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Kampin palvelukeskuksen juhlasali, 
Salomonkatu 21 B, Helsinki

Juhlapuhujana Merivoimien komentaja, 
Kontra-amiraali Veijo Taipalus. 

Esiintyjinä mm. runonlausuja Ismo Suksi ja 
Suomalaisen Klubin kuoro Henrik Lambergin johdolla

sekä muita musiikkiesityksiä. 
Osakunnan tervehdyksen tuo Antton Luoma.

Lisäksi yhdistys jakaa tilaisuudessa 
huomionosoituksia ansioituneille jäsenille.

Liput 10 e. sis. leivoskahvin 
(myös gluteeniton vaihtoehto)

Kunniamerkit

Tervetuloa juhlimaan itsenäistä Suomea!

TA M M I S U N N U N TA I N  K I R K KO P Y H Ä
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n perinteinen 
tammisunnuntain kirkkopyhä järjestetään

Hyvän Paimenen kirkossa Pakilassa 
Palosuontie 1 

(huomaa kellonaika!) 

Messun toimittaa Seinäjoelta kotoisin oleva 
Pakilan seurakunnan kirkkoherra Leo Norja.

Palveluksen jälkeen yhteiset kirkkokahvit.

Lämpimästi tervetuloa!

Härmän laulukirjasta
uudistettu laitos 
-nyt myynnissä! 

Härmän laulukirjan ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 1976. Sen 
laulut tallensi professori Erkki Ala-Könni Alahärmän ja Ylihärmän alu-
eelta. Kirjassa oli 528 sivua ja 464 laulua. Kirja on ollut jo pitkään lop-
puunmyyty ja uusintapainosta on pitkään toivottu kansanmusiikki-
piireissä.
 
Härmäläiseen kansanlauluperinteeseen perehtynyt kulttuurijohtaja 
ja kansanmusiikkiyhtye Pömpelin perustaja ja johtaja Risto Kupari on 
toimittanut laulukirjasta uuden laitoksen. Hän on lisännyt nuottei-
hin soinnutuksen ja alkuperäisiltä tallenteilta lauluihin lisäsäkeistö-
jä. Myös valokuvia on lisätty. Kirjassa on nyt 630 sivua ja 464 laulua. 
Mukana on luettelo ja lyhyet henkilötiedot alkuperäisistä Ala-Könnin 
tallentamista laulajista. Lauluista on aakkosellinen luettelo. Kirjan on 
kustantanut Härmä-Seura Suomen Kulttuurirahaston tuella.

Hinta 40 € 
+ mahdolliset postituskulut

ISMN 979-0-55001-373-5
lankasidottu, 630 sivua

Tilaukset yhteystietoineen sähköpostilla:
maria-terttu.hautanen-jokela@netikka.fi tai puh. 045 319 7445

Härmä-Seura ry
https://sites.google.com/site/harmaseura/

HÄRMÄ SEURA
Alahärmä



Jaakko Antero Ojala

Juhlavuosi pian ohi – työ jatkuu
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 75 vuotisjuhlat 
on juhlittu. Juhlavieraista osa oli tullut pienen 
tauon jälkeen taas paikalle. Osa – hyvä niin - 
ei taukoa pidä. Oli heitäkin, jotka ottivat yh-
teyttä ja valittivat iän tuomia rajoituksia osallis-
tumiselle. Sali oli täynnä väkeä ja tunnelma 
kotoinen. Juhlan juontajamme Esko Vierikko 
kokeneena tehtävään teki tunnelmasta sellai-
sen, mitä muistelemme vielä pitkään. Hänen 
murrerepliikit olivat niin tilanteeseen sopivia.

Juhlan ohjelman musiikki, laulut, soi-
tot, runot ja puheet olivat kokonaisuus, jo-
ka ei näin laajasti toistu kuin joka viides vuo-
si. Korkea tasoisen musiikkiohjelmiston oli 
koonnut konkarimme Henrik Lamberg. Pro-
fessori Kari Uusi kylän juhlapuheen pohdin-
nat lahjakkuuksien ymmärtämisestä ja heidän 
kehittymis edellytysten luomisesta jäivät mie-
leen. Samoin se, että jokainen tarvitsee ainakin 
yhden ymmärtävän ihmissuhteen. Kirjoitus-
kilpailumme voittajan Enni Yli-Hynnilän poh-
dinnat puheen vuorossaan nykypäivän nuo-
ren valinnoista ja valintojen vaikeudesta he-
rättelivät meitä ikäihmisiä nuorten maailmaan.

Yhdistystämme kävivät juhlassa onnittele-
massa seuraavien yhdistysten edustajat: Kou-
volan seudun Eteläpohjalaiset ry, Oulun seu-
dun Eteläpohjalaiset ry ja Pääkaupunkiseudun 
Alavus-Töysä yhdistys. Lisäksi adressit ja onnit-
telut lähettivät mm. Helsingin Yliopiston Etelä-
Pohjalainen Osakunta, Nokian seudun pohja-

laiset, Porin seudun Eteläpohjalaiset, Pohoja-
laasten Lupi, Pohjanmaa-lehti, Pääkaupunki-
seudun keskisuomalaiset ry, Sukuyhdistys af 
Hällström r.y. ja Suomen Kotiseutu liitto. Juhla-
Plarissa olivat ne kunnat, kaupungit, Etelä-
Pohjanmaan Liitto, Ilkka-lehti ja muut yhtei-
söt, jotka tukivat yhdistystämme kannatus-
ilmoituksella. Lisäksi kannatustuen olivat lä-
hettäneet yksityishenkilöt Erkki-Jussi Erkki-
lä, Anelma Lahtinen ja Antti Kurvinen. Halli-
tuksemme on saanut lukuisia kiitoksia ja ter-
vehdyksiä jäseniltä juhlien tiimoilta ennen ja 
jälkeen juhlan. Esitän suuret kiitokset kaikil-
le tuestanne ja yhteisömme elinvoimasta ja 
aktiivisuudesta.

Katseemme ja ajatuksemme siirtyvät vähi-
tellen loppuvuoteen. Perinteinen itsenäisyys-
päivän juhla 6.12 on jo ovella. Samoin tammi-
sunnuntain kirkkopyhä Hyvän Paimenen kir-
kossa Pakilassa Helsingissä 29.1 aloittaa en-
si vuoden toimintamme. Ensi vuosihan saa 
sisältöä Suomen itsenäisyyden satavuotis-
juhlavuoden teemoista eri areenoilla.

Menneitten tapahtumien muistelun li-
säksi haluan kääntää katsetta myös tulevai-
suuteen. Tämän syksyn ja vuoden 2016 tär-
keistä maailman laajuisista ja kauaskantoisis-
ta asioista nousee esiin kansainvälisesti juuri 
voimaan tullut Pariisin ilmastosopimus. Viime 
vuoden joulukuussahan oli tuo kyseinen Pa-
riisin ilmastokokous. Siellä solmittiin sopimus, 

jossa kaikki mer-
kittävät maailman valtiot sitoutuivat tekemään 
ilmastokaasujen päästöjen vähennystoimia 
tavoitteena hillitä maapallon keskilämpöti-
lan nousu alle 2 celcius asteen. Nyt tuo sopi-
mus on tullut voimaan ja toimet päästöjen vä-
hentämiseksi alkavat maailmalla toden teol-
la. Toimia voidaan tehostaa ja nopeuttaa, jos 
tiedot etenevästä ilmastonmuutoksesta osoit-
tavat tarpeen kiirehtiä. Monien mielestä tarve 
kireämpään aikatauluun ja todellisiin tekoihin 
on jo olemassa. Eikä tähän riitä aivan pohja-
laisten voimat yksistään.

Euroopan Unioni on ollut eturintamas-
sa ilmaston muutoksen torjunnassa ja hillin-
nässä jo vuodesta 1992 lähtien. Nyt on saatu 
mukaan koko maailmanlaajuinen yhteisö ja 
kaikki YK:n jäsenmaat. Vähimmällä vaadituissa 
torjunta toimissa pääsevät köyhimmät kehitys-
maat, joiden valmiudet ja edellytykset ovat ra-
jalliset. Aikaa ei ole viivytellä, jotta maa pallon 
ilmastojärjestelmä sietää ihmisen toiminnan 
vaikutukset ja järjestelmän normaali toiminta 
voidaan turvata tuleville sukupolville▼

Toivotaan normaaleja talvikelejä sekä 
Hyvää ja Valkoista Joulua !

Jaakko Antero Ojala
puheenjohtaja

Lunta ja pakkasta
Suvi Lahdenmäki
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Tänä vuonna lumi tuli Helsinkiin aikaisin ja si-
tä tuli kerralla paljon. Tätä kirjoittaessa, marras-
kuun puolivälissä, se on jo sulamassa pois. 
Mutta pari viikkoa saimme nauttia kimaltavis-
ta hangista, narskuvasta askeleesta ja valkoi-
sen peitteen saaneista puista. Kuten puheen-
johtajamme yllä kirjoittaa, on ilmasto muuttu-
nut ja muuttuu edelleen. Kelit ovat yhä arvaa-
mattomampia ja lumiraja karkaa pohjoseen. 

Lapsuuskotiani vastapäätä Seinäjoella on 
pieni metsikkö ja mäki, Kettukallio. Talvisin 
kaikkein parhainta oli pulkkailu. Varpaat koh-
meessa ja posket punaisina kiivettiin ylös ja 
laskettiin huimaa vauhtia alas niin että ma-

hasta otti. Mäessä oli eritasoisia laskuja: loi-
va ja pitkä, jyrkkä ja nopea ja kaikkein uska-
liaimmille hyppyrillä varustettu. Laskun jäl-
keen uudestaan ylös ja taas sai kokea vauh-
din hurmaa! Lopulta hikisinä, väsyksissä ja 
pakkasen puremin poskin kotiin, jossa odot-
ti lämmin kaakao ja parhaassa tapaukses-
sa juuri leivottu pulla. Eipä siitä elämä enää 
parane! Nyt mäessä on uudet laskijat, mut-
ta laskemisen riemu entinen. Tunnen itseni 
onnekkaaksi, että olen saanut elää lapsuu-
den, jossa talvi on talvi. 

Tässä Plarissa palaamme vielä kerran 
juhlatunnelmiin kuvin ja sanoin. Kamera 

on vanginnut hyvin vie-
raiden iloiset kohtaami-
set tuttujen kanssa ja ko-
ko tilaisuuden hengen. 
Saamme lukea lehdestä 
myös, miten ovat syntyneet Vaasaan Jaak-
koo -äänikirjat ja millainen on pohjalaisen 
Peter Sandströmin Finlandia-ehdokkuuden 
saanut romaani. Niin ikään esillä ovat Pöy-
rööt-sarjakuva ja laihilaissyntyisen Kimmo 
Rentolan hirstoriakirja. ▼

Hyviä lukuhetkiä ja kaunista talvea 
Plarin lukijoille!

Päätoimittajalta
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Könniläinen raksuttaa olohuoneemme 
nurkassa. Niin on ollut jo yli kolme kymmentä 
vuotta. Isäni käden tarkka jälki kuvastuu 
puupinnan hieno varaisessa ja taidokkaassa 
käsittelyssä. Raksutuksen lisäksi kello muistuttaa 
ajan kulusta kahdesti tunnissa. Se on viestinyt 
samalla pohjalaisista juuristani erilaisissa 
elämän tilanteissa niin täällä Helsingissä kuin 
aikoinaan Lontoossakin. 

Ihan vaivattomasti könniläinen ei toimi. 
Punnukset täytyy nykäistä pari kertaa 
viikossa yläasentoon ja muutot tai heilurin 
tapaturmallinen putoaminen ovat pakottaneet 
ajastuksen tarkkaan täsmäykseen, johon voi 
kulua pitkä tovi. Vaivannäkö on tullut palkituksi 
tasatuntien täsmällisyytenä niin arjen 
hyörinässä kuin miellyttävänä muistutuksena 
yön hiljaisina hetkinäkin, kun kellon etäinen 
sointi viestii silmät ummessa torkkujallekin 
tunnin vaihtumisen ajankohdan. Yksi, kaksi, 
kolme neljä …

Tervetuloa Hyvän Paimenen kirkolle, Kehä 
I:n ja Tuusulan tien risteyksen tuntumaan tam-
misunnuntaina! Kirkon kello kuuluttaa tasatun-
nit myös Pakilan kirkon mäellä. Synnyinseudun 
syke vahvistuu yhdessä veisaten ja rukoillen. 
Voimme turvautua Jumalan armoon vankku-
mattomasti, niin kuin lakeuksilla on ollut tapa-
na, vaikka autojen melu kuulostaisi elämänryt-
miä kuinkakin paljon sotkevan.▼

Leo Norja
Pakilan seurakunnan kirkkoherra

Kuva: Pekka Vesantola

Könniläinen
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Haluan kiittää mahdollisuudesta tulla 
pitämään juhlapuhe yhdistyksen itsenäisyys-
päivän juhlassa. Minulle on suuri ilo ja kunnia 
päästä tapaamaan itsenäisyys päivänä etelä-
pohjalaisia Helsingissä. On hienoa, että 
itsenäisyyttämme juh lis tetaan yhdistyksen 
perin teisellä päi  vä   juhlalla.

Olen syntynyt Kauhajoella, sittemmin 
muuttanut vanhempieni matkassa Vaa -
saan ja näin ollen olen kasvanut lapsuu-
teni ja nuoruuteni siellä. Sain myös palvella 
eri tehtävissä silloisessa Vaasan rannikko-
patteristossa Kadetti koulusta valmistumisen 
jälkeen. Sen jälkeen uraan on kuulunut 
työtehtäviä kotimaassa sekä Puolustus voimien 
että Puolustus ministeriön palveluksessa. 
Upseerin uraan kuuluu toki myös kansain-
väliset tehtävät. Palvelin kolmen vuoden 
ajan puolustus asiamiehenä Suomen suur-
lähetystössä Oslossa.

Olen toiminut Merivoimien komentajana 
tämän vuoden alusta lähtien. Virkapaikka 
on Turussa, mutta asumme vaimoni 
kanssa Helsingissä. Pohjanmaalla käymme 
säännöllisesti tapaamassa sukulaisia. Kesä-

viikonlopuista mahdollisimman monta sekä 
koko kesäloman vietämme mökillämme 
Vaasan saaristossa. Olemme vaimoni kanssa 
tehneet myös päätöksen muuttaa Helsingistä 
Vaasaan, kun siirryn reserviin vuoden 2018 
lopulla eli samana vuonna kuin Suomen 
Merivoimat täyttää sata vuotta.

Käytän vielä lopuksi tilaisuuden hyväk-
seni ja kutsun teidät kaikki seuraamaan 
Merivoimien vuosipäivän viettoa Vaasassa 
lauantaina 8. heinäkuuta 2017. Vuosipäivää 
juhlitaan perinteisin menoin vuorotellen eri 
rannikkokaupungeissa, nyt on pitkästä aikaa 
Vaasan vuoro. Yleisöllä on mahdollisuus seurata 
paraatikatselmusta, tutustua Merivoimien 
aluksiin sekä rannikkojoukkojen kalustoon. 
Tapahtumat painottuvat Vaasan satamaan, 
johon alukset kiinnittyvät. 

Ennen ensi vuoden isoja juhlallisuuksia, 
juhlitaan yhdessä 99-vuotiasta isänmaatam-
me ja tavataan itsenäisyyspäivän juhlassa 
6.12.2016! ▼

Merivoimien komentaja
Kontra-amiraali Veijo Taipalus

Arvoisat Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
jäsenet, hyvät Plarin lukijat.
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Teksti: Hilkka Kotkamaa ja Suvi Lahdenmäki | Kuvat: Jukka Hurjanen, Matti Mäkinen

Lähdimme hymy huulilla 
koteihimme Kampin 

palvelutalosta lauantaina 
22.10. juhlittuamme Helsingin 

Eteläpohjalaiset ry:n 
75-vuotisjuhlaa. Kohottava 

ohjelma ja tuttujen tapaamiset 
olivat sykähdyttäneet meitä 

ja tunsimme sydämessämme 
suurta iloa ja ylpeyttä, 

olemmehan maan vanhin 
toiminnassa oleva kotiseutu-
yhdistys. Ajattelua herättävät 
puheet ja mieltä koskettavat 
musiikkiesitykset tuntuivat 

koko kropassa. 

Komiasti, kohottavasti ja kotoosasti
Helsingin Eteläpohjalaiset juhli 75 vuottaan

Ovella juhlaväen toivottivat tervetulleeksi juhlatoimikunnan puheenjohtaja Elle Mäkinen, yhdistyksen 
puheenjohtaja Jaakko A. Ojala ja varapuheenjohtaja Antero Tala. Ohjelmia myivät Ritva Viitamäki ja 
Anita Molin.
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Esko Vierikko juonsi juhlan varmoin ottein, huumoria unohtamatta.  
Ohjelman aloittivat Pohjalaisen Osakunnan Laulajien kansanlaulusikermä.

Vieraat toivotti tervetulleeksi yhdistyksen 
puheenjohtaja Jaakko A. Ojala.

Juhlapuhujana oli professori Kari Uusikylä.

Tommi Niskala esitti mm. Toivo Kuulaa. Jaakko A. Ojala, Sakari Sippola, Johanna af Hällström sekä Matti ja Elle Mäkinen.

Eturivissä esityksiä seurasivat Johanna af Hällström, Matti Mäkinen, Elle Mäkinen, Eila Tarkki, Annukka 
Viitaniemi, Kaarina Ojala ja Kari Uusikylä.
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Juhlavuus alkoi jo alaovella, kun nuoret osakun-
nan edustajat Maija Häkkinen ja Antton Luo-
ma toivottivat vieraat tervetulleiksi. Itse juhla-
ohjelman aloittivat Pohjalaisten Osakuntien Lau-
lajat esittämällä sarjan eteläpohjalaisia kansan-
lauluja. Sitten yhdistyksen puheenjohtaja Jaak-
ko A. Ojala toivotti kaikki tervetulleeksi juhlaan.

- Kiintymys ja ikävä kotiseudulle ei ota läh-
teäkseen meistä pois, eikä muuten tarvitsekaan, 
tiivisti juhlatoimikunnan vetäjä ja yhdistyksen 
entinen puheenjohtaja Elle Mäkinen mieli-
alamme omassa tervehdyspuheessaan.

Asumme kaikki pääkaupunkiseudulla ja viih-
dymme täällä hyvin. Silti syntymäpaikkamme 
yhdistää meitä ja herättää tunteita, joita voi ku-
vata kirjailija Lars Sundin Erikin kirjan amerikan-
suomalaisen Erik Smedsin sanoin: ”En häpeä 
tunnustaa, että minulla silloin tällöin oli koti-
ikävä. Aikaa myöten ymmärsin todella, miten 
tärkeä koti-ikävä on siirtolaiselle. Se auttaa hän-
tä pitämään yhteyttä omaan alkuperäänsä. Jos 
hän lakkaa ikävöimästä, hän on kadottanut it-
sensä. Joten minä päätin, etten koskaan lakkaa 
kaipaamasta takaisin."

Me pohjalaiset olemme aina olleet rohkeaa 
ja liikkuvaista väkeä. Olemme sopeutuneet 
Amerikkaan, Ruotsiin ja Australiaan, joten miks-
emme myös Helsinkiin. Myös nuori sukupolvi on 
mukana tässä vahvassa identiteetissä, myös he 
voivat panna päälleen jussipaidan, helavyön, 
tanssia tanhua tai vaikka heittää pohojalaasta 
rokkenrollia. 

Juhlapuhujat professori Kari Uusikylä ja 
kirjoituskilpailumme voittaja Enni Yli-Hynni-
lä kertoivat avarasta nykymaailmaan sopivasta 
maailmankuvastamme. Siihen mahtuu erilaiset 
ajatukset kuin myös muualta maailmalta tulleet, 
olemmehan itsekin pärjänneet, ei vain Helsin-
gissä, vaan myös Göteborgissa, Melbournessa, 
Thunder Bayssa ja Floridassa.

Jos tuntuu, että nyt maailmalta tulee vain 
huonoja uutisia, niin yhdistyksemme perustet-

Satu Kaarisola-Kulo lauloi Sibeliusta.

Henrik Lamberg esitti Toivo Kuulan tunteikkaan 
sävellyksen Tuijotin tulehen kauan sekä 
kansanlaulun Tuuli se taivutti koivunlarvan.

Laulajia säesti pianisti Risto Laurila.

Kahvipöytä koreana.
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tiin myös levottomaan maailmaan 1941. Tuskin 
perustajat kuitenkaan uskoivat, jotta yhdistys on 
voimissaan vielä 75 vuoden jälkeen. 

-He perustivat yhdistyksen rakkaudesta ja 
kaipuusta kotiseutuun, josta olivat lähteneet 
pääkaupunkiseudulle. Heillä oli tavoitteena, 
kuinka voisi täällä asuvien keskuudessa säilyttää 
eteläpohjalaiset perinteet ja siteet koti seutuun, 
ja siirtää ne tuleville sukupolville. On silti usko-
maton saavutus, että vielä 75 vuoden pääs-
tä meillä on vuosittain itsenäisyyspäivän juh-
la, kirkko pyhä, kuntavierailut, erilaiset kulttuuri-
tapahtumat ja oma hieno Plari-lehti, jonka ver-
taista toista ei löydy, totesi Elle Mäkinen. 

-Kunnat ja kaupungit tulevat mieluusti vie-
raaksemme, jos eivät ole tulleet heti kutsun saa-
tuaan, ovat tulleet pikkusen viiveellä. Pohjan-
maalle voi aina myös muuttaa takaisin. Monil-
la nuorilla ja vanhemmilla on halu palata juu-
rilleen rauhallisempaan ympäristöön ja omien-
sa joukkoon. 

-Helsingin Eteläpohjalaiset on siis voi-
missaan oleva kotiseutuyhdistys, jonka arvo-
maailma on pysynyt samana vuodesta toiseen. 
Emme puhu politiikkaa, mutta asiaa kummin-
kin. Eteläpohjalainen osakunta on myös vah-
vasti toiminnassamme mukana. Voimme kul-
kea rinta rottingilla ja kehuskella yhdistystäm-
me. Pitäähän meidän tietää mistä oomma ko-
toosin! totesi Mäkinen.

Juhlat pystytettiin kökkäporukalla ja rima 
oli korkealla. Musiikki oli huippua, pääosin suo-
raan Oopperasta, sillä seremoniamestarina oli 
ooppera laulaja Henrik Lamberg. Yleisössä ol-
tiinkin sitä mieltä, että juhla ajoi konsertissa-
käynnin asian. 

Juonnot sujuivat Esko Vierikon jo aiemmis-
ta juhlista tuttuun malliin, joten hänen pohja-
laiset murjaisut kevensivät tunnelmaa sopivasti. 

Ehkä tapaamme taas viiden vuoden pääs-
tä juhliaksemme elinvoimaisen yhdistyksemme 
pyöreitä vuosia. ▼

Kahvilla tavattiin tuttuja.

Nuoren polven tervehdyksen juhlaan toi kirjoituskilpailun voittaja Enni Yli-Hynnilä.
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Suvi Lahdenmäki esitti eteläpohjalaisten 
runoilijoiden Anitan Malkamäen, Ossi Savelan ja 
Arto Juurakon tekstejä.

Upea laulunelikko esitti Mozartin Tuba Mirumin. Henrik Lamberg, Tommi Niskala, Silja Aalto ja Satu 
Kaarisola-Kulo.

Päätöspuheenvuoron käytti yhdistyksen entinen 
puheenjohtaja ja juhlatoimikunnan vetäjä Elle 
Mäkinen ja kiitti juhlan esiintyjiä, yleisöä ja juhlan 
valmistelijoita.

Matti Kivinen vaihtaa kuulumisia Henrik 
Lambergin kanssa.
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Miss’ laaja aukee Pohjanmaa, veet merten virtain vaahtoaa… Komeaksi lopuksi kajautettiin yhteisvoimin Vaasan marssi.

Kansanmusiikillisen hetken tarjosivat Terhi ja Juho Puronaho, jotka esittivät mm. 
Härmän Tappelupolkan ja Terhin säveltämän Tuomaalan polskan.

Kalle Peura loihti ilmoille mm. Edvard Griegin sävellyksen  
Notturno op. 54 nro 4.
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Yhdistystä onnittelemassa Kouvolan seudun Eteläpohjalaiset ry:n Mikko 
Ketomäki seuralaisineen. Onnitteluja vastaanottivat puheenjohtaja Jaakko A. 
Ojala sekä hallituksen jäsenet Anita Molin, Elle Mäkinen, Antero Tala ja Tarmo 
Ojaluoma.

Pentti ja Regina Kurunmäki sekä Reijo Ala-Heikkilä ja Mikko Paavola nostavat 
maljaa Jaakko A. Ojalan kanssa.

Entinen hallituksen jäsen ja Plarin päätoimittaja Annukka Viitaniemi 
tervehtii Elle Mäkistä. Taustalla seuraavat Pääkaupunkiseudun Alavus-Töysä 
yhdistyksen Reijo Ala-Heikkilä ja Mikko Paavola.

Oulun seudun Eteläpohjalaiset ry:n Marja-Liisa Spangar sekä Helsingin 
Eteläpohjalaisten Jaakko A. Ojala ja Anita Molin.
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Hilkka Kotkamaa, Vilho Korkeamäki ja Mirja Mikkanen.



Varapuheenjohtaja Antero Tala ja kunniajäsen, entinen puheenjohtaja  
Antti Lanamäki.
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Kari Uusikylä | Kuvat: Jukka Hurjanen, Kari Uusikylä

Pohjalaisuuden ydin

Plari  |  4–2016  |  14

Kun ajan Helsingistä Vaasaan, 
toiseen korikaupunkiini, 
Parkanon jälkeen alkaa 

tuntua, että olen kotiseudulla. 
Matka tytöstä mummoksi, 
pojasta faariksi, on nopea 

kuin uni. Jokaisella pitäisi olla 
tunne että kuuluu johonkin, 

ja että kotona on hyvä 
olla.” Minusta on rikkaus ja 
onni, että olen saanut asua 
Pohjanmaalla. Miellän itseni 

eteläpohjalaiseksi, koska 
sellaisena olen kasvanut. 

Kun Ylistaron komiassa kirkossa 600 pohjalaista 
laulaa syrämmiensä kyllyyrestä körttivirren, ym-
märän mitä aito yhteisöllisyys, usko ja juuret ih-
miselle merkitsevät. Aito pohjalainen on nöyrä 
Jumalansa edessä, mutta lipevä nöyristely on 
hänelle myrkkyä.

Plarin tämän vuoden numerossa 3 oli niin 
häkellyttävä nimilista yhdistyksen piirissä 75 
vuoden aikana vaikutaneista, että on mahdo-
tonta ruveta nostamaan esiin nimiä puolueet-
tomasti. Kirjo taiteiden, tieteiden, kulttuurin, po-
litiikan, urheilun, musiikin ja työelämän nimistä 
on suorastaan häkellyttävän uljas. 

Kuten tiedämme pohjalaiset lähtivät yli sa-
ta vuotta sitten sankoin joukoin Amerikkaan –
ja sille tielle usein jäivät. Matkalle lähdettiin etu-
päässä köyhyyttä pakoon, uusien elinmahdolli-
suuksien toivossa. Miehet etsivät töitä metsistä 
ja kaivoksista, naiset tekivät piian töitä.

 Jane Piirto on arvostettu lahjakkuus- ja 
luovuus tutkija, proosakirjailija, runoilija ja pro-
fessori Ashland Universityssä, Ohiossa. Seuraa-
va Janen runo kertoo Janen Lappajärveläises-
tä mummosta, joka saapui Michiganiin vuon-
na 1907.

Kapellimestari Jorma Panulassa pohjalaisuus 
pelkistyy. Sanat tulevat rauhallisesti, jäyhästi ja 
punnitusti, ei mitään turhaa, kaikki on asiaa. Kun 
puhe tulee tunteita herättävästä teemasta, ku-
ten nöyryyden ja nöyristelyn eroista, maestrol-
ta pääsee pari kirosanaa. 

”Nöyrä ja aito pitää tietenkin olla. Se on se-
levä. Pitää olla oma ittensä, airosti, ei muuta…
Mutta nöyristely…ei perkeles…” Panulan ilme 
kertoo kaiken, enempiä sanoja ei tarvita.

Kapellimestari puhuu hiljaisuuden tärkey-
destä. Hän kuvailee miten katseli lapsena Kau-
hajoella virtaavaa jokea, nautti luonnon rau-
hasta, ja mielen täytti ”fiinisti sanottuna tris-
tes”, kaihomieli. 

Noista elämyksistä taiteilija on ammentanut 
sieluunsa tunteet, jotka ovat luomistyön pohja-
na. Luontoakin tärkeämpi ihmisen muovaaja on 
koti. Panulan perheessä musisoitiin innokkaas-
ti, kaikki soittivat. Ketään ei kuitenkaan patistet-
tu eikä komennettu. ”Ota tuasta ja rupia koitta-
mahan, kyllä se siitä”, isä neuvoi. ”Kakaroota ei 
pirä prissata liikaa.”

Mummu, sinulla oli tapana (lyhennelmä)

Mummu, sinä tulit tänne laivalla,
luvattuun maahan 07,
Suomesta piiaksi Ylä-Michiganiin.
Sait selkään ja serkkusi vei sinut pois, naapurikylään.
Olit 16, siivosit rikkaiden jälkiä.
”Töihin, töihin, töihin”, karjuit isoisälle,
komea mies, tumma kihara tukka.
Ryyppäsi kunnes otit eron, silloin kun ei vielä erottu.
(Nyt äiti vaihtaa sinua kuiviin.)

Mummu, sinä hinkkasit sairaalan lattioita.
Kuuraava piika, tyhmä äkäinen suomalaisakka 
kontallaan.
Lehmä, puutarha, neljä lasta,
ei puhu englantia, palvelemassa kaiken ikäsi.
”Töihin, töihin, töihin”, huusit lapsenlapsille,
joiden äiti synnytti lasta.
Konttasit polvillasi, hinkkasit lattiat.
(Nyt äiti pyyhkii sinua sienellä.)

Mummu, sinun äitisi ei mennyt vihille Suomessa.
Oli kutoja, kulki kylästä kylään,
mukanaan sinut hyljitty lapsi, naurun ja pilkan 
kohde.
Kun tulin luoksesi, raskaana nuorukaiselle,
otit käteni polvellesi ja sanoit ”rakastakaa toisianne”, 
Kielellä, jota en koskaan oppinut, ”rakastakaa”.
Ennen kun kuolit, halusit sovitusta.
Tarjosit äidille kupillisen kahvia.

(”Grandma, you used to,” suomennos Auli Talvi)
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Millainen oli Suomi vuonna 1941, 
kun tänään juhliva yhdistys 
perustetiin. 
Me suuret ikäluokat synnyimme heti sodan jäl-
keen. Olemme saaneet elää onnellisen ajanjak-
son itsenäisen Suomen historiassa. Meitä kas-
vatettiin aika kovalla kädellä, eikä aina oikeu-
denmukaisesti, ei kotona eikä koulussa. Sodan 
käyneet miehet, isämme ja opettajamme, oli-
vat sota invalideja, vaikka sotavammat eivät nä-
kyneet, ne olivat koteloituneet miesten sisim-
pään. Kokemuksista kertovat kirjeet rintamalta.

Näin kirjoitti korsussa 19-vuotias isäni Sylvi-
alle, tulevalle äidilleni marraskuussa 1942, välit-
tömästi taistelun jälkeen: 

”Vuorokausi vuorokauden perään kuluu täällä 
etulinjassa, jälleen on päivä muuttumassa yöksi. 
Olin vartiossa iltapäivällä, juuri kun hämärä las-
keutunut. Ohut pilvikerros on vetäytynyt taivaalle. 
On hiljaista, kuuluu selvästi lumen putoilu ja oksi-
en rasahtelu. Mieli unohtaa väkisinkin väijyvän to-
dellisuuden ja palaa kauas kotiin, rakkaiden luo. 

Ajatus havahtuu kylmään todellisuuteen. Tun-
tuu kuin avaruus repeäisi ja syöksyisi alas. Ilmassa 
suhisee ja korvien ohi sihahtelee pirulliset sirpaleet. 
Edessä ja takana räiskähtää; kiven järkäleet lentä-
vät kumisten. Mustia ammottavia aukkoja ilmes-
tyy lumeen etumaastossa. Mitä nyt? Yhtäkkiä on 
ulvonta lakannut, kuuluu vain omien kiväärien ja 
konekiväärien katkeamaton laulu. Miehiä juoksee 
kyyrysillään, mitään puhumatta juoksuhautaan. 
Pian on mies miehen vieressä, leimahtelee, kuuluu 
huumaava pauke. Siitä huolimatta kuulen sydä-
meni kiivaan läpätyksen. Olen varmaan kalpea, 
ohitseni kannetaan vielä kalpeampaa naapuri-
pesäkkeen vartiomiestä. Joku sanoo hiljaa: suo-
raan sydämeen.”

”Korsussa 9.6.43. Nyt olen taas täällä, kaukana. 
Kaikki samat iloiset kasvot eivät olleetkaan toi-
vottamassa tervetulleeksi omalla tutulla taval-
laan. Heistä oli poissa moni, liian moni hyvä poi-
ka. Kunnon poikia kaatuneet olivat, kunnia heidän 
sankari muistolleen! Katkeralta tuntuu nyt ajatella, 
että sillä aikaa kun olin lomalla rakkaimpani luona, 
pojat taistelivat ja kaatuivat kaikkien meidän puo-
lesta. Rakas, he kaatuivat sinun ja minunkin puo-
lestani. Noita poikia emme saa koskaan unohtaa.

Rakas, nyt menen nukkumaan, mutta ensin 
laulan hiljaa ’Sua vain yli kaiken mä rakastan.´ 
Pojatkin haluaisivat kuulla sen.” 

Voin nähdä mielessäni tilanteen, kuulla laulun. 
Näen silmissäni pojat korsussa, seuraavaa hyök-
käystä odottamassa. Kuinka moni heistä palaa 
elävänä kotiin rakkaidensa luokse?

 ” Etulinjassa 27.4.43. Vaellamme käsi kädessä ruu-
sutarhaamme. Taitan sieltä Sinulle kauneimman 
ruusun. Heräämme vasta rauhan suureen valke-
uteen ja kellojen soittoon..”

Millainen Suomi on nyt, millainen Pohjanmaa, 
millainen maailma? Raaka sotiminen jatkuu. 
Syyriassa ei tehdä eroa terroristin, lapsen ja äi-
din välillä.

Sairaala ja koulu tuhotaan pommein siinä 
kuin sotilaskohdekin. Se kuvottaa. Kaikki tietä-
vät ketkä tähän syyllistyvät. 

Yksitäinen ihminen on voimaton. Jokainen 
voi kuitenkin etsiä viisautta ja hyvää elämää. Vii-
sauteen kuuluu se, että ymmärtää kaiken suh-
teellisuuden ja sen että elämä maan päällä ei 
ole ikuinen. Viisas ihminen ymmärtää olevan-
sa vain pieni hiekanmuru sukupolvien ketjus-
sa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että pitäi-
si heittäytyä masentuneena itseään säälimään. 

Päinvastoin: tietoisuus omasta mitättömyydestä 
ja elämän päättymisestä voi vapauttaa ihmisen 
nauttimaan elämästään myönteisellä tavalla. Jo-
kainen ihminen on ainutlaatuinen, omaleimai-
nen ja tärkeä olento. Jos sen oivaltaa, elämässä 
voivat muodostua tärkeiksi itsensä toteuttami-
nen työssä tai harrastuksissa, läheisten ihmisten 
seurasta nauttiminen, elämän kunnioitus ja vas-
tuullisuus omista teoista. 

 Onnea ei voi ostaa, sen voi saavuttaa elä-
mällä viisaasti ja rohkeasti, pyrkimällä hyvään. 
Onnellinen ihminen arvostaa itseään ja mui-
denkin ihmisten oikeuksia. Hän osaa luopua 
turhasta ja keskittyä siihen, mikä on arvokas-
ta ja kestävää. 

Jos osaisimme rakastaa itseämme, meidän 
olisi helpompi rakastaa muitakin. Emme vertai-
lisi omaa onneamme muiden onneen.

Lapset hymyilevät onnellisina äidin, isän tai 
hoivaajansa lähellä. Heillä on paljon innostunut-
ta kerrottavaa. Miten kauan lapsen onnellinen 
hymy jatkuu? Se riippuu hyvin paljon meistä ai-
kuisista. Jokainen lapsi tarvitse syntymästään as-
ti lähelleen välittävän, hoivaavan aikuisen. Lapsi, 
jota on rakastettu saa hyvät eväät onnelliselle 
elämälle, rakkauden puute tuottaa kärsimystä.

Jokainen hoitokodin vanhuskin tarvitsee 
ihmisarvonsa mukaisen elämän, hoivaavat 
hellät kädet, jotka koskettavat ja silittävät. Nii-
tä ihminen kaipaa ensimmäisestä viimeiseen 
hengenvetoon.

Tärkeintä ei saa meille pohjalaisillekaan olla 
aina vain minä itte, vaan me kaikki yhdessä. Yh-
teinen onnemme lisääntyisi, jos ymmärtäisim-
me paremmin, että seinäjokinen, vaasalainen, 
ylistarolainen ja jopa närpiöläinen ja helsinkiläi-
nenkin ovat sisaria ja veljiä keskenään. ▼

Kiitos, että sain kutsun tähän hienoon juhlaan.



Enni Yli-Hynnilä | Kuva: Jukka Hurjanen
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Vuonna 2016 nuori elää valintojen maailmas-
sa. Perhe, vuodenajat tai perinteet eivät enää 
määrää päivien kulkua. Voin tehdä asioita, jois-
ta nuoret saattoivat vain haaveilla sata vuot-
ta sitten. Olen vapaa valitsemaan oman urani, 
kumppanini ja ystäväni. Olen vapaa tekemään 
joka ikisen valintani. Mutta vapaus tuo muka-
naan vastuuta. Jos jokin menee pieleen, ei voi 
kuin katsoa peiliin.

Olen kiitollinen, että minun ikäpolvellani on 
valinnanmahdollisuuksia. Saamme itse hallita 
omaa elämäämme. Tunne siitä, että saa päättää 
omista asioistaan, tekee elämän mielekkääksi. 
Toisaalta me nuoret koemme, että emme pysty 
täyttämään odotuksia. Että meistä ei tulekaan nii-
tä huippuoppilaita ja tulevaisuuden osaajia. Pai-
neiden alla moni nuori uupuu. Suomalaisen Fin-
Edu- tutkimuksen mukaan suomalaisopiskelijois-
ta useampi kuin joka kymmenes on uupunut.

Valinnanvapaus tuo siis paineita. Pitäisi hank-
kia mahdollisimman korkea koulutus mahdolli-
simman nopeasti ja löytää sen jälkeen työ paikka. 
Mutta esimerkiksi yliopistoon pääseminen on 
kovan työn takana, eikä korkeakoulutus enää 
automaattisesti takaa työpaikkaa.

Minun ikäpolveni nuori ei ole nähnyt nii-
tä ”vanhoja hyviä aikoja” eli sitä aikaa, kun ta-
lous kasvoi ja Suomella meni hyvin. Kuulem-
me joka päivä huolestuttavia talousuutisia, jot-
ka vaikuttavat sekä omaan tilanteeseemme et-
tä mielialoihin. Olemme kasvaneet aikana, kun 
joka paikasta on säästetty: koulussa mihinkään 
ei ole varaa, perheet ovat tiukilla ja opintoaikaa 
on lyhennetty. Ja aikuisilla on jatkuva kiire. Kaik-
ki on niin epävarmaa, että nuoret eivät osaa kat-
soa tulevaisuuteen luottavaisesti.

Kaikesta huolimatta eteläpohjalaisella nuo-
rella on mielestäni hyvät lähtökohdat elämään. 
Olemme tottuneet yritteliäisyyteen ja oma-aloit-
teisuuteen. Jos ei halua muuttaa pois kotiseu-
dulta, monille löytyy töitä Etelä-Pohjanmaalta, 
sillä se on yksi Suomen kasvukeskuksista. Aika 
usein eteläpohjalaisen nuoren pitää kuitenkin 
muuttaa pois kotiseudulta koulutuksen peräs-
sä. Me voimme valita, minne päin Suomea ha-
luamme, vai haluammeko ulkomaille. No, täy-
tyy vain päättää, mitä haluaa ja minne haluaa 
ja mistä ylipäätänsä saa koulupaikan.

Onneksi isojen päätösten edessä eteläpoh-
jalaisilla nuorilla on tapana olla päättäväisiä. Kun 

tietää, miston kotoosin, on helpompaa tietää, 
minne on menossa. Meillä on vahvat juuret ja 
pohjalainen identiteetti. Kun tunnemme itsem-
me ja juuremme, valintoja on helpompi tehdä.

Kaikilla asiat eivät ole näin hyvin. Monet vael-
tavat paikasta toiseen omaa paikkaansa etsien. 
Kun ei ole paikkaa, minne palata, on vaikea tie-
tää, missä haluaa olla. 

Emme elä enää yhtä vahvasti perinteiden 
mukaisesti kuin sata vuotta sitten, mutta kaikkia 
perinteitä ei saa unohtaa. Me nuoret tarvitsem-
me edelleen aikuisten tukea päätöksissämme. 
Tarvitsemme jonkun, joka uskoo meihin, kun me 
itse emme usko. Kun minun eteeni tulee tiukka 
paikka, mieleeni nousevat äitini sanat: kotia pi-
tää voida aina tulla. On lohduttava tieto, että ai-
na voi palata takaisin kotiin, kun maailma mur-
joo. Eikä tärkeintä ole niinkään koti, vaan ne ih-
miset siellä kotona. Se, että joku hyväksyy vaa-
timatta mitään. Että on olemassa joku, joka eh-
tii kuunnella. Siksi toivonkin, että jos teidän ko-
tonanne odottaa tällainen nuori, mene hänen 
luokseen ja halaa häntä. Kerro, että hän kelpaa 
juuri sellaisena, yhtään enempää yrittämättä.

Ehkä maailma ei loppuen lopuksi olekaan 
muuttunut niin paljon kuin luulemme? Olihan 
niitä murheita ennenkin, mutta niistä selvittiin 
yhdessä. Uskon, että niin selviää nytkin. Moni 
vaikea päätös ratkeaa, kun on joku, jolle puhua. 

Myös metsässä kävely helpottaa ajatusten 
selvittelyä, mikä on huomattu Suomessa var-
masti jo vuosisatoja sitten. Uskon, että näin 
etelä pohjalaisena maatalon tyttärenä kävelen 
metsässä jopa samoja polkuja kuin sukupolvet 
minua aiemminkin. Se on lohduttava ajatus.

Vaikka eteläpohjalainen nuori kohtaa elä-
mässään yhä enemmän vaikeita valintoja ja 
paineet kasvavat, välillä on hyvä muistuttaa it-
seä, että on sitä ennenkin selvitty. Kun paineet 
kasautuvat, kannattaa palata elämän perus-
asioiden äärelle. Loppuen lopuksi läheiset ihmi-
set ovat ne, joilla todella on väliä. Kaiken muun 
kanssa pärjää aina. Lämmintä syksyä kaikille. ▼

Hyvät kuulijat,
haluan kertoa teille, millaista on elää 

nuorena eteläpohjalaisena nykyajassa.



Hilkka Kotkamaa

Pöyröö on sarjakuva-
albumisarja pohjalaisuudesta. 

Se kertoo asioista pilke 
silmäkulmassa sarjakuvan 

keinoin. Tulos on 
hykerryttävän hauska, mutta 

myös ajatuksia herättävä.

Arttu Seppälä on sarjakuvantekijä, jonka töitä 
on näkynyt Ilkassa, Pohjalaisessa, Maaseudun 
tulevaisuudessa ja Pohjalainen yrittäjä -lehdes-
sä. Sarjakuvastrippejä on julkaistu 2011 lähtien 
ja kansiin niitä on koottu kuusi kirjallista.

-Nämä syntyvät yhteistyönä. Minä käsikirjoi-
tan, ja vaimo Liisa Seppälä piirtää yhdessä Piia 
Pelkolan kanssa.

Sarjakuvissa ilmenee elämän koko kirjo, ar-
jesta juhlaan. Mistä ideat?

-Joo, ne syntyvät omasta päästäni ja ym-
päröivästä elämästä. Tämä elämän kulku on ai-
na omanlaistaan kun sitä katselee pohjalaises-
ta näkövinkkelistä.

Lapualaisin vivahtein

Seppälän kirjoittamat puhekuplat ovat tietysti 
pohjanmaan murretta, ja tekijän lapualaisuus 
näkyy myös sananvalinnoissa.

-Oikeastaan löysin pohjalaisuuden erityis-
piirteet siten, että Kotkasta kotoisin oleva vai-
mo näki outoja juttuja muutettuaan Pohjan-
maalle. En olisi ehkä tullut niitä edes huoman-
neeksi, saati sen kummemmin ajatelleeksi. Olim-
me tavanneet vieraalla maaperällä, Turussa, ja 
häntä Pohjanmaalle muutto jopa pelotti. Hä-
nen kulttuuri sokkinsa oli minullekin yllätys, mut-
ta kaikki muuttui kuitenkin hyväksi. Hänelle oli 
uutta ja vierasta se, mikä minulle oli tuttua ja 
turvallista.

-Vähitellen tajusin itsekin, että pohjalainen 
on nykypäivänä yhtä erikoinen kuin aikoinaan 
häjyt Suomen historiassa. Pohjalaisuus sisältää 
samaa erikoisuutta ja omintakeisuutta silloin ja 
nyt. Sen huomaa ulkopuolinen, vaikka emme it-
se siinä mitään kummallista näkisikään.

Kännykkä muistivihkona

Pöyrööt-sarjakuvassa on tallessa monia pohja-
laisia puheenparsia, joita Arttu Seppälä kerää 
koko ajan. Muistiinpanovälineenä hänellä on 
kännykkä, johon voi kätevästi sujauttaa muis-
tiin pari riviä ilman että kukaan edes huomaa.

Pohjalaisen huumorin ydin on Seppälän 
mielestä kuulijan korvassa.

- Hauskuutta ei huumorissa alleviivata, vaan 
sitä pitää lähestyä tarkkailemalla asioita usein vi-
nosta kulmasta. Romutan myös käsitteen, ettei 
pohjalainen muka osaisi nauraa itselleen.

Sarjakuvan päähenkilöt Jussi Pöyröö ja Make 
Yli-Sakia seikkailevat kotiympäristössään. Muka-
na ovat myös helesinkilääset – Pöyröön emän-
nän suomenruotsalaiset sukulaiset, jotka vie-
railevat silloin tällöin Pohjanmaalla. Ja tietysti 
kersat – Jussi Pöyröön ja Emännän lapset. Flik-
ka on fiksu ja koulussa menestyvä tytär. Kloppi 
nimeltä Antti on tuleva isäntä ja maatilan jatka-
ja. Huumoria tuo lisäksi Lauri Köppäänen, rikas 
miljonääri, joka on menestyvän yrityksen omis-
tava bisnesmies sekä pankinjohtaja, Paappa ja 
Mumma, Make Yli-Sakian äiree ja Make Yli-Sa-
kian koira.

Jussipaidat tunnetaan

Sarjakuvassa ei, kuten ei elämässäkään, kaikki 
aina mene nappiin, mutta omaan juttuun us-
kotaan loppuun asti. Periksi antaminen ei kuu-
luu työkaluihin ollenkaan, vaan läpi mennään 
vaikka harmaan kiven.

Duudson-huumori ei ole samaa kuin Pöy-
röö-huumori, mutta yhteneväisyyksiäkin löy-
tyy. Kumpikin on tehnyt pohjalaisuudesta tun-
nettua nuoremmillekin, myös ulkopaikka-
kuntalaisille. Pohjalaiset hahmot jussipaitoineen 
ja hela vöineen tiedetään yhdistää pohjalaisuu-
teen kaikkialla Suomessa. Myös murre, suora-
puheisuus ja uhoava käytös tiedetään. 

-Ei meitä säikähdetä, vaan asiat pannaan 
meidän mentaliteettimme tiliin, Arttu Seppälä 
sanoo jo naureskellen.

Onko vielä joku, joka ei tiedä mitä pöyröö 
tarkoittaa? Pöyröö on vanha eteläpohjalainen 
murresana ja se tarkoittaa hölmöä. Pöyrööt-
sarjakuvasta on julkaistu kuusi sarjakuva-albu-
mia, joiden kustantamisesta on vastannut Liisa 
ja Arttu Seppälän yhteinen yritys Avot Design 
Oy. Pöyrööt-sarjakuvan kuvittajalle Liisa Sep-
pälälle myönnettiin ensimmäisenä sarjakuva-
piirtäjänä Kultainen Oras -yrittäjyyspalkinto ke-
väällä 2013. ▼
www.poyroot.fi/

Pöyrööt tuo pohjalaisuutta nykypäivään

Pöyrööt oli esillä näyttävästi myös Helsingin kirjamessuilla. – Moni tässä on pysähtynyt, sanoo 
sarjakuvakirjailija Arttu Seppälä.
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havan mumma ja lopulta löi falsettiin kun näyt-
tämölle ilmestyi suutarinkisälliä jallittava piika.

Nauroin katketakseni tarinoiden herkullisia 
käänteitä. Ymmärsin Jukan lukiessa tunteen-
omaisesti kaikki Jaakoon vaikeatkin sanat, kun 
äidinkieleltään pohjalainen niitä aidosti väritti. 
Vaikka en ole pohjalainen, puhe tuntui korvaa-
ni äkkiä niin kotoiselta, muistin lapsuuden tun-
nelman mummolassani Lammilla. Äidinäitini 
oli muuttanut Kortesjärven Kukkolan kylästä 
Hämeeseen ja puhui edelleen kuuluvaa ja ve-
revää pohjalaista. 

Tuntui, että tämä riemastuttava Jukan esitys 
ei saa jäädä vain kotimme seinien sisään. Taju-
sin, että murre, joka kirjoitettuna näyttää lähin-
nä vieraalta kieleltä lyhenteineen ja outoine sa-
noineen, olikin kuultuna aivan ymmärrettävää. 
Jaakoon pohjalaisesta huumorista ja mehevistä 
tarinoista saisi kuultuna nauttia muukin Suomi!

Syntyi äänikirjasarja monen mutkan kautta. 
Pakinoiden valinta oli ensimmäinen suuri työ, sil-

lä Ikola kirjoitti Vaasa-lehteen kaiken kaikkiaan 
3000 pakinaa. Yhdelle CD-levylle saatiin mah-
tumaan vain noin 8-9 pakinaa. Jukan murre-
luentaa äänitettiin Yleisradion studioilla. Ään-
tä jälkikäsiteltiin, tehosteita hiottiin tarinoiden 
tunnelmia vahvistamaan ja pohjalaisiin kansan-
sävelmiin perustuvaa musiikkia sovitettiin paki-
noiden väleihin. Lopulta valmiit nauhat painet-
tiin CD-levyiksi Data-Maten äänilevytehtaalla.

Tekstikirjat sanastoineen oli iso prosessi, jo-
hon tarvittiin Pekka Vuoren luoma visuaalinen 
ilme ja taittajan tarkkuutta sekä Otavan kirja-
painon hyvää ammattityötä. Pakinoihin liittyvien 
murresanastojen tarkistamiseen saatiin lopuksi 
apua - kuten jutun dramaturgiaan sopii - alussa 
mainitulta Laila Kemppiseltä (os. Nurmi), 93, 
jonka kirjakaupasta kaikki alkoi!  ▼

Päivi Hartzell
Nyt valmiina on kaksi osaa eli Vaasan Jaakkoo, 
Mahtavia kertomuksia 1 ja 2 -kirjat sanastoineen 

Vaasan Jaakoon äänikirjojen synnystä

Kauhavalta lähtöisin 
oleva Informaatio- ja 

teknologiaoikeuden professori 
ja filosofian tohtori Jukka 

Kemppinen on tehnyt 
vaimonsa ohjaaja Päivi 

Hartzellin kanssa kulttuuriteon 
toimittamalla yhdistyksemme 
perustajiin kuuluvan Vaasaan 
Jaakoon kertomuksia kirjoiksi 
ja äänikirjoiksi. Seuraavassa 
Päivi Hartzell kertoo, miten 

kaikki sai alkunsa.

Jukan kotitalossa Kauhavalla oli Nurmen kirja-
kauppa, jossa Laila-äiti aloitti kirjakaupan hoi-
tajana sodan aikana. Jukka oppi jo pienenä lu-
kemaan uusia kirjoja varovasti raottamalla niin 
että kirjan saattoi panna takaisin myyntiin täy-
sin koskemattoman näköisenä.

Kirjakaupassa myytiin Vaasan Jaakoon Valio-
juttuja ja kotona kirjahyllystä löytyi pitkä rivi 
käytössä kuluneita Jaakoon nidottuja pakina-
kokoelmia. Niitä luettiin serkkujen ja sisarusten 
kanssa ahkerasti, ja esitettiin toisille parhaita pät-
kiä, kun murrekin oli omaa ja tuttua.

Jukka toi Jaakoon kirjat omaan kotiin Kirkko-
nummelle ja hyllyyn ne jäivät pitkäksi aikaa. 
Muutama kesä sitten löysin hiukan pölyttyneet 
pehmeäkantiset kirjat, joissa monissa oli koulu-
tytön liikuttavalla käsialalla kirjoitettu omistajak-
si Laila Nurmi, v. 1936 tai 1938.

Erään kerran kun sairastin sitkeä kuume-
tautia, Jukka keksi helpottaa huonoa oloani 
lukemalla Jaakoon pakinoita minulle ääneen. 
Omaa murretta lukiessa hän muuttui toiseksi 
henkilöksi: leuka työntyi eteenpäin, suu kääntyi 
ovelaan hymyyn, pää vetäytyi hartioiden väliin 
ja katsanto oli kuin kierän pohjalaisen isännän. 
Eläytyessään pakinan hahmoihin Jukka jaaritteli 
välillä kuin syytinkifaari, sitten tohootti kuin Kau-

Jukka Kemppinen ja Päivi Hartzell. Kuva Seppo Nurmi.
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Jaakko Oskari Ikola eli Vaasan Jaakkoo (1887–
1951) oli toimittaja, Vaasa-lehden päätoimittaja, 
kansanedustaja ja kirjailija, joka tuli tunnetuksia 
pakinoistaan.

Piirrokset Pekka Vuori.

ja CD-levyineen sekä Jukan kirjoittama kirja itse kirjailijasta: Jaakko Oskari Ikola, Huumorin taitu-
ri. Valmiiksi saatiin myös Juhlapakkaus, joka sisältää kaikki Vaasan Jaakkoo, Mahtavia kertomuksia 
-äänikirjasarjan tänä syksynä ilmestyneet teokset. Kirjavarastomme on Kauhavalla ja sieltä pohja-
laiset Ulla ja Antti Sarho myyvät äänikirjoja maakuntaan. Kaikkialle Suomeen teoksia voi ostaa 
verkkokaupastamme www.jaakoonjutut.fi.
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Jukka Kemppinen

Jaakko Oskari Ikola (1887 – 1951) oli otsikos-
sa luonnehdittu henkilö. Suomen yleiskielessä 
ei taida olla vastaavaa ilmausta.

Sen laita on sama kuin murteen muutenkin. 
Tuo vieraspaikkakuntalaisten ja muiden majuri-
en mielestä viallinen ja virheellinen kieli on ke-
syä yleiskieltä parempaa.

Meillekin omaksuttiin Saksan yliopistosta nyt 
kohdittain huonoiksi tiedetyt ”antiikin opit” ja 
sieltä muun muassa tyyli ja retoriikan käsitteet. 

Nimellä ”Korkeasta tyylistä” (Peri hypsos) suo-
mennettu Longinuksen teos ei ole Longinuk-
sen, emmekä oikeastaan tiedä ensimmäisel-
lä tai toisella vuosisadalla toimineesta kirjoitta-
jasta mitään, paitsi että hän oli monin kohdin 
väärässä, koska hänen teoksensa on kaiken kri-
tiikin esikuva.

Kirjoittajan ei pidä tavoitella ylevää, koska 
sillä ei pitkälle potki.

Kirjoittajan ja siis puhujan on oltava, kirjoit-
taa hän – nykyisin käytetään yleisesti nimeä 
”Pseudo-Longinus” eli vale-Longinus – rohkea 
ja omaperäinen lainrikkoja. Pysyvän suhteen 
lukijaan ja siis haihtumattoman vaikutuksen 
edellytyksiä ovat suuret ajatukset, väkevät tun-
teet, varmasti piirretyt henkilöhahmot, kalskah-
televa kieli ja kunnioitusta herättävä tapa jär-
jestää sanat.

Aristoteles oli vain viisas, mutta hän oli jää-
nyt vaille sitä kielellä vaikuttamisen keinoa, jonka 
esimerkkinä Longinos esittää muun muassa Ho-
meroksen ”Iliaan” maininnan, että kaupungin-
muurille noussut Helena oli niin kaunis, että kat-
sojat vapisivat pelosta.

Tätä oppia on ihmetelty myös meillä Suo-
messa. Jos haluaa välttämättä järjestää itselleen 
vaikeuksia, voi aloittaa oppineen kanssa keskus-
telun ”transgression estetiikasta” eli rikollisesta 
tai rikkinäisestä kauneudesta.

Meillä on muutama sellainen kirjoittaja, jot-
ka tietävät tai ovat oppineet, että vasta sitten te-
os, esimerkiksi omin käsin veistetty ja salvottu 
heinälato tai riihen katon taite, on todella kau-
nis, kun siinä on jokin pieni vika.

Sanan ”barokki” tarkoitti viallista helmeä. 
Tuohon aikaan, 1600-luvulla, ihannoitiin hel-

miä, joissa oli kummallisia ulokkeita ja erikoista 
epäsäännöllisyyttä, Klassinen aivan pyöreä hel-
mi joka hohtaa aivan pyöreää valoaan, tuntui 
silloin jotenkin yhdentekevältä.

Barokin kehittelemä liioittelu ymmärretään 
usein väärin. Liioittelu, joka ilmeni kielessä, ruu-
miin muodoissa, vaatetuksessa ja rakennuksis-
sa, loi vaikuttavan kokonaisuuden. Kaikkein tyh-
mimmät aikalaisemme katsovat vanhoja kuvia 
lampaan silmin ja luulevat näkevänsä Pietari 
Brahen McDonaldsin jonossa, kun eivät tiedä, 
että sielun suuruus näkyy vyötärön mittana ja 
ettei kuikeloihin kannata koskaan uskoa.

Jaakko Oskari Ikola eli Vaasan Jaakkoo oli 
transgression kirjoittaja, liioittelun mestari, mies 
joka osasi osoittaa sanansa täsmälleen paikal-
leen. Ajan ilmapiirissä murteella kirjoittaminen 
oli kummallista, vaikka porilainen Nortamo oli 
jo aloittanut sen Raumalla, rajoittavassa minä-
kerronnan muodossa.

Heikko kirjoittaja, jollaisista ei ole ollut eikä 
tule pulaa, yrittää jäljitellä lukijansa tottumuk-
sia ja sovittaa sanottavansa hänen ymmärryk-
seensä. Vahva kirjoittaja, kuten Jaakkoo, tarjoaa 
lukijalle valinmuotin, johon lukijakin voi laskea 
oman mielensä metallin.

Murre, tässä nimenomaisessa tapauksessa 
Vaasan Jaakoon itse luoma ja keksimä kauno-
kirjallinen murre, joka on aika kaukana muis-
tiin merkityistä puhetavoista, on yleiskieltä 
ilmaisevampi.

Vertauskohta, joka tarjoaa itse itseään, on 
Hasekin ”Kunnon sotamies Sveik”. Teoksen kie-
li kuuluu olevan aikamoinen sekoitus tsekkiä 
ja virheellistä saksaa ja unkaria välissä. Keisari-
kunnan armeijassa, jossa kunnon sotamies pal-
veli, usein kainalossaan ”kuninkaallinen ja kei-
sarillinen kenttäkissa”, oli ainakin yhtätoista eri 
kieltä äidinkielenään puhuvia suurempia ryh-
miä, ja saksan tyyppistä kieltä käyttävistä ko-
ko joukko hyvin pahamaineisilta murrealueilta. 
Vuoristolaiset ovat usein saaneet elää rauhassa 
(kuten sveitsiläiset) siksi ettei kukaan ymmärrä 
sanaakaan, kun he väittävät puhuvansa esimer-
kiksi saksaa. He ovat jopa ylpeitä murteestaan, 
sviitserdytshistä, ja käyttävät sitä aivan häpeä-
mättömästi. Jos saksalainen on lähdössä Uues-
aahan, Sveitsistä lennetään Yässaan (USA:aan).

Jaakkoo kirjoitti Los Ankeleesista, eikä Never-
nyrkkikään (New York) ollut hänelle outo, saati 
Kanaata. Härmänmaalla oli vielä sotien jälkeen 
tapana istahtaa takkakivelle puhumahan len-
heetiä ihan kanaatan mallihin.

Otsikon määritelmä tunnetaan ainakin siitä 
Kauhavan Ylikylän kattokökästä, jonka yhtey-
dessä Toivo Kuula ja Artturi Järviluoma yllyt-
tivät paikallisia esittämään niitä kansanlauluja, 
ja Kuula lupasi merkitä muistiin ja laulaa peräs-
tä mitä vain. Joku mumma oli meinannut, jot-
ta valehteloo, ja kiskaissut Färikaran Jaskan, jo-
ka on nopea ja vaikea kappale, ja surullinenkin, 
kun ei sillä Färkaran Jaskalla oo akkaa.

Kuula lauloi molemmat säkeistöt virheet-
tömästi heti ne kuultuaan, ja samaan aikaan 
Järvi luoma oli merkinnyt pikakirjoituksella sanat 
muistiin. Laulun esittäjä, se mumma, oli katso-
nut pitkään ja sanonut, että osaa se rumaanen.

Julkaisimme loppuvuodesta 2016 parisen-
kymmentä Jaakoon pakinaa äänitteinä. Tarkoi-
tus oli tehdä kunniaa suurelle kirjailijalle ja antaa 
kuulijoille malli, mitenkä se murre menee. Näyt-
telijät eivät sitä yleensä osaa. He luulevat, että 
murre on erikoisissa kielen muodoissa ja oudois-
sa sanoissa, vaikka se on itse asiassa ”nuatti” eli 
sävelkorkeuden vaihtelut puheessa, ja rytmi eli 
kiihdytykset ja nopeutukset, ja sitten ne urah-
dukset, ärähdykset, kiekaisut ja kiljahdukset, jot-

Tuhannen rumaanen
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ka vasta tekevät keskustelusta ymmärrettävän.
”Jaa’”, sanoo akka.
”Joo”, paappa sanoo.
”Jaa”, toimitti siihen isu.
Etelä-pohjalainen lukija ymmärtää paperil-

ta, luentaa kuulematta, etteivät nuo jaat ja joot 
ole kuin eduskunnassa esitettyjä.

Ikolan koko tuotannon lukeminen ja hänen 
arkistoissa vaikeasti käsiteltävien runsaiden lehti-
kirjoitustensa lukeminen panee ihmettelemään. 
Mikä oli tämä mies, joka rakensi kielestä itsel-
leen ja toisille valtakunnan, mutta kolhi itseään 
pahan kerran vallan kamareissa liikkuessaan?

Ainakin hän oli taitava brändääjä. Hän antoi 
itsestään kirjoituksissaan ja kuulemma tarvitta-
essa myös Vaasan kaduilla kuvan härmäläise-
nä isäntämiehenä, joka ei vaivoiksi asti väistele.

Ei hän ollut mikään kansanmies. Hän oli fi-
losofian maisteri, pääaineena venäjän kieli ja 
kirjallisuus, ja luki ja puhui ainakin viittä vieras-

ta kieltä. Kodinperintönä hän oli kaksikielinen, 
äiti kun oli vöyriläisiä. Eri puolilla Eurooppaa ja 
Yhdysvaltoja hän osoitti verratonta kykyä ilah-
duttaa kuulijoitaan – mutta politiikan maail-
massa hän sai useaan otteeseen paitsi asiaan 
kuuluvat haukut maalaisliittolaisilta, kengästä 
ahteriinsa myös oman puolueen päättäjiltä eli 
kokoomuspuolueelta.

Tuo transgressio oli Ikolalla niin verissä, että 
hänestä on tehty jälkimaailman silmissä myös 
kiivasta äärioikeistolaista. Kuva ei ole oikea. Iko-
lan tuotannosta löytyy hiukan verhottua huvit-
tuneisuutta myös omien edessä, kuten jääkärei-
den ja lapualaisten.

Sotahommista hän on julkaissut ehkä aino-
an täysin uskottavan kuvauksen, oman pataljoo-
nan ja naapurijoukon kilpailun ja metkut ”yli-
määräisen” voidrittelin toimittamiseksi pois oi-
kean omistajansa ulottuvilta. Välillä kyllä taistel-
tiin Ahvolassa ja vallattiin Viipuri, mutta Jaakkoo 

oli keskittynyt vahtimaan plutuunan rahamas-
sikkaa, talousaliupseerina kun oli. Siihenkin teh-
tävään hänellä oli pätevyys entisenä lääninhalli-
tuksen kielenkääntäjänä ja Kristiinankaupungin 
koulun latinan opettajana.

Tuota latinan opetusta ajatellen tämän kir-
joituksen viittaukset Longinukseen ja antiikin 
reto riikkaan ovat vähintään paikallaan.

Rohkea, omaperäinen rajojen rikkoja. Sitä 
Ikola oli. Jos äänitteillä – tiettävästi edelleen ai-
noana taltiointina murteesta sellaisena että se 
ottaa mahan pohjasta - kykenee välittämään 
tämän kuvan, ei ole juossut joutavan jäljessä.

Tunnustan hämmästyneeni, kun minulle 
näytettiin perheen aarteena yleisesti yhtenä 
Suomen kielen mestareista pidetyn Samuli 
Paulaharjun kirjaa ’”Härmän aukeilta”, jonka 
sisä kanteen Paulaharju oli kirjoittanut omistuk-
sen Vaasan Jaakoolle, kirjan idean keksijälle ja in-
noituksen antajalle. ▼

Piirrokset Pekka Vuori.
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Kirjallisuuden Finlandia-
palkintoehdokkaiden 

joukossa on yksi pohjalainen, 
Uusikaarlepyystä kotoisin 
oleva Peter Sandström. 

Kirjailijan mielestä hän pystyy 
kirjoittamaan pohjalaisuudesta 

paremmin, kun asuu 
etäämmällä. 

-En minä aikonut kirjoittaa rakkausromaania, 
mutta kyllä siitä taisi tulla sellainen tulla, myhäi-
lee kirjailija Peter Sandström pidellessään kädes-
sään uusinta romaaniaan Laudatur. 

Sandströmin kirjan päähenkilö on Peter, 
mutta se ei välttämättä ole hän itse, nimi nyt 
vain sattuu olevan sama, hän väittää.

Peterin elämään kuvataan Laudatur-kirjassa 
kahdessa aikatasossa. Toisessa hän on 20-vuotias 
nuorukainen, astumassa aikuisuuteen ja tulevai-
suus välkkyy houkuttavana edessä. Kirjan toises-
sa tasossa Peter on viisissäkymmenissä, yhä elä-
mässä paikkaa etsien.

20-vuotias Peter on juuri päässyt siviilipalve-
luksesta Vaasasta. Hän on saanut työpaikan Tu-
rusta ja siellä odottaa myös tyttöystävä. Nuori 
Peter tulee kotiin ja hän huomaa, että kotona on 
tunnelma muuttunut. Seesteinen vanhuus on 
astunut taloon tai niin Peter luulee, mutta isän 
omituiseen ilmeeseen onkin toinen syy: hän on 
rakastunut toiseen naiseen, joka ei siis ole äiti!

Perheen miehet lähtevät autoajelulle Kovjo-
kea kohti ihan vain tuulettumaan tai kenties ta-
paamaan tätä naista. ”Hän ei puhunut Ragnhei-
durista paljoakaan, mutta ymmärsin että olim-
me ajamassa kohti seutua, jossa nainen asui”.

- Pojasta on kummallista ajatella, että hä-
nen isänsä voi rakastua, eläkeiän kynnyksellä. 
Myös äiti tulkitsee isän oudon käytöksen vää-
rin, hän luulee, että eläkkeelle jääminen on ai-
heuttanut isälle tunnekuohun. Äiti odottaa yh-
teisiä rauhallisia eläkevuosia aviopuolison kans-

sa ja puolison antamaa ruusua vaimolleen, ku-
ten vuosikymmenet on tapahtunut päivittäin.

-Isä, vanha sotaveteraani, ei ollut aikoinaan 
ihastunut poikansa ilmoituksesta mennä siviili-
palvelukseen. Isä ei puhu sodasta, mutta Pe-
ter ymmärtää kuitenkin olla kiitollinen, että isä 
tarttui aseeseen ja että pojalla oli varaa olla 
tarttumatta.

Jutustelun edetessä isä tekee lopulta tun-
nustuksen pojalleen, että oli ”hyvä kun teit siviili-
palveluksen, niin minäkin olisin tehnyt sinun si-
jassasi”, toteaa vanha sotaveteraani väsyneesti.

Kirjan 50-vuotias Peter asuu - kirjailija Peter 
Sandströmin tavoin - Turussa ja katselee elä-
määnsä taaksepäin. Hän pysähtyy miettimään, 
miten tuo odotettu tulevaisuus oikein toteutui. 

Riittääkö päämääräksi isän sanat ”jokaisen pitäisi 
ainakin kuolla onnellisena”. Elämä on kunnossa, 
mutta pitäisikö kantaa huolta siitä, että suvussa 
moni on ”varhaisella iällä paennut hulluuteen 
eri muodoissaan”.

On vaimo Seepra ja kaksi lasta, Bonnie ja 
Neo. Vaimo odottaa perheen iltatähteä. Hänel-
lä on hieno akateeminen ura, mutta viihtyy mie-
hen mielestä vähän liikaa poissa kotoa iltaisin. 
Lapsiaan Peter tapaa joskus kaupungilla, kuten 
hän toteaa melankolisesti.

Kirjan Peter on epäonnistunut runoilija, jo-
ka hoitaa huushollia, pesee pyykkiä ja siivoaa. 
Hän istuu usein yksin kotona seuranaan kän-
nykkä, josta hän odottaa puhelua. Toiveissa on 
että ”soittaja oli Seepra tai sisko tai äiti tai Neo 

Peter Sandströmin fiktio 
on totta todempaa

-Jos olisin jäänyt asumaan Uuteenkaarlepyyhyn, olisin varmaan ihan erilainen kirjailija tai en kirjailija 
laisinkaan. Nyt kirjoitan vapaasti kaupungista ja ihmisistä heidän omilla nimillään, mutta ei kannata 
suuttua. Eivät ne tarinat ole yksi yhteen todellisuuden kanssa, sanoo kirjailija Peter Sandström.

Hilkka Kotkamaa, teksti | Anni Kotkamaa, kuva
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tai Bonnie tai joku kaunis nainen, joka haluai-
si välttämättä saada minut kiinni tai kustantaja 
joka oli ottanut järjen käteensä ja halusi tehdä 
sopimuksen kolmesta tai neljästä runosarjasta”.

Kun vaimo viipyy iltamenoissa yhä pidem-
pään, ryhtyy Peter pesemään puhdasta pyykkiä, 
koska likaiset on jo ajat sitten pesty. Kun vaimo 
ei joskus pääse tuomaan pyykkiä, liekö se ilon-
aihe vai merkki että ”olen menettänyt merkityk-
seni kokonaan”. 

Peterille tapahtuu yllättäviä asioita ja samal-
la menneisyys ja nykyhetki kietoutuvat samak-
si tarinaksi. 

Entä se rakkaus? Siinä kirjan Peter etsii eri-
laisia näkökulmia, onko pyykinpesu rakkaus-
riitti, loppuuko rakkaus vai onko rakkautta 
vain se kunnes ”kuolema meidät erottaa”. Entä 
musta sukkaisuus? Onko vaimolle rakkaus avio-
puolisoon tärkeää, vai riittääkö hänelle lukemi-
nen ”tieto, joka oli painettu kirjan sivuille; pape-
rille kansien välissä oli hänen koko maailman-
sa, koko elämänsä”.

-Olen itsekin ollut naimisissa saman naisen 
kanssa 30 vuotta, mutta tiedän myös, että ei se 
rakkaus niin yksinkertaista ole, tosielämän Pe-
ter nauraa.

-Tämä oman nimen käyttö romaanihenki-
lössa on vanha taktiikkaa, jota olen harjoittanut 
ennenkin kirjoissani. Se tuo minusta hauskoja 
mielleyhtymiä ja väärinkäsityksiä.

”Veikkaan että vaikein pala hänelle on minun 
huumorintajuni. Yritän usein olla hauska, mutta 
se taisi käydä hänen hermoilleen…”

-Voin kirjoittaa myös Peterin vanhimmista, 
vaimosta, sisaruksista, mutta eivät nekään ole 
yksi yhteen omien läheisteni kanssa. En piit-
taa mitä he tästä pitävät, ehkä he ovat jo tottu-
neet, Peter nauraa.

-Sitten on tämä professori Tulijärv, joka on 
Peterin älyllinen oppi-isä, mutta joka ”oli näh-
nyt akateemisen maailman aloittavan syöksyn-
sä kohti tuntemattomuutta”.

Peter Sandström on asunut pitkään Turussa, 
mutta hänelle pohjalaisuus on kaiken perusta. 
Hänen kirjoissaan liikutaan usein Uudenkaarle-
pyyn ja Pietarsaaren akselilla.

-Tunnen itseni täysin pohjalaiseksi. Minuun 
pätee vanha sanonta, että: Minä olen lähtenyt 
Pohjanmaalta 1982 mutta Pohjanmaa ei lähde 
minusta, ei sitten millään, toteaa Sandström. 

-En kuitenkaan asu Pohjanmaalla ja se on 
minulle kirjailijana suuri etu. Vaikka sijoitan kir-
jani usein synnyinseuduille, en silti pystyisi kir-
joittamaan siitä näin, jos asuisin kaiken keskel-
lä. Käyn kyllä usein vanhassa kotikaupungissa-
ni tervehtimässä äitiäni ja sisartani, mutta kir-
joittamisen edellytys on, että saan paikkaan 
etäisyyttä. Tarvitsen myös kirjoittamaani aikaan 
etäisyyttä. Nykypäivästä kirjoittaminen on aina 
vaikeampaa. 

- Jos olisin jäänyt asumaan Uuteenkaarle-
pyyhyn, olisin varmaan ihan erilainen kirjailija 
tai en kirjailija laisinkaan. Vaikka lähteminen on 
ollut minulle tärkeää, tunnen silti lämpöä ja ikä-
vääkin lapsuuden ja nuoruuden maisemiin. Ne 
ovat ikään kuin minussa eikä minun siksi tarvit-
se muuttaa sen takia mihinkään. Ikäväni onkin 
enemmän tunne kuin paikka. ▼

Hyvää joulunaikaa ja 
              onnea uudelle vuodelle!  

                       Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus
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Hilkka Kotkamaa

Stalin pelasti Suomen kolme kertaa

- Stalin halusi turvata Neuvostoliiton länsirajan 
valtaamalla Euroopan puoleiset rajavaltiot. 
Hän valtasi 11, vain yksi jäi valtaamatta: Suomi, 
kerrotaan Kimmo Rentolan kirjassa Stalin ja 
Suomen kohtalo 1939, 1944, 1948, 1950. 
Kirjassa Suomi on Stalinin liipasimella. Se on 
valaiseva selvitys, miten Suomi pelastui kolme 
kertaa.
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Laihialaissyntyisen historioitsija 
Kimmo Rentolan uusinta 

kirjaa lukiessa ihan hirvittää, 
lähinnä se miten ohuen langan 
varassa ja kuinka monta kertaa 
itsenäisyytemme säilyttäminen 

on ollut. Kirja on nimeltään 
Stalin ja Suomen kohtalo 
1939, 1944, 1948, 1950. 

Se kertoo seikkaperäisesti 
Stalinin päätöksenteosta 

Suomen historian ratkaisevista 
vaiheista, talvisodan ja 1944:n 
rauhan solmimisen aikoihin ja 

rauhan jo saavuttua.

Arkistojen aarteita Venäjältä

Itsenäisuuden menetyksessä oli kolme todellista 
vaaranpaikkaa: Talvisodassa 1939–1940, ja jatko-
sodan kovimpien hyökkäyksien aikaan 1944 se-
kä vuoden 1948 kahinoissa, jossa suunniteltiin 
Suomellekin kohtalokasta vallankaappausta. 

Kirja kertaa tapahtumia, jotka jo tunnem-
me, mutta siinä on myös runsaasti uutta tietoa 
ja Rentolan tapaan jännittäviä yksityiskohtia, 
joista emme ole ennen kuulleet. Keskiössä on 
ajankohtainen kysymys Suomesta ja Venäjästä.

- Asiasta löytyy aina uusia tietoja, pääsiassa 
olen löytänyt niitä Venäjältä. Sieltä tihkuu pikku-
hiljaa tietoja, kun jaksaa kärsivällisesti kaivaa, 
Rentola paljastaa Plarin haastattelussa.

- Olen käynyt etsimässä aineistoa sekä pai-
kanpäällä Venäjällä että Suomesta saatavista ma-
teriaaleista. Kirjoissakin on julkaistu paljon tie-
toa, kun sitä osaa etsiä ja asettaa asiayhteyksiin.

Aikamoista sähläystä

Kirjaa lukiessa tuntuu, että Stalin teki päätök-
sensä yllättävän sattumanvaraisesti, tekisi mieli 
melkein sanoa, että sen mukaan millä tuulella 
hän oli. Tärkein asia, jonka kirja osoittaa on, että 
Stalin on kenties merkittävin yksittäinen henki-
lö Suomen historiassa. Hän päätti talvisodasta, 
sen aloittamisesta ja lopettamisesta. Hän päät-

ti myös jatkosodasta ja - mikä tärkeintä - sen lo-
pettamisesta. Vuonna 1948 oli tehtävä päätös, 
tuleeko Suomesta kansandemokratia vai ei ja 
kuten Rentola sanoo ”tässä Stalin ensin painoi 
kaasua ja sitten jarrua”. 

- Stalin teki valta-aikanaan paljon virhei-
tä myös Suomen suhteen. Suurin varsinainen 
munaus oli aloittaa talvisota. Myös jatkosodan 
rauhan teko oli varsinaista sähläystä Stalinin ta-
holta. Sodissa Suomi oli häviäjä, mutta se johtui 
Suomen huomattavan pienestä koosta verrattu-
na Neuvostoliittoon, Rentola selvittää.

Vainottuja vähemmistökansoja

Yksi Stalinin suurista pettymyksistä oli se, et-
tä suomalaiset kävivät talvisotaan kokonaise-
na kansana. Siihen on monta syytä, mutta yksi 
on, että suomalaiselta työmieheltä ei ollut jää-
nyt huomaamatta esimerkiksi se, että Neuvosto-
liittoon loikanneet Stalinille uskolliset kommu-
nistit oli tapettu tai vainottu henkihieveriin. Ei-
vät toki suomalaiset olleet ainoa vähemmistö, 
jota Stalin oli vainonnut, saman NKVD:n ”erityis-

operaation” kokivat 1937–1938 myös puolalai-
set, saksalaiset, romanialaiset, latvialaiset, viro-
laiset, kreikkalaiset, afgaanit, iranilaiset, kiinalai-
set, bulgaarit ja makedonialaiset. Jokaiselle kan-
salle Stalin määräsi oman pidätysten ja teloitus-
ten kiintiönsä.

- Tärkeintä tässä Stalinin päätöksenteon 
epäjohdonmukaisessa ja arvaamattomassa 
päätöksen teossa oli se, että päätökset kään-
tyivät Suomen onneksi. Se oli varsinaista mou-
kan tuuria. Lopputulos oli, että Suomi sai säilyt-
tää itsenäisyytensä. Siihen vaikutti merkittävältä 
osaltaan se, että Suomen kansa kannatti omaa 
hallitustaan, päinvastoin kuin monissa maissa 
Neuvostoliiton ja Natsi-Saksan välimaastossa. 

Rentolan mukaan sekin auttoi, että Venäjältä 
katsoen Suomen takana ei sijainnut Saksa vaan 
Ruotsi. Venäjän mielestä oli hyvä, että Ruotsi oli 
sellainen kuin oli eli sodan ulkopuolella. Ruot-
si auttoi Suomea, ei ehkä toimillaan, vaan eni-
ten pelkällä olemassaolollaan. -Uskon että Sta-
lin laski myös niin että jos Venäjä ryhtyisi rajui-
hin toimiin Suomessa, Ruotsi siirtyisi lännen lei-
riin, Rentola arvelee.

Vain Suomi säilyi itsenäisenä

Stalinilla oli suunnitelmat valloittaa kaikki sen 
länsirajan maat. Hän onnistuikin siinä, ainoana 
poikkeuksena Suomi. 

– Tässä oli pääviisaus, että emme ryhtyneet 
diktatuuriksi, vaan länsimaiseksi demokratiaksi. 
Jos Suomessa olisi tullut valtaan esimerkiksi la-
puanliike, ei meillä olisi ollut Stalinin silmissä mi-
tään mahdollisuuksia pysyä itsenäisenä valtiona.

Laihialaissyntyinen Kimmo Rentola on Hel-
singin yliopiston poliittisen historian professori. 
Rentola on erikoistunut kylmän sodan histori-
aan, Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin ja suo-
malaiseen kommunismiin. Hänen edellinen kir-
jansa Vallankumouksen aave voitti Vuoden tieto-
kirja -palkinnon vuonna 2007. Hän myös toi-
mi Supon palveluksessa erikoist utkijana vuo-
sina 2004–2006.

Pohjanmaalla Kimmo Rentola tunnettiin tei-
nipoliitikkona, jota kiinnosti toista maailmanso-
taa enemmän Vietnamin sota. Historioitsijauran-
sa aikana Rentola on tarkastellut lukuisissa tutki-
musartikkeleissaan nuortaistolaisuutta, aatetta 
josta hän itse luopui 80-luvulla. Max Jakobson 
on luonnehtinut Rentolaa tutkijaksi, jota on in-
noittanut "intohimoinen pyrkimys totuuteen". ▼



Kesällä saimme suruviestin: yhdistyksemme 
aktiivinen jäsen, Vuokko Korpi (os.Perkiö), oli 
poistunut keskuudestamme. Vuokko meneh-
tyi lyhyen sairauden jälkeen kesällä. Yhdistyk-
sen hallitus piti syksyn ensimmäisessä kokouk-
sessaan hiljaisen hetken Vuokon muistolle ja 
osoitti osanottonsa Vuokon läheisille.

Vuokko oli syntynyt 1933 ja kotoisin Ku-
rikan Oppaanmäeltä, josta hän myöhemmin 
hankki kesäasunnon. Yhteydet Pohjanmaal-
le säilyivät siis tiiviinä, ja Vuokko vaali suhteita 
myös lapsuusajan ystäviinsä, vaikka muuttikin 
miehensä kanssa työn perässä Keravalle. Per-
heeseen syntyi tyttö ja kaksi poikaa.

Valoisa ja ystävällinen Vuokko sai myös 
uusia ystäviä helposti. Taloyhtiössään ja työ-
paikassaan kaupungintalon siivoojana hänet 
tunnettiin asioiden hoitajana. Hän osallistui tii-
viisti myös yhdistyksemme tilaisuuksiin. Hel-
singin Eteläpohjalaisten joukosta löytyi myös 
pitkäaikainen ystävä, isäntänämme toimiva 

Olavi Saarenpää, jonka kanssa Vuokko usein 
nähtiin laittamassa paikoilleen Kampin juhla-
salin istuimia. Olavin autolla tehtiin myös mat-
koja Kurikkaan.

Olavi kertoo, että Vuokko oli loppuun as-
ti toimelias, eikä esimerkiksi suostunut käyt-
tämään hissiä, vaan kulki aina portaita pitkin 
kahdeksannen kerroksen asuntoonsa. Tarmok-
kuudesta ja toisten huomioon ottamisesta ker-
too sekin, miten Vuokko järjesti Olaville kerran 
syntymäpäiväjuhlat, vaikka sankari itse oli aja-
tellut viettää juhlaa matalalla profiililla. Juhlat 
olivat kuitenkin onnistuneet, ja iloista väkeä 
riitti tuvan täydeltä. 

Yhdistyksemme jää kaipaamaan aina ystä-
vällistä ja aktiivista Vuokkoa. Kuten Esko Koh-
tanen muistokirjoituksessaan Vuokosta toteaa: 
Hyvä ihminen jättää itsestään valoisan muiston. 
Sellainen muisto jää Vuokosta myös meille.

Suvi Lahdenmäki
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Vuokko Korven muistolle



Suvi Mäkinen | Kuvat Hilkka Kotkamaa

Jo pienenä tyttönä haaveilin luonnossa liikku-
misesta ja metsästyksestä. En tiedä, mikä kysei-
sessä harrastuksessa jo silloin minua niin kieh-
toi. Halusin olla erätyttö. Ihailin parhaan ystäväni 
isoveljeä, joka metsästi ja kertoi hienoista koh-
taamisistaan metsän eläinten kanssa. Opette-
lin alakoulussa riistaeläintuntemusta, sillä halu-
sin kovasti päästä mukaan johonkin metsästys-
seuraan. Kukaan sukulaisistani ei kuitenkaan 
metsästänyt sillä hetkellä, joten hautasin aja-
tukseni ja haaveeni moneksi vuodeksi.

Oma metsästysharrastukseni alkoi vuonna 
2011 paapan matkassa, kun hän päätti liittyä 
pitkän tauon jälkeen kotipaikkansa metsästys-
seuraan, joka sijaitsi Teuvalla, Norinkylässä. Mi-

Unohtumaton muisto lakeudella

nullekin tarjoutui mahdollisuus päästä mukaan 
seuraan. Olen seuran ainoa nainen. Suoritin 
metsästäjäntutkinnon sekä ammuin hirvi merkin 
Teuvalla ollessani 17-vuotias. Metsästysmatkani 
olivat melko pitkät, sillä asuin Valkealassa josta 
ajoi Teuvalle noin viisi tuntia. Se ei kuitenkaan 
haitannut, vaan istuin jokaisen syysviikonlopun 
junassa Kouvolasta Seinäjoelle, josta paappa ha-
ki minut Norinkylään.

Norinkylästä tuli minulle tärkeä paikka, jos-
ta sain kipinän retkeilyyn ja metsästykseen, mi-
kä jatkuu edelleen. Hirvenmetsästys on minul-
le laatuaikaa paappani kanssa. Mielestäni tär-
keintä ei ole aina saaliin saanti, vaan luonnosta 
saatu hyvä olo. Liikkuminen ja erilaisten asioi-

den näkeminen. Olen saanut kokea upeita koh-
taamisia alueella liikkuvien eläinten kanssa se-
kä nähnyt upeita paikkoja metsissä kulkiessani.

Olen saanut repputolkulla unohtumatto-
mia kokemuksia ollessani syksyt Norinkylässä. 
Heti ensimmäisen jahtisyksyni avausviikonlop-
puna vuonna 2011 sain elämäni ensimmäisen 
hirven. Se päivä on ikimuistoinen. Istuin ja odo-
tin pari tuntia nevan reunassa ja kuuntelin ajoit-
tain yläpuolellani lentelevän korpin siivistä kuu-
luvaa ääntä sekä katselin kuinka puiden lehtiä 
varisi puista sammalmättäille. Olin jopa niin liik-
kumatta ja hiljaa, että viherpeippo istahti käsis-
säni lepäävän kiväärin piipulle.

Nämä hetket olen taltioinut tarkasti mie-

Kirjoituskilpailun satoa

Plari  |  4–2016  |  26



Jahti

Herätys puoli seitsemän, 
puurolla vatsani täytän,
valmiit eväät reppuuni pakkaan, 
kaadan lämmintä kaakaota termariin.
 
Lämpömittari nollassa pyörii, 
yöllä on ollut hallaa,
puen vaatteita päälleni kerroksittain, 
villasukat saappaisiin laitan.

Passipaikat kello kahdeksalta jaetaan, 
sain numeron neljä,
suon reunaan mättäälle istahdan, 
aseen kantopussista valmiiksi otan.

Valkoselkätikka hakkaa lähistöllä puuta, 
se rikkoo metsän hiljaisuuden,
puiden lehtiä varisee sammalpeitteelle, 
syksy on kauneimmillaan.

Hirvikoiran haukku lähenee, 
radiopuhelin käy kuumana,
suon reunaan ilmestyy kaksi nuppaa, 
lataan aseeni ja odotan.
30 metriä vielä, mielessäni ajattelen,
kiikarilla tähtään ja aseen laukaisen.

200 metrin juoksun jälkeen, 
nuppa löytyi mättään juurelta, 
paapan kanssa sen löysimme, 
ensimmäinen kaatoni.

leeni. Parin tunnin istumisen jälkeen huomasin 
männikössä liikettä ja tunnistin ne kahden hir-
ven jaloiksi. Odotin ainakin kymmenen minuut-
tia, ennen kuin männiköstä tuli esiin kaksi nup-
paa, jotka tallustelivat rauhallisesti nevan reu-
naa kohden. Sydämeni alkoi hakata tuhatta ja 
sataa, kun sain naarashirvistä pienemmän kii-
kariini. Minulle unohtumattoman kokemuksen 
kruunasi se, että paappa istui viereisellä passi-
paikalla ja hän tuli mukaani kaadolle. Muutama 
vuosi takaperin kävi jopa niin, että olimme me-
nossa hakemaan suon reunasta vasaa. Vasan se-
län päällä seisoi valtava maakotka, joka lähti len-
toon tullessamme paikalle.

 Alkusyksystä näen etenkin kettuja sekä peu-
roja ja loppusyksystä metsäjäniksiä. Tälläiset koh-
taamiset ovat hienoja. Pääsin näkemään kuuk-
kelin ensimmäistä kertaa elämässäni todella lä-
heltä hirvipassissa ollessani. Metsässä liikkumi-
sessa on omanlainen lumonsa, joka vetää puo-
leensa aina uudelleen ja uudelleen.

Toisena syksynä pääsin ajomieheksi met-
sään. Lyhyenä naisena ison aseen kanssa ei ol-
lut aina helppoa hypätä syvien ojien ylitse tun-
temattomassa metsässä. Välillä kahlasin polvia-
ni myöten syvissä ojissa, kun hyppyni jäivät va-
jaiksi. Muistan monet kerrat vain nauraneeni it-
selleni keskellä synkkää kuusimetsää. Voin vain 
kuvitella, kuinka oravat ja linnut ovat ihmetel-
leet minun kömpelöä menoani paksut vaate-
kerrokset päällä ja kokoa liian isot kumi saappaat 
jalassa. Ainakin ajoin hirvet passimiesten linjaan, 
muistan vain ajatelleeni.

Metsästysseurassamme on mukava olla. Jo-
ka jahdissa pidämme evästaukoja ja paistam-
me nuotion ääressä makkaraa. Makkaran paisto 
ja jahtitarinoiden kertominen ovat osaltaan ri-
kastuttanut kokemuksieni arkkua. Päivän päät-
teeksi kokoonnumme hirvikämpällemme, jonne 
haemme päivän saaliit mikäli jotakin on tullut. 
Arvostan suuresti kokeneita metsästäjiä, jotka 
ovat opettaneet minulle kaikenlaisia metsästys-
asioita aina nylkemisestä ja lihan paloitteluun.

Etelä-Pohjanmaalla koen olevani kotonani. 
Tiet ovat kapeita peltoihin nähden, aivan ku-
ten Lauri Tähkä laulussaan laulaa. Laulun sanat 
pitävät paikkansa. Peltoja on silmin kantamat-
tomiin ja ajoittain näkyy suuria maataloja piha-
piireineen teiden varsilla. Metsää on runsaasti ja 
naavaa on monin paikoin puiden oksilla metsä-
teiden varsilla. Tästä paikasta pidän, olenhan 
erätyttö. Kaikista parhaimpia ovat hetket, joi-
na istun syksyisin Norin metsän hiljaisuudessa 
ja juon kuksasta höyryävän kuumaa kaakaota.

Vuonna 2011 ammuin ensimmäisen hirve-
ni. Olen kirjoittanut sen kokemuksen ja päivän 
pohjalta Jahti-runon, jonka haluan jakaa kans-
sanne. ▼

Kirjoittaja on 21-vuotias metsätalouden opiskelija. 
Kirjoitus sijoittui kymmenen palkitun joukkoon yh-
distyksen Eteläpohjalaisuus/Pohjalaisuus Nyt -kir-
joituskilpailussa 2016.
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Ainaisjäsenmaksu 270 €

Liittyminen myös netissä: 
www.helsinginetelapohjalaiset.fi

Nimi: __________________________________________________________________________________________

Osoite: ________________________________________________________________________________________

Sähköposti:  ____________________________________________________________________________________

Syntymäaika: _____________________________________  -paikka: _______________________________________

Päivämäärä ja allekirjoitus: _____/_____ ________ ___________________________________________________

www.helsinginetelapohjalaiset.fi

www.facebook.com/groups/
helsinginetelapohjalaiset/


