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E T E L Ä P O H J A L A I N E N  K I R K KO P Y H Ä

Eteläpohjalainen kirkkopyhä 
31.1.2016 klo 10 

Hämeenkylän kirkossa
 

Kirkkopyhässä saarnan pitää 
kappalainen Seppo Särkiniemi 

Espoon Tuomiokirkkoseurakunnasta, 
sukujuuret Lappajärvellä.

Liturgina kirkkoherra Jukka Nevala, 
sukujuuret Kauhavalla.

 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit

Hämeenkylän kirkko
Auratie 3, Vantaa

Tervetuloa!

H E L S I N G I N  E T E L Ä P O H J A L A I S T E N  I T S E N Ä I S Y YS PÄ I VÄ N  J U H L A

Helsingin Eteläpohjalaisten itsenäisyyspäivän juhla
sunnuntaina 6.12.2015 klo 13

Juhlapuhujana Euroopan parlamentin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki
Sotaveteraanien tervehdys Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja, 

hallintoneuvos Sakari Sippola
Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisen Osakunnan tervehdyksen 

tuo osakunnan edustaja Ville Kukkola

Musiikkiesitykset sopraano Tiina-Maija Koskela 
sekä Henrik Lamberg ja Suomalaisen Klubin Kuoro

Lausuntaa Suvi Lahdenmäki

Lipun hinta 10 e sisältäen kahvit.

Kunniamerkit

Kampin palvelukeskuksen juhlasali, Salomonkatu 21 B

Tervetuloa!

H E L S I N G I N  E T E L Ä P O H J A L A I S I I N  L I I T T Y N E I TÄ :

Sorvari Heikki

Kiviluoma Keijo

Koso Heli

Saari Jaakko

Sepponen Mari

Mikkilä Jaana

Saloranta Heli

Annanmäki Martti

Sarmanto Auvo

Tervetuloa mukaan!



Elle Mäkinen

75 vuotta tulee täyteen!

Kadonnut ääni

Suvi Lahdenmäki
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Kuortaneen kunta kävi vierailulla täällä Isolla 
Kirkolla. Lämpimät kiitokset kunnanjohtaja 
Pentti Turuselle ja kulttuurijohtaja Kaija Yli-
selle hyvin rakennetusta, mielenkiintoises-
ta ohjelmallisesta iltapäivästä, josta on tul-
lut paljon hyvää palautetta. Kiitokset kaikille 
esiintyjille ja mukana oleille. Oli todella mu-
kavaa nähdä kruunuhääperinnettä ja kuul-
la kunnon murretta. Tilaisuudessa oli yleisöä 
tupa täynnä ja porstua puolillaan!

Helsingin Eteläpohjalaisilla on itsenäi-
syyspäivän juhla sunnuntaina 6.12.2015 klo 
13.00. Juhlapuhujaksi on lupautunut Euroo-
pan parlamentin varapuhemies Anneli Jäät-
teenmäki, Lapualta kotoisin. Sotaveteraani-
en tervehdyksen tuo Sotaveteraaniliiton val-
tuuston puheenjohtaja, hallintoneuvos Saka-
ri Sippola Kauhavalta kotoisin. Etelä-Pohja-
laisen osakunnan tervehdyksen tuo osakun-
tavastaava Ville Kukkola, sukujuuret Kuorta-
neella. Lisäksi ohjelmassa on yksinlaulua, kuo-
rolaulua ja lausuntaa sekä itsenäisyyspäivän 
kahvit. Tammisunnuntaina 31.1.2015 klo 
10.00 kokoonnumme Hämeenkylän kirk-

koon perinteiseen eteläpohjalaisten kirkko-
pyhään. Kirkkoherra on Jukka Nevala, Kau-
havalta lähtöisin. Jumalanpalveluksen jäl-
keen on kirkkokahvit.

Kevättalvella on tulossa Kauhavan kau-
punki vieraaksemme, josta tarkemmin seu-
raavassa Plarissa. Päivä on lauantai 12.3.2016, 
jonka voitte jo merkitä kalentereihinne.

Yhdistyksemme järjestää nuorille suun-
natun kirjoituskilpailun, josta tarkemmat tie-
dot toisaalla lehdessä. Kannustakaa nuoria 
kirjoittamaan, vanha sanontahan kuuluu ”älä 
itke minä kirijootan”.

Yhdistyksemme täyttää ensi vuonna 
75 vuotta, joka on kunnioitettava ikä ko-
tiseutuyhdistykselle. Saamamme tiedon 
mukaan olisimme toiseksi vanhin vieraal-
le paikkakunnalle muuttaneiden perusta-
ma kotiseutuyhdistys.

Joulun lähestyessä mieleeni tulee ajat, 
jolloin kaupat olivat auki pääsääntöisesti 
vain arkipäivisin. Kuinka me olemme ennen 
pärjänneet, kun kaupaat menivät lauantaisin 
yhdeltä tai viimeistään kolmelta iltapäivällä 

kiinni. Tapaninpäivänä ei 
voinut viettää aikaa kau-
poissa, vaan silloin kyläiltiin ja käytiin katso-
massa sukulaisten ja naapureiden joulukuu-
sia. Käytiin tapaniajelulla ja viettiin aikaa ta-
paninpäivän kahvien ja hyvän yhdessäolon 
merkeissä. Toivottavasti saamme tänä vuon-
na viettää rauhallista joulun aikaa läheistem-
me seurassa ja nauttia joulusta.

 Kiitos teille eteläpohjalaiset, kun olette 
olleet aktiivisia kuluneena vuonna ja anta-
neet rakentavaa palautetta sekä ideoita tu-
levalle vuodelle. Lämmin kiitokseni Helsin-
gin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenille, hallituk-
selle, toimihenkilöille, vierailijoille ja yhteis-
työkumppaneille hyvästä yhteistyöstä kulu-
neena vuonna.▼

Rauhallista Joulua ja Onnellista

Uutta Vuotta 2016!

Elle Mäkinen

puheenjohtaja

Televisiossa haastateltiin tutkijaa, joka sel-
vitti, mitkä äänet ovat kadonneet tai kato-
amassa kokonaan. Kävi ilmi, että nuoret ei-
vät enää tunnistaneet pajatson, kaljakorin tai 
puhelimen valintalevyn pyörityksen ääntä. 
Pajatsoja ei enää ole kuin museoissa, oluet 
myydään pullojen sijaan tölkeissä ja lanka-
puhelin jos mikä on historiaa. Seuraavaksi 
ihmetellään varmaankin lyijykynän rahinaa 
paperilla tai kynän terotusääntä, kun kou-
luissakin jo käytetään kirjojen sijaan läppä-
reitä ja tabletteja.

Itselleni tuli mieleen myös muita, täysin 
kadonneita ääniä. Moni muistaa vielä kaset-
tinauhurin kelausäänen ja modeemin ujel-
luksen. Nekin ovat jo historiaa. Ryhdyin myös 
miettimään, onko eri paikoilla omat äänen-
sä? Onko Etelä-Pohjanmaalla jotain erityistä 

äänimaisemaa tai ääntä, jollaista ei ole mis-
sään muualla? Näköaisti on niin ylikorostu-
nut, ettei muille aistihavainnoille jää tilaa. 
Täytyypä käyttää enemmän korvia ja muita 
aisteja seuraavan kerran lakeudella käydessä!

Yhdistyksemme viettää ens vuonna juh-
lavuottaan. Sen kunniaksi päätimme julistaa 
kirjoituskilpailun alle 25-vuotiaille. Toivom-
me nyt löytävämme nuorta näkökulmaa 
eteläpohjalaisuuteen. Arviointilautakuntaan 
saimme hienon kokoonpanon, kun yhdistyk-
sen edustajien lisäksi tekstejä arvioivat kirja-
lija Antti Tuuri, Yleisradion televisiotoimittaja 
ja journalistisen etiikan päällikö Riitta Pihla-
jamäki ja lehtimies ja kotiseututoiminta-ak-
tiivi Pentti Kurunmäki, kaikki alkujaan Ete-
lä-Pohjanmaalta. Tuuri Kauhavalta, Pihlaja-
mäki Ilmajoelta ja Kurunmäki Lehtimäeltä.

Tarinoita, runoja, kas-
kuja ja muita kirjoituksia 
saavat kaikki lukijat myös edelleen lähettää 
lehteen, ne otetaan ilolla vastaan ja niitä leh-
teemme myös toivotaan. Ei muuta kuin ky-
nät sauhuamaan!

Tässä lehdessä saadaan lukea Lauri Täh-
kän uudesta aluevaltauksesta keittokirjan te-
kijänä, Pirkko Koskenkylän historiallisista ro-
maaneista, mietteitä entisajan joulunvietos-
ta sekä eräästä onnettomasta veikkausyri-
tyksestä. Murre on hyvin esillä monellakin 
sivulla, mikä on erityisen ilahduttavaa. Poh-
jalainen ääni siis kuuluu!

Hyviä lukuhetkiä ja joulun odotusta

 Plarin parissa!
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Puheenjohtajalta

Päätoimittajalta



Minulla on kesämökillä isoisäni matka-arkku. 
Sellaisia käytettiin 1900-luvun alkupuolella, ja 
niitä löytyi Pohjanmaalla sellaisista taloista, jois-
sa oli käyty Amerikassa. Isoisänikin kävi Kauha-
valta Amerikassa kahdesti. 

Pienenä poikana oli avartavaa kuulla iso-
isän muistoja matkoiltaan. Työ kaivoksissa ja 
metsätyömailla oli kovaa. Ihailin sitä rohkeut-
ta, jolla Pohjanmaalta lähdettiin merten taakse 
hankkimaan elantoa ja näkemään maailmaa. 
Monet jäivät sille tielle. Toiset taas toi takai-
sin koti-ikävä ja ikävä rakkaiden läheisten luo. 

Pohjalaisessa kristillisyydessä on usein pu-
huttu taivasikävästä. Ikävöinti on luterilaisen 

Tervetuloa tammisunnuntaina 
Hämeenkylän taidekirkkoon!

uskomme pohjavire. Se on Pyhän Hengen 
työtä meissä.

Tammisunnuntaina Sinua kutsutaan Hä-
meenkylän kirkkoon Vantaalle. Hämeenkyläs-
sä meille tarjotaan evästä elämän matkalle ja 
kirkkokahveilla saamme toimittaa ja löytää yh-
teisiä ystäviä. ▼

Siunattua adventin aikaa Sinulle.

Jukka Nevala

Kirkkoherra

Hämeenkylän seurakunta

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Toivottaa Helsingin Eteläpohjalaisten hallitus
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry järjestää alle 25-vuotiaille 
suunnatun kirjoituskilpailun teemalla 

”ETELÄPOHJALAISUUS/POHJALAISUUS NYT” 

Kirjoitusten otsikot: 
1)  Minun eteläpohjalaisuuteni/pohjalaisuuteni
2)  Juureni/kesäkotini Etelä-Pohjanmaalla
3)  Unohtumaton muisto lakeudella 
4)  Lauluni/runoni Pohjanmaalle
5)  Kirje vanhemmilleni
6)  Muukalaisena Pohjanmaalla
7)  vapaamuotoinen, omaa eteläpohjalaisuutta/pohjalaisuutta
 koskeva otsikko

Kirjoituksissa toivotaan henkilökohtaista ja tuoretta otetta, huumoriakaan 
unohtamatta. Kirjoituksen, jonka pituus on n. 3000–5000 merkkiä
(ilman välilyöntejä), voi tehdä myös murteella.

Kirjoitukset pyydetään lähettämään 15.3.2016 mennessä 
pdf-tiedostomuodossa (kirjaisinkoko 14 ja tyyppi Times New Roman ) 
osoitteeseen hep.kilpailu@gmail.com. 
Lähettämällä kirjoituksensa kilpailuun osallistuja antaa oikeudet 
kirjoituksen julkaisemisesta arviointilautakunnalle.

Arviointilautakunnan muodostavat kilpailun suojelija, kirjailija Antti Tuuri, 
journalistisen etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki Yleisradio, 
eläkkeellä oleva lehtimies Pentti Kurunmäki sekä 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallituksesta jäsenet 
Suvi Lahdenmäki, Hilkka Kotkamaa ja Jaakko A. Ojala. 

Palkinnot:
1. Palkinto: 1000 euroa
2. Palkinto: 500 euroa
3. Palkinto: 100 euroa
4. Tunnustuspalkinto/kirjapalkinto
5. Tunnustuspalkinto/kirjapalkinto
6. Tunnustuspalkinto/kirjapalkinto

Tulosten julkistaminen tapahtuu 15.4.2016 mennessä ja 
voittajien nimet ja parhaat kirjoitukset julkaistaan yhdistyksen 
jäsenlehdessä Plarissa. Osallistuneet kirjoitukset viedään yhdistyksen 
www-sivuille luettavaksi ja niiden sisältöä hyödynnetään 
yhdistyksen toiminnassa.

Myös yli 25 vuotta täyttäneet voivat osallistua ja lähettää kirjoituksia, 
jotka eivät osallistu kilpailusarjaan, mutta parhaita julkaistaan mm. 
Plari-lehdessä. 

www.helsinginetelapohjalaiset.fi



Teksti Tarmo Ojaluoma | Kuvat Matti Mäkinen

Kuortanelaiset elvyttivät 
kruunuhääperinnettä vierailullaan  
Helsingin Eteläpohjalaisten luona

Bussilastillinen tanssijoita, 

pelimanneja, kuoro ja 

kunnan silimäätekeviä saapui 

Kampin palvelukeskukseen 

24.10.2015 klo15 iloisen 

ohjelman kanssa, josta ei 

sahtiakaan puuttunut. Lopuksi 

oli kruunuhäiden tapaan vielä 

raharinki, josta morsiuspari  

Kaisa Ottilia Erkintytär 

Vilppula ja Matti Juhonpoika 

Kaaranka saivat lähtöeväitä 

yhteiselle taipaleelle.  

Lahjaksi taisi tulla muutama 

hirvenkaatolupakin.

Kruunuhääohjelman lomaan 

oli sopivasti sijoiteltu kunnan 

puheenvuorot ja muut 

esiintymiset. 

Koko tapahtumaa oli 

seuraamassa 216 maksanutta  

eli tupa täynnä.

Kuortanelaiset kruunuhäät vauhdissa Kampissa. Morsiuspari Rovastin (Olavi Saaristo) 
opastettavina. 

Canto-kuoron esitys Liisa Viitasaaren johdolla oli kaunista kuultavaa ja katseltavaa.

Kuortaneen Kruunuhääpelimannit vastasi musiikista Esa 
Märijärven johdolla. Markku Lepistö soitti harmonikalla myös 
soolo-osuudet.

Kunnanjohtaja (Penttti Turunen) kehui 
kotikuntaansa ja luovutti Kuortaneen 
standaarin Helsingin Eteläpohjalaisille.
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Aluksi Helsingin Eteläpohjalaisten puheenjoh-
taja Elle Mäkinen toivotti vieraat sydämellises-
ti tervetulleeksi ja totesi, että edellisestä käyn-
nistä on 10 vuotta ja sitä edellisestä samoin, jo-
ten oli jo aikakin tulla.

Ohjelma jatkui tulomarssilla, jonka yhteydes-
sä tarjottiin kaksikorvaisesta maistiaiset sahtia – 
yleisönkin joukosta riitti yhdelle.

Asiaan kuului myös rovastin sanat juhlaylei-
sölle, ettei ihan jumalattomaksi mene ja laulet-
tiin suvivirsi, johon yleisö sai yhtyä, jos osaisi. Ni-
mittäin ei oikein osannut kun oli iankaikkisen 
vanhoolla sanoolla.

Oli sitten vuorossa morsiamen isän puhe, 
jonka esitti kunnanjohtaja Pentti Turunen. Hän 
puhui kuntauudistuksesta ja sotesta niin kuin tä-
näpäivänä kuuluukin. Hän painotti, että Kuorta-
ne on itsenäinen kunta ja pysyykin. Palveluissa 
kuitenkin toteutetaan 4 kunnan (Kuortane, Ala-
vus, Ähtäri, Soini) yhteistyömallia, jolla lähipalve-
lupalvelut ja erikoissairaanhoito hoidetaan. Yh-
teistyömallissa on yhteinen yhtiö ja mukana yk-
sityisiä tuottajia. Kunnassa sijaitseva Urheiluopis-
to on kunnan lippulaiva, joka nykyään on myös 
tavallisten ihmisten käytössä oheispalveluineen 
tapahtumien ja seminaarien pitoa varten.

Kunnassa toimii tietysti urheilulukio ja myös 
on monipuolista teollisuutta. Metalliteollisuuden 
alihankintaa kaivosteollisuudelle ja tuulivoima-
loiden runkojen tuottamista sekä muoviraaka-
aineen jalostamista. Karjatalous on tehokasta, 
sillä Kuortaneella on tilaa kohti tuotetun mai-
don määrä Eteläpohjanmaan suurin. Ensi kesän 
tapahtumista mainittakoon tervahaudan polt-
to ja sen yhteyteen nivottuja erilaisia tapahtu-
mia. Samoin ensi kesän Eliittikisat on yksi hie-
noista tapahtumista.

Kunta tuntuu voivan hyvin ja luottaa ke-
hittämäänsä yhteistyömalliin. Silti tuleva sote-
uudistus ja mahdolliset kuntaliitokset luovat 
epävarmuutta.

Lopuksi kunnanjohtaja Turunen luovutti 
Kuortaneen kunnan standaarin Helsingin Ete-
läpohjalaisten yhdistykselle. Standaarin otti vas-
taan puheenjohtaja Elle Mäkinen.

Tämän jälkeen tulikin sitten häävalssi ja polk-
ka päälle, ettei pärkyä.

Hienot tanssiesitykset jatkuivat Koiviston 
polkan, Trossoopolkan ja Pirätyspolkan tahdissa.

Vanhoja tansseja Raatikkoon , Vengerka ja 
Patespaan tanssittiin hienosti vanhan kaavan 
mukaan. Morsiamen kruunun poistolle oli oma 
laulu, jonka Canto-kuoro esitti. Kruunun poista-
malla morsiamesta tehdään oikia AKKA.

Kunnon Kuurtanelaanen tittelin saanut Ai-
no-Maija Niemelä selvitti murteella käytösta-
poja ja tuntemuksia: Entisiä kosintamenoja ku-
vaa: ”tuukko mulle, äitee käski kysyä” ja totuushan 
on että ”pohojalaaset akat on aina ollu miestensä 
pönkiä”. Mikäs siinä on ollessa kun on ” kurmu-
ja valli täynnä” sanoi ehkä entinen vävykokelas. 
”Olo on kuin nisutaikinas istuus” - luulen että it-
telläni tuntui siltä, kun ensimmäistä kertaa olin 
puolisella appivanhempien luona.

Häiden lopetusmasurkkaan kunnanjohtaja 
kaappasi mukaansa puheenjohtajamme , jo-
ten ohjelma loppui kohteliaaseen yhteiseen 
esiintymiseen. 

Ohjelmallisen session jälkeen juotiin kun-
non nisukahvit ja seurusteltiin. Sitten lopuksi 
vielä ennen kotiinlähtöä tanssittiin pelimanni-
en tahdissa. Oli mukava iltapäivä.

Tilaisuuden juonnosta vastasi Eero Kalliolahti
Canto-kuoroa johti Liisa Viitasaari 
Kuortaneen pelimannit (Kruunuhääpeliman-
nit) johtajana Esa Märijärvi, soolo osuudet mu-
siikin lehtori Markku Lepisö
Tanssi: Vinteliskan tanssijat
Tulojärjestelyt: kunnan kulttuurijohtaja Kaija 
Ylinen

Kunnon häissä saadaan tietysti sahtia. Tupa oli täysi viimeistä riviä myöten.

Markku Lepistö.

Tilaisuuden tapahtumat nivoi toisiinta juonto, 
josta vastasi Eero Kalliolahti.
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Kahveilla tavattiin tuttuja ja tuntemattomia.Kahvipöydän ääressä Antti Lanamäki puolisoineen, Henrik Lamberg, 
kunnanjohtaja Pentti Turunen, kulttuurijohtaja Kaija Ylinen (valkoinen hattu) 
ja Elle Mäkinen.

Iloinen tapaaminen vuosikymmenten jälkeen

Helsingin Eteläpohjalaisten järjestämät kuntavierailut eivät tarjoa aino-
astaan hyvää, monipuolista ja viihdyttävää ohjelmaa, vaan myös oivan 
tilaisuuden tavata vanhoja ystäviä. Näin tapahtui myös Kuortaneen kun-
tavierailun yhteydessä marraskuun 24 päivänä tänä vuonna, kun vanhat 
varusmiespalveluaikaiset ystävykset Olavi Saarenpää ja Risto Ruismä-
ki tapasivat toisensa ensi kertaa 54:ään vuoteen.

 Olavi ja Risto auorittivat asepalvelustaan Mikkelissä Karkialammen 
kasarmilla vuonna 1959. Näin pitkän ajan jälkeen entisillä armeijakavereil-
la riitti muisteltavaa. He palvelivat viestitehtävissä ja pääasiallisena tehtä-
vänään heillä oli hoitaa käsikäyttöistä puhelinkeskusta. Päivystys oli ym-
pärivuorokautista, mutta Olavi ja Risto vuorottelivat lähinnä vain päiväs-
aikaan. He kertoivat lisäksi, että Mikkeli on muuttunut todella paljon sit-
ten armeija-aikojen. Vanhoja kasarmialueen rakennuksia on purettu ja ti-
lalle rakennettu uutta. Tänä päivänä alue on kokonaan siviilikäytössä ei-
kä Mikkeli enää ole varuskuntakaupunki.

Armeija-ajan jälkeen Olavi siirtyi Helsinkiin, jossa asuu edelleenkin. 
Olavi liittyi Helsingin Eteläpohjalaisiin vuonna 1968 ja toimii yhdistyk-
sessä edelleenkin erittäin aktiivisesti. Risto, joka on kotoisin Kuortaneel-
ta, siirtyi asepalveluksen jälkeen Vaasaan ja asuu siellä edelleen.
Teksti ja kuva Matti Mäkinen

Armeija-aikaiset ystävät Olavi Saarenpää (vasemmalla) ja Risto Ruismäki 
tapasivat toisensa 54 vuoden jälkeen kuortanelaisten kuntavierailun 
yhteydessä.
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Arkiki alakaa- kokenu kaikki tiätää. Kaa-
so antaa osviittaa elämänvarrelle korvantaa 
laitettavaksi.

Matin tuloo Kaisaa kohorella rakkaurella ja 
viisahasti horhata, nottei sen tartte rääkyä.

Kaniväliis ei pirä olla, tykköö on palio 
henuusempaa.

Väkitukosta ei tykkää kukaan.
Yhyres asiat värkätähän, rakkaurella torek-

si teherähän. 
Tulemuksia tuloo piisaa, elämäs joskus kives-

tää. Kannattaa olla kuulolla ja hoksusta kotoo-
si, niin saa haravihin, mihinä vika makaa. Uuku-
ta Kaisa, jos Matti ettii eikä meinaa oikeen osa-
ta korvallekkaa.

Eiköhän sillä emännällä ollu oikiaa rakkautta 
vahavalta, jolla olo oli pualipahimmoostaki sur-
kiee ja kualemaki tuntuu jo koikkivan.

Emäntä voihkii, notta kualiski jo tärkiää, mut-
ta jos joku häjy akka ottaa mun hyvän miäheni. 

Hemmingin Heikki Kurikasta taitaa olla viisas 
miäs. Teki runon pohojalaasista akoosta, miäs-
tensä pönkistä.

Kuurtanelaanen käännös näyttääs tälääseltä.
Kautta valtakunnan on tiaros, notta kuurtane-
laaset akat on aina miästensä tomeria pönkkiä.
Se on toresta täyttä pötyä, nottei niiren kans voi 
neuvotella, jos jotaki neuvoteltavaa olis.
Mistä juuri sitä neuvoteltaas, ku pohojalaasen miä-
hen heikkous on siinä,
nottei heikkouksia ookkaa.
Ei niitä kyllä akoollakaa oo havaattu.
Naisen homma on tukia miästä joka tilantees not-
tei se kuuppiisi.
Rikas ja komia akka vois olla. 
Olis silimänruakaa. 
Siitä ruaasta miähet tykkää enee ku kaliavellistä

Toristettu kumminki on, notta maalimanvarrella 
parahite päriää, ku on niinku akka sanoo. Piste.

Aino-Maija Niemelä

Kunnon Kuurtanelaane vuanna 2015

Kaason puhe Helsingin 
Eteläpohjalaisten kuortanelaisissa 
iltamissa 24.10.2015

Nokiottat lähti oikeen sakilla pääkaupunkihi, ku 
pyyttöki saaatihi. Toresta hyvä välistä silimitellä 
maalimalla. Selekiää, kuinka maa makaa. Kaisa 
sai Mattinsa ja nokiottat pääsi juhulimahan. Näh-
tihin, notta muallaki jotenki kituutetahan, mut-
ta Kuurtanehella on killinpäivät. Kuurtanes on 
meille maaliman napa ja siälä asustaa oikeeta 
ihimisiä. Siälä hengenkuluku heleppaa eikä sili-
mä pökkää. Koto-olo on taas kuustis.

Pärvöttelen täs parikunnan rakkauren juntua. 
Juntu alakoo hirvimettästä.

Hirviporukka orotteli saalista hollille. Orotel-
les tiätysti reiratahan ihimisten asioota mone-
hen laihin. Joukos oli koria ja kunnollinen poi-
kaanen, Matti Juhonpoika Kaaranka. Punalakki-
selle porukalle selekis, notta Matilta puuttuu viä-
lä akka. Joka ukko tiäsi omasta kokemuksesta, 
kuinka tarpehellinen akka onkaa olemas. Anka-
ran ajattelun ja värkköön jäläkihi se selekis. Kai-
sa Ottilia Erkintytär olis omialtaane ainaki puhe-
miästen miälestä. Punalakit hoitivat homman ja 
niin olivat asialla ja hoksusta kotoosi, notta tosi 
tuli ja täs ny ollaha.

Äireen tuntemuksia teköö miäli kertaalla. En-
siksi piti tiätysti raavahasti jahkaasta. Tyttöö tu-
li aivan toistaitooseksi, haaveeli, vahtas yläviis-
toho, oli kuuroo ja sokkoo. Olo oli, ku nisutai-
kinas istuus.

Pian asia kirkastuu, ku Mattia tuatihin ne-
nännäytölle. Äitee oli heti sitä miältä, notta tua 
kannattaas omia.

Matti pääsiki kokille Kaisan korvalle maata. 
Vävynvelliäki äitee sai keittää, eikä voita säästet-
ty. Nisukaa ei ollu arkista ankkastukkia, henuus-
ta oli elämä. Kihilareisulta tuli muarinpukukan-
gas ja häirenrustooki pääsi alakuhu.

Kaisa pääsi syynäämähä Matin kotua. Tul-
lesnansa jahkaasi tuvanlasien määrää. Piti oi-
keen pyärähtää, jotta kerkis kaikki näkemähä. 
Matti näytti tuvasta, mitä muuta saat jos mun 
otat. Peltoja oli leviäätte, näyttivät olevan hy-
väs kasvus ja kurmuja valli täynnä. Navettakar-
tano ku kirkko.

Miniänalaku taisi olla tykätty, ku Matti sai sa-
notuksi notta tuukko mulle, äitee käski kysyä.

Ei tarvinnu ajatella, notta päriääskö yhyrellä 
hevoosella, jos olisi soo akka. Ei voinu, ku Kaisa 
on tuallaanen hankisääski.

Täs sitä ny ollahan. Eivät oo mikään susipa-
ri, laillises liitos ovat. Eikä pyrskyttänykkää, niin-
ku toiskan Marttia vihiillä. Raavahasti onnentoi-
votuksia hääväeltä.
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Hilkka Kotkamaa, teksti | Anni Kotkamaa, kuva

Lauri Tähkä keittokirjailijana:
Ruoanvalmistus on kuin lauluntekoa

Plari  |  4–2015  |  10

Lauri Tähkä opiskeli itsensä kokiksi 25 vuotta 
sitten Vaasan ravintolakokkikoulussa. Hänes-
tä ei tullut ammattikokkia, koska veto musiik-
kiin oli vahvempi. Siitä lähtien hän on silti teh-
nyt ruokaa joka päivä. Ruoka on ollut sittem-
min myös asia, jolla hän on päässyt monen ih-
misen suosioon, jopa sydämeen. Harrastus on 
tehnyt hänestä nyt keittokirjailijan otsikolla Hel-
lannupit kaakkoon.

– Muistan jo 8-vuotiaana sanoneeni että mi-
nusta tulee isona leipuri. Olen toki pitänyt mu-
siikista lapsesta asti, mutta minulle ruoanlaitto 
oli mieluinen harrastus jo teinivuosina. Intohi-
mo musiikkiin vei kuitenkin voiton intohimos-
ta ruoanlaittoon, joten minusta tuli muusikko, 
Lauri Tähkä kertoo esitellessään uutuuskirjaansa.

Lauri Tähkältä ilmestyi kaksi vuotta sitten 
albumi Hurmaan ja silloin tuli olo, että voisi pi-
tää paussin musiikinteossa. Silloin tuli idea tart-
tua kynään ja tässä tapauksessa myös kauhaan 
ja kameraan.

– Olin tehnyt musiikkia putkeen 15 vuotta 
eli heti levyn ilmestyttyä ryhdyin tekemään seu-
raavaa. Tuntui että nyt on sopiva hetki kirjoittaa 
kirja. Aiheeksi tuli luonnostaan, miten vastaisin 
omassa arjessani toistuvaan kysymykseen ”mitä 
mä tekisin tänään safkaksi”. Kirjaan ajattelin liit-
tää kolmannen intohimoni valokuvaamisen, jo-
ta olen harrastanut nuoresta lähtien. 

Muutama vuosi sitten Laurista tuli todella 
yksinhuoltaja, kahden tyttären koti-isä. Elämän-
tilanteessa oli omat rajoitteensa, mutta ne voi 
käyttää hyväksi ryhtymällä kirjailijaksi.

– Työnarkomaanina keksin, että minähän 
voin tehdä jotain siitä mikä minulle on tärkeää 
tässä ja nyt. Olin jo ihmetellyt miksen löydä yk-
sinhuoltajaäideille ja -isille sopivaa kirjaa. Se oli 
siis tehtävä itse. 

– Reseptiikkani peruskivi on äitini Ritva-
mamma, joka on tehnyt aina ruokaa rakkau-
della ja tunteella. Hän sai aikoinaan keittiöop-
pinsa Tuhkasaaren sukutilalta. Siellä ruoka teh-
tiin eteläpohjalaiseen tapaan prikullensa oiki-
aan aikaan, ettei pellolta ja puuhommista tule-
vien miesten tarvinnut odotella tyhjän pantti-
na. Perheen ja suvun ruokaohjeet ovat anteli-
aasti esitetty Lauri Tähkän keittokirjassa.

– Sukumme naisille hyvä ruoanlaittotaito 
on ollut itsestään selvyys ja kunnia-asia. Miten 
miehet olisivat saaneet raskaat työnsä tehtyä, el-
lei energiataso ollut kohdallaan. Hyvä ruoka oli 
myös takuuvarma houkutin, jolla taloon houku-
teltiin päivämiehiä, esimerkiksi kun heinänteko 
oli kuumimmillaan.

Suvun vaikutus näkyy ja tuntuu kirjassa: si-
vuilta löytyy Tuhkasaaren Toscakakku, Saaran 
Pavlova (marja-marenki-jälkiruoka), Sylvi-Teller-
von marmorileivokset, Narslujuustokeitto (pii-
mävelli), ja tietysti Matildan Ropsu.

– Ropsu on minulle lapsuuden hieno muis-
to. Kun temmelsimme ensin urheilukentällä ko-
ko päivän hypäten pituutta, korkeutta, seiväs-
tä ja työntäen kuulaa ja heittäen moukaria oli 
kotiin tullessa hirveä nälkä. Arvaatte varmaan, 
miltä maistui äidin tekemä pellillinen ropsua ja 
kylymää maitua päälle.

Vesi nousee kielelle pelkästään lukemalla 
vaikkapa Ritva-mamman Mustikka-rahka-piira-
kan reseptiä. Joidenkin ruokien mukana tekee 
mieli olla kärpäsenä katossa.Esimerkiksi kun keit-
tokirjailija tekee kalakeittoa nimeltään Bulevardin 
bouillabaisse ystävälleen ja yläkerran naapuril-
leen Paula Koivuniemelle sekä alakerran naa-
purille, Gringos Locos-yhtyeen kitaristille. Hie-
no nimi tarkoittaa äyriäis-kala-vihanneskeittoa.

Allekirjoittaneelle oli hyödyllisintä saada kun-
nolliset ja koetellut reseptit nopeisiin keittoihin 
ja smootheihin. Lauri Tähkän keitot tehdään te-
hosekoittimella eikä niissä saa olla liikaa ”älä-
mölöä” ja smoothit ovat ”keveitä, terveellisiä ja 
antavat energiaa”, kuten hän maukkaita keitto-
jaan kuvailee. 

On siis helppo ymmärtää, että Lauri Täh-
kän kirja Hellanupit kaakkoon ei ole tavanomai-
nen julkkiskeittokirja. Siinä ei ole kustantaja vain 
koonnut kasan julkkiksen lempireseptejä, kop-
sannut niitä nättiin taittoon ja pannut julkimon 
kuvan kanteen. Ei. Tämän on ihan erilainen, ihan 
oikea keittokirja. Kirja on täynnä käyttökelpoi-
sia ruokaohjeita, joissa on ideoita, luonnetta 
sekä itse kehiteltyjä ja omintakeisia reseptejä. 
Ohjeet ovat selkeät ja valokuvasta näkee mil-
tä tulos näyttää.

Kirja on myös jaoteltu selkeästi. Alussa tör-
mää helppoihin sauvasekoittimella soseutet-
tuihin keittoihin, jotka ovat herkullisia, täyttä-
viä, mutta niin keveitä ettei niistä tule ähkyistä 
oloa. Sitten seuraa vaativampia ruokalajeja, joi-
ta voi tehdä isommallekin väelle. Ja lopussa on 
perinneruokia Pohjanmaalta.

– Minun kirjassani lähtökohta on että rakas-
tan ruokaa ja nautin sen tekemisestä. Minulle 
ruoan maku ja esillepano ovat tärkeitä. Mutta 
ruoanlaitto ei saa viedä kaikkea aikaa, vaan se 
on sopivan simppeliä, ei mitään rakettitiedettä. 
Silloin mukana voivat olla myös muut perheen-
jäsenet , varsinkin lapset tykkäävät keittiöpuu-
hista valtavasti. 

– Pidän myös kauniista kattauksesta ja rau-
hallisesta syömisestä. Voi miten moni hyvä idea 
olisi jäänyt löytymättä ja ajatus saamatta ellen 
olisi istunut hyvien ystävien ja läheisten kanssa 
ruokapöydän ääressä.

– Reseptien teossa on paljon yhtäläisyyksiä 
laulujen tekoon. Kumpaakin tehdään intohimol-
la ja sydämellä ja luova panos on vahva. Minulle 
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kumpikin, musiikin ja ruoan tekeminen, ovat elä-
mässäni välttämätön pakko. Nautin kummasta-
kin paljon enkä hyväksy vasemmalla kädellä teh-
tyä työtä. Kun itse valmistaa ruoat ja ottaa niis-
tä kuvat niin homma pysyy hanskassa. Kirja on 
näin tehtynä oma ja juuri sellainen kuin toivoin.

Lauri Tähkän alias Jarkko Suon äiti Ritva Suo 
on kotoisin Kortesjärveltä ja o.s. Tuhkasaari. Isä 
on kotoisin Alahärmästä. Synnyinkunta on Teuva.

- Vanhemman, varsinkin yksinhuoltajan arki on 
tiukka. Lapset kiljuvat takapenkillä ja keittiöön 
on syöksyttävä tekemään ruokaa. Aikaa tasan 15 
minuuttia! Hellannupit kaakkoon on keittokirja, 
jossa alkuosa on arkiruokaa, pääasiassa keittoja, 
jotka valmistaa nopeasti ja maittavasti, mutta 
niin että tulos on terveellinen ja edullinen. Kirjan 
loppuosassa on sitten vaativampia viikonloppuun 
sopivia ruokia, joissa menee enemmän aikaa 
mutta joiden äärellä voi istua pidempään, Lauri 
Tähkä esittelee keittokirjaansa.

Helsingin Eteläpohjalaisilla on oma sivunsa 
myös Facebookissa. Jo ennestään olemas-
sa ollut sivu aktivoitiin viime kesänä, ja yllä-
pitäjäksi saatiin kokenut verkkoviestijä Heik-
ki Latvatalo.

-Facebookin avulla tavoitellaan yhdistyk-
selle uusia jäseniä. Sen kautta pyritään myös 
täydentämään yhdistyksen tapahtumista ja 
toiminnasta viestimistä, kun Plarin ja verkko-
sivujen lisäksi nyt saadaan nopeasti ilmoituk-
set myös sosiaaliseen mediaan, kertoo yhdis-
tyksen hallituksessakin muutaman vuoden toi-
minut Latvatalo.

Yhdistyksen omien tapahtumien ja kuu-
lumisien lisäksi sivulle on linkitetään myös 
muuta pohjalaisuuteen liittyvää. Tähän men-
nessä sivuilla on muun muassa kerrottu Ete-
lä-Pohjanmaan uutisista ja tapahtumista ja 
jaettu valokuvia.

Facebookista löytyy myös muita pohjalai-
suuteen liittyviä sivustoja. Omia sivuja on niin 
eteläpohjalaisilla kylillä, kaupungeilla ja kun-
nilla. Lisäksi löytyy erilaisia vanhojen valoku-
vien sivustoja sekä sukututkimukseen liitty-
vät sivuja. 

-Tulevaisuuden tavoitteena on saada 
Helsingin Eteläpohjalaiset yhdistyksen FB- ja 
www-sivut ”keskustelemaan” keskenään, ker-
too Latvatalo.

Latvatalolla on näppinsä monessa muus-
sakin eteläpohjalaisessa järjestössä. Kolme-
kymmentä vuotta Keski-Uudellamaalla asut-
tuaan Latvatalo on paluumuuttanut kahdek-
san vuotta sitten Ylistaroon ja toimii nyt aktii-
visesti omalla kotiseudullaan. 

-Toimin Eteläpohjalaiset Juuret -yhdistyk-
sessä www-vastaavana ja yhtenä FB-vastaava-
na, sekä Ylistaron Kotiseutukirjan päälle päs-

märinä. Keväällä on tulossa Ylistaron Valokuva-
kirja. Ensimmäiseen valokuvakirjaan pyritään 
saamaan jokaiselta kylältä valokuvia. Loppu-
kesästä elvytettiin Pouttulan Kyläseuran toi-
minta, mikä ei olisi onnistunut ilman aktiivi-
sia kyläläisiä.

Helsingin Eteläpohjalaiset –Facebook-ryh-
mä on kaikille eteläpohjalaista taustaa omaa-
ville avoin ryhmä. Tervetuloa mukaan!

Helsingin Eteläpohjalaiset 
löytyy myös Facebookista

https://www.facebook.com/groups/helsinginetelapohjalaiset/
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Kolmas osa Pirkko Koskenkylän Pohjantuuli 
sarjasta on ilmestynyt. Ensimmäinen osa kertoo 
maastamme vuosina 1858–1890 , toinen 1891–
1917 ja viimeisin 1918–1949. Kolmannessa osas-
sa Suomi on itsenäinen ja taakse jää maakunta 
nimeltä Suomi, joka oli osa Venäjän suuriruhti-
naskuntaa. Kirjoissa kulkee rinnan siinä ajassa 
elävien ihmisten tarinat että sen maan kohta-
lo, josta vähitellen muodostui Suomi.

Pohjantuuli alkaa hienosti ja todentuntui-
sesti kuvaamalla millaista elämä oli 1800-luvun 
Uudessakaarlepyyssä. Päähenkilö Anna etenee 
itseään ja rakkautta etsien. Hänellä on ympäril-
lään hyviä ihmisiä ja elämä on rauhaisasti mal-
lillaan. Vuonna 1858 kuitenkin tapahtuu katas-
trofi. Matala puurakenteinen Uudenkaarlepyyn 
kaupunki paloi maan tasalle. Vain muutama ta-
lo kirkon ympärillä pelastui.

Tulipalon tuhoja

- Valitsin romaanini lähtökohdaksi ja ensimmäi-
sen osan tapahtumapaikaksi pohjalaisrannikon, 
Uudenkaarlepyyn, Pietarsaaren ja Vaasan alueen, 
koska se oli maan vaurainta aluetta. Merenkul-
ku ja tervakauppa olivat luoneet seudulle yh-
teiskunnan, jossa oli vaurautta ja varsin erilai-
sia ihmisryhmiä ja kulttuurien kehitystä. Vähän 
aikaisemmin oli ilmestynyt Kalevala ja kieliasiat 
alkoivat puhuttaa. Seudulla oli myös kulttuuri-
persoonia, Yrjö-Koskisesta Topeliukseen ja Rune-
bergiin asti, joiden ympärille oli hyvä kutoa kiin-
nostavaa tarinaa, Koskenkylä kertoo. 

Päähenkilö Anna on ruotsinkielinen ja hä-
nen paras ystävänsä Aune on oululaisena tietys-
ti suomenkielinen. Heidän elinikäinen ystävyy-
tensä ja elämänsä käänteet ovat mitä herkulli-
sin lähtökohta kirjalle, jonka tarkoitus on kuvata 
Suomen historiaa lähes sadan vuoden jaksolta. 

Uusikaarlepyy tuhoutui tulipalossa, mutta 
nousi sananmukaisesti tuhkasta. Anna on lei-
purin tytär ja leipä pelastaa ihmisiä tulipalon jäl-
keisestä nälästä, kuten tulevista nälkävuosista-
kin. Annan rakkaus Carl on merimies ja avaa sen 
ajan merenkulkijan varsin rankan työn laivoilla. 
Carl häviää viideksi vuodeksi laivoille ja sillä ai-
kaa Anna saa yhden postikortin. Carlin vihdoin 

palattua Annalla on käsivarsillaan pikkuvauva, 
jonka olemassaoloa Carlin on vaikea nielaista.

Jälleenrakentamisen kuhinaa

Kirjassa ollaan myös Kuddnäsissä, johon Anna 
ja Aune pääsevät tulipaloa pakoon Topeliusten 
suojelukseen. 

Kirjassa kerrotaan myös siitä kuhinasta, jon-
ka kaupungin jälleenrakennus sai aikaan. Oli sel-
vää, että uusi kaupunki oli paljon komeampi ja 
asemakaava paljon avarampi. Osa näistä talois-
ta on vieläkin jäljellä. Tosin olisi ollut hienoa, jos 
vanhaa kaupunkia olisi säästynyt hieman enem-
män, koska lähes kaikki tuon ajan puukaupun-
git olivat jo palaneet. 

Katastrofi osoittautui ihmisille onnettomuu-
deksi, jossa oli jotain hyvääkin. Ihmisten yhtei-

söllisyys ja auttamishalu herää. Annan suhde 
parhaaseen ystävään Auneen muodostuu lu-
jaksi – elinikäiseksi. Ihmiset toimivat toisilleen 
sosiaalihuoltona, jota ei tuohon aikaan muu-
ten juuri ollut.

Ikuista ystävyyttä

Annan ja Aunen ystävyys kestää tulen ja myrskyt 
ja jatkuu huolenpitoon seuraavastakin sukupol-
vesta. Aune auttaa Annan tyttären Hannan al-
kuun hänen muutettua Pohjanmaalta Helsinkiin.

- Aunella on Amerikan perinnön turvin ostet-
tu asunto Helsingissä. Sinne hän ottaa vastaan 
ystäviään asumaan asuntopulan vaivaamassa 
kaupungissa ja antaa ruokaa ruokapulan valli-
tessa. Hän myös johdattaa ystävänsä pääkau-
pungin tapahtumiin ja elämänpiiriin.

Pirkko Koskenkylän romaanitrilogia valmis

Pohjantuuli puhaltaa puukaupungista 
isänmaan kohtaloihin

Pirkko Koskenkylän Pohjantuuli-kirjasarjan avulla voi kerrata pian 100-vuotta täyttävän isänmaamme 
itsenäisyyden historiaa.
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Riitta Jääskeläinen

Veikkausvoitto

Naiselle oli mahdollista kouluttautua oike-
astaan vain kahteen ammattiin. Aune on opet-
taja ja Hannasta tulee kätilö.

- Kätilön ammatti avaa oven yhteiskunnan 
syvimpiinkin pimentoihin. Kiertävälle kätilöl-
le kuului synnytysten hoitamisen lisäksi paljon 
muutakin, koko inhimillinen elämä. Usein käti-
lön oli hoidettava perhe ja raivattava huusholli 
kuntoon uudelle perheenjäsenelle.

Töllistä eduskuntaan

Työssään Hanna näkee sen ajan suomalaisten 
köyhyyden tölleissä ja torpissa. Jämäkkänä nai-
sena hän tekee johtopäätöksen maasta, jota ny-
kykielellä kutsuisimme kehitysmaaksi. Hannas-
ta tulee vähitellen poliitikko, nuorsuomalainen. 

- Politiikka oli naiselle tuolloin varsin hanka-
la juttu. Suomessa ei parlamentti juuri toiminut, 
koska keisari hajotti eduskunnan yhtenään. Asi-
aa vaikeutti se, että maassa nainen oli lain mu-
kaan miehen omaisuutta. Edes perintöoikeutta 
ei naisella vielä ollut. Joku puhui myös itsenäisty-
misestä, mutta ajatus tuntui mahdottomalta ei-
kä siitä oltu edes yksimielisiä, Koskenkylä kertoo.

Hannan aviomies, lääkäri Antti, osallistuu ra-
dikaaliin Venäjästä irtaantumista ajavaan liikkee-
seen. Hänen kohtalokseen koituvat yhä kiristy-
vät sortovuodet. 

- Hanna ei saa juuri avio-onnestaan nauttia. 
Kun hän olisi kipeimmin tarvinnut miestään ja 
lapsensa isää, Antti pidätetään ja viedään teil-
le tietymättömille Siperiaan kymmenen vuo-
den karkotukseen. Vankilavuodet heikentävät 
miehen terveyden niin, että hän lopulta raa-
hautuu kotiin kuolemaan. Surullinen mutta var-
sin tosi tarina.

Uutisia ja ajankuvaa

Pirkko Koskenkylä kuvaa, miten vuosisadan vaih-
duttua Suomessa rupesi kuohumaan toden teol-
la. Ihmisten elämän kuvauksen lomaan on kir-
jaan upotettu ajankuvaa, uutisia ja tapahtumia. 

- Venäläiset eivät tykänneet ollenkaan sii-
tä, että Suomella oli 1900 oma varsin suosittu 
osasto Pariisin maailmannäyttelyssä, johon Au-
nekin pääsi vierailemaan. Kuumia tunnelmia ku-
vaa myös sortovuosien pääarkkitehti kenraaliku-
vernööri Nikolai Bobrikovin ampuminen 1904. 

Helsingin kaduilla huusivat lehtiä myyvät 
pojat: ”Titaanik on upoonnut!”. 

Pohjantuulen ihmisiä puhuttelevat niin so-
sialismi, jääkäriliike, naisten äänioikeus kuin pa-
lava rakkauskin. Kirjassa tarina vie mukanaan ei-
kä edes kirjailija aina tiedä mihin.

Pohjantuuli 2. päättyy loppuvuoteen 1917. 
Suomi on juuri itsenäistynyt. Taivaalle nousee 
punaisia revontulia, joiden sanotaan tietävän 
sotaa. ▼
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Me asuumma 50-luvulla Kauhajoen Päntäne-
hellä eli Päntäläs kaksfooninkises pohojalaas-
taloos. Äitee ja isä oli monitaitoosia ihimisiä ja 
se oli vähä pakkoki siihen aikahan maaseu-
rulla jotta elämäs päriättihin. Krannia autetti-
hin, oltihin useen naapuriis kökäs, heinätöis, 
rukihinleikkuus ja pernanistutukseski. Meirän 
ulukoporstuas oli kylän postiloorat elikkä lo-
kerikot ja niis talojen nimet. Posteljooni pyö-
rääli arkisin laukkuunensa ja pisteli niihin le-
heret ja preivit. Lokerooren alla oli isoo veto-
laatikko, mihinkä laitettihin lähtevät kirijehet 
ja kortit ja maksorahat päälle. Posteljooni vei 
ne etehenpäin ja liimas merkit. Ulukoporstu-
an ovi ei ollu juuri koskaa haas taikka reekelis 
ja kun käytihin krannis kyläälemäs, niin panti-
hin uluko-ovelle viä luuta merkiksi, jotta kaik-
ki näköö jottei olla kotona. Kylälääset ja kran-
nit oli kaikki tuttuja ja monet miehet käyyvät 
useen meirän äireellä niskavillojansa lyhen-
nyttämäs, kun meillä oli tukanleikkuukones 
ja äitee keritti isänki tukan fiiniksi joka viikko.

Tuli kerran näiren naapurinmiesten kans 
puheeksi, jotta mitäs jos kokoonnutaas yhy-
res veikkaamahan kerran viikos meirän isoo-
hin tupahan. Veikkausasiamies kierti keski-
viikkoosin kyläs, kokos lapot ja maksut ja vei 
mennesnänsä. Se passas meille. Kerran oli 

taas tupa täynnä, ku oli niin isoot rahat jaos. 
Isäki funteeras kovaa ”varmoja” kohtehia, As-
ton Villaa, Tottenhamia taikka Liverpoolia. Sit-
te joku kranni tuumas, jotta eikö taloosta löy-
tyysi yhtää kirkkahampaa lamppua niin näkis 
vähä paremmin täyttää kuponkinsa. Isä tuik-
kas veikkooksensa kirijootuslehtiön välihin ja 
lähti ettimähän. Saran vatin lamppu löytyy, 
isä kruuvvas sen kuupan alle ja jo tupa vala-
keni. Isä ei hätähisenä miehenä löytäny heti 
lappuansa lehtiön välistä ja päätti teherä uu-
ren. Veikkaajat saivat kuponkinsa valamihiksi, 
asiamies tuli pikapuolihin ja otti ne mukahan-
sa. Lauantaina arvoottihin voitot, meitä ei on-
nistanu sillä kertaa.

Äitee toi seuraavalla viikolla sylyllisen kla-
pia puulootahan ja päätti kumminki viä kat-
tua olisko isän ensimmääsellä lapolla tullu 
mitää. Se ku oliki löytyny siivotes kirijootus-
lehtiön välistä ja heitetty puulootahan vala-
kianviriksi. Ja Vaasa-lehtiki löytyy, mihinä tu-
lokset oli präntättynä. Kupongis olis ollu ko-
miasti täysosuma, 12 oikeen ja 100 000 mar-
kan voitto. Äitee tuumas isälle, jotta älä kuule 
Väinö enää IKÄNÄ veikkaa. Taisi isä kumminki 
viä joskus yrittää sitä täysosumaa, vaikkei sen 
suurempia rikastumisia myöhemminkää ko-
horalle osunu. ▼



Tänä jouluna on kulunut 2015 Joulun lapsen 
syntymästä. Maailma ympärillämme on aivan 
erilainen ja ymmärryksemme siitä ja sitä sääte-
levistä luonnonlaeista moninkertainen.

Ihminen on entinen. Se rakentaa suurvalto-
ja, käy sotia, etsii etuaan ja toisaalta luo kulttuu-
ria, rakentaa rauhaa ja auttaa hädässä olevia – 
aivan kuin 2015 vuotta sitten.

Laatiessani tätä joulukirjoitusta Plariin, etsin 
hyllystä ensimmäisen Kuurtanes-seuran joulun 
vuodelta 1954. Siellä ”Asuuntuan Heikku” muis-
telee, millaista joulunvietto Kuortaneen maata-
lousyhteiskunnassa oli n. vuonna 1900. 

Vaikka elämme maailmassa, jonka täyttää 
kiihkeä kommunikaatio, mainonta, kaupallisuus 
ja ylenpalttinen tavaran tarjonta, joulun odotus, 
valmistelu ja itse juhla tapahtuvat periaatteessa 
hyvin samalla tavalla kuin yli 100 vuotta sitten.

”Joulu, jota juhulaksi pruukattihin sanua, joo-
kin nii orotettu, ku nykki, samas eneeki. Omavvii-

kon perästä jo kräknättihi, kuinka pitkä on juhula-
ha. »Kööri mennä könnää ja juhula tulla junnaa»: 
hoettihi. Puhurestöitäki viälä siihe aikahan tehti-
hi. Ahanas oli tyäntouhu suuris tuvis; akat karstas, 
keheräs ja kutoo, tappurat ja villat pöläji. Miähet 
veisti suurella tolopalla, höyläs ja vuali, joku neu-
loo karvakenkääki.”

Tänäänkin lahjoja syntyy omistakin käsistä, 
mutta valtaosa kannetaan juhlavalaistuksessa 
kylpevistä tavarataloista. Jos vain raha riittää, 
niin tavara ei lopu. Ajatus on silti sama kuin sata 
vuotta sitten – antaminen ja hyvän tekeminen.

”Juhulan valamistelut alootettihi jo viikkoja en-
ne. Pestihin pyykkiä, tehtihi lahtia ja makkaroota. 
Usee viälä kastettihi itte kynttylööta. Leivottihi leipiä 
monena päivänä, varileipää, nosteileipiä, reikäleipiä 
ja kräärijauholeipiä, joita sitte kuivattihi katonrajas 
kräkyys ja orsiis. Nisua ei muulloon palijo käytetty, 
mutta juhulaksi hommattihin sitäki. Kuiviakaloja 
pantihin likoho. Kaliaa tehtihin suurehen tynnörihi”.

”Tuamaha päivänä viimmeestänsä alotettihin 
suursiivous, joka oliki perinpohojaane. Laattioota 
ei pruukattu pestä ku harvoo, mutta juhulaksi hin-
kattihi maalaamattomat tupien laattiat valakoo-
seksi ja kaikki muut samoo. Vettä kloosattihin pa-
lijo ja pitkiillä varsiluuriilla hinkattihi, johonka tyä-
hä raavahat miähekki otti osaa, vaikka muulloo 
eivät akkojen töita tehenehekkää.” 

Sata vuotta sitten naisten työssäkäyntias-
te oli vähintään yhtä korkea kuin nyt. Suoma-
lainen talonpoikaistalo oli perheyritys, jota hoi-
tivat mies ja vaimo yhdessä. Joulun valmistelu 
on haaste tämänkin päivän perheelle. Molem-
mat puolisot ovat useimmiten palkkatyössä ja 
suuren juhlan valmistelu on usein stressaava 
tapahtuma. Mutta kyllä koti laitetaan juhlakun-
toon ja valmistelu vain vauhdittuu jouluaattoon 
tultaessa, mutta sen jälkeen tuleva lasten silmi-
en loiste, hiljaisuus, tunnelma ja rauha korvaa-
vat nähdyn vaivan.

Jouluna 2015

Ajan virta kulkee, joulun sanoma - 
rauha ja pyhyys kestävät



Yhtä ei Heikun joulun odotuksessa ollut – 
”kauneimpia joululauluja”, jotka soivat kirkoissa 
ja konserttisaleissa koko joulukuun valmistaen 
meitä suureen juhlaan. 

”Kus’sitte auttu aamuhun päästihi, syätihin 
kans sial’lihaa friskisti. Aamulla varahi pantihin 
sauna lämmitä, joka piti olla pääsnynnä jo pua-
lenpäivän aikaha, jo vähä ennenki. Pöyras oli va-
lakoone lakana, joita ei käytetty ku suurimpiina 
juhuliina, enempää ku muitakaa vastuukia. Puh-
tahat verhat puettihi ylle. Kaikki oli puhurasta ja 
valakoosta.”

”Auttuna saunasta tultua’ oliki sitte ensimmää-
ne juhula ateria. Hyviä ne ainaki oli, mitä juhulan-
pyhiinä syätihi, lihaparinat, kuivakkalat, makkarat 
siansyltyt, maitohon keitetty ohorankryynipuuro, 
kropsut, kalijavelli johon oli klimppia, juustonpa-
loja, rusinoota ja siirappia ja viälä oli kaksikorvaa-
nen puutouppi keski pöyras. Syännin perästä vei-
sattihi juhulavirsiä ja luettihi uuresta 1896 paine-
tusta raamatusta, joka alakoo: »Mutta niinä päi-
vinä tapahtui, että käsky kävi ulos keisarilta, Au-
gustukselta, että kaikki maailma piti verolliseksi 
laskettaman».”

Mikä tässä eroaa nykypäivästä? Saunassa 
käydään, monet hiljentyvät kirkossa, syödään 
juhla-ateria ja jouluevankeliumikin on monen 
kodin ohjelmaa.

”Joulupukki ei kulukenu lahajoja jakae. Tiät-
tihin siitä jotaki, paremmin peliättäväs tarkoo-
tukses. Lahajojaki annettihi, mutta niitä nakelti-
hi. Ovi aukes ja käärö lenti tupaha, siinä voii olla 
nimiki, mutta useen nakkaaja huuti nimen, kelle 
se on tarkootettu.”

Lapsiperheissä joulupukki on jo vuosikym-
meniä ollut aattoillan odotetuin ohjelma. Hän 
tuo jännittävästi paketoidut lahjat ja kertoo ta-

rinaa jakelumatkastaan. Kiire on. Ja se lapsil-
le sopii. Tuon jälkeen kaikilla koko aattoilta on 
rento ja vapaa. 

”Itte joulupäivän aamu kirkkomatkoonensa 
on kirkosta erempänä asuviille ollukki erinomaas-
ta juhulaa. Varahi aamuyästa kuuluu kulukusten 
kilinää, ku pitkiä hevoosjonoja ajoo kirkkua koho-
ri. Maantiän varsiilla oli joka taloos ja joka huane-
hes valot, kynttylöötä paloo klasiilla. Kello viireltä 
soittuu jo kirkonkellot ja kirkommeno alakoo kuu-
relta. Kirkko oli juhulavalaastukses Penkit oli täyn-
nä väkiä, eikä kaikki mahtunu istumahankaa. Isoo 
pappi julisti voimakkahasti jotta teille on synty-
nyt Vapahtaja.” 

Kotona olikin sitte juhula-ateria valamisna. 
Juhulallisin ruaka oliki joulunpäivanä, silloon sy-
ätihin talterikiistaki, vaikka muulloo ei niitä otet-
tu pramille. Joulupäivänä ei saanu menne kylähä, 
eikä muutoonka hypätä. Tapanimpäivänä oli sitte 
oikia kyläälemäpäivä, ajeltihin tapania.”

Joulupäivä on edelleenkin ylivoimaisesti 
suosituin kirkkopyhä, jolloin kirkot ovat tupa-
ten täynnä. Joulun lapsen tulon muistaminen 
on tärkeä tämänkin päivän ihmiselle. Emme elä 
vain omaa arkeamme, vaan hahmotamme myös 
suurempia päämääriä.

Ihminen onkin ainutlaatuinen ilmiö tässä 
maailmassa, ehkä jopa maailmankaikkeudessa. 
Tiedemiehet ovat todenneet, että kaikilla aisteil-
la, mitä meillä on pystymme havaitsemaan ja ta-
juamaan alle 5% kaikesta, mitä siellä on. Ja sen 
olemassaolon syistä ja perusteista emme sen-
kään vertaa – itse asiassa emme mitään.

Ihminen onkin paljon enemmän kuin vais-
toihin perustuva ohjelmoitava systeemi. Ihmi-
nen on syvyysilmiö.

Voitteko kuvitella mitään muuta olentoa, jo-
ka silmänräpäyksessä voi liikkua mielessään ra-
jattomasti ajassa ja tilassa. Kuvitella itsensä tu-
hansien vuosien taakse faaraoiden Egyptiin tai 
tulevaisuuden MARS-siirtokuntaan. Tai matkata 
tunnetun maailmankaikkeuden rajalle tai ato-
min ytimeen. Sen lisäksi yhdistellä asioita kes-
kenään, oivaltaa ja synnyttää sen pohjalta jota-
kin kokonaan uutta. Näin syntyy tiede ja taide. 
Näin on syntynyt koko kulttuurimme, sillä mitä 
muuta se on esi-isiemme ja -äitiemme luomia 
säveliä, värejä, kirjoituksia, ajatuksia, tekniikkaa 
ja taideteoksia.

Ihmisyyden lahja ei merkitse ainoastaan ky-
kyä ajatella. Se merkitsee kykyä eläytyä, kykyä 
luoda ja vastaanottaa elämyksiä. Kykyä tuntea, 
itkeä, nauraa. Kykyä ymmärtää, mikä on oikein 
ja mikä on väärin. 

Mikä muu olento voi uhrata elämänsä toisen 
ihmisen tai jalon asian puolesta. Antaa jopa an-
teeksi kiduttajalleen ja tuntea jopa sääliä tämän 
oman alennustilan vuoksi. Ihminen!

Mutta, mikä muu olento voi olla tarkoituksel-
lisesti äärettömän julma, tappaa, kiduttaa, rais-
kata, käyttää hyväkseen, varastaa, pettää, ah-
nehtia tai kahmia omaisuuksia lähimmäisten-
sä kustannuksella. Ihminen! 

Siinä ne ovat – ihmisen puolet hyvä ja paha. 
Joulun lapsi on syntynyt meille vahvista-

maan ihmisen hyvää tekevää puolta, mutta hä-
nellä on viesti pahallekin – anteeksi antaminen 
ja armo. Jo 2015 vuotta. ▼

Harri Ala-Kulju



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
Hilkka Kotkamaa
Antero Tala
Vilho Korkeamäki

Paino: Painomerkki Oy, Helsinki
Painosmäärä: 1 300 kpl 
Taitto: Kirsi Pääskyvuori

ISSN 0789-8061

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

Formaatti: 220x290mm

Plari ilmestyy vuonna 2016: 
vko 8, 18, 38, 48.

Ilmoitusten viim. jättöpäivä: 
Nro 1 5.2.2016
 ilmestyy viikolla 8 

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
Oravapolku 2 C, 02270 Espoo
puh. 09-8881705 ,0400 866002
antero.tala@kolumbus.fi
 
Helena Pyhälahti-Räisänen, sihteeri
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
 
Anita Molin
Pietarinkatu 4 A, 00140 Helsinki
anita.molin.hki@gmail.com
puh. 040 7527222.
 
Henrik Lamberg, ohjelmatoimikunta
Toivolantie 4 B 2, 01800 Klaukkala
puh. 0400 418869
henkkala@gmail.com
 

Tarmo Ojaluoma, verkkosivut
Helsingintie 2 E 29, 02700 Kauniainen
puh. 040 5553303 09-5053039
tarmo.ojaluoma@gmail.com
 
Vilho Korkeamäki, toimitusneuvosto
Järvensivunkuja 7 B, 04300 Tuusula
puh. 09 25844447, 040 545 8022
vilho.korkeamaki@kolumbus.fi
 
Ritva Viitamäki
Untamontie 15 E 38, 00610 Helsinki
puh. 040 9118568
ritva.viitamaki@suomi24.fi

Keijo Kiviluoma, ohjelmatoimikunta
Malminhaka 3 A 1, 02280 Espoo
keijo.kiviluoma@kolumbus.fi
050-5967 431

Mikko Hunnakko
Riistanvuorenkuja 8 C 44
00320 Helsinki
mikko.hunnakko@kolumbus.fi
0500-707 302

Jaakko Ojala, ohjelmatoimikunta
Aidasmäentie 37 B
00650 Helsinki
ojalajaa@saunalahti.fi
040-743 7971

Hilkka Kotkamaa, toimitusneuvosto
Isokaari 6 A 9
00200 Helsinki
hilkkakotkamaa@hotmail.com
040-540 5224

Olavi Saarenpää, isäntä
Ilvestie 25
01450 Vantaa

Raija Kallio, rahastonhoitaja
Ryytikuja 5 D 30, 00840 Helsinki
puh. 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 Ville Kukkola
ville.v.kukkola@helsinki.fi

Liityn jäseneksi Helsingin Eteläpohjalaisiin

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

Liittymisen jälkeen saat viitteellisen 
pankkisiirtolomakkeen.
Vuosijäsenmaksu 18 €
Ainaisjäsenmaksu 270 €

Liittyminen myös netissä: 
www.helsinginetelapohjalaiset.fi

Nimi: __________________________________________________________________________________________

Osoite: ________________________________________________________________________________________

Sähköposti:  ____________________________________________________________________________________

Syntymäaika:          ___________________________________          -paikka: _______________________________________

Päivämäärä ja allekirjoitus: _____/_____ ________ ___________________________________________________

www.helsinginetelapohjalaiset.fi

www.facebook.com/groups/
helsinginetelapohjalaiset/


