Vanhaa ja uutta: Isonkyrön vanhassa meijerissä tislataan nyt giniä Miko Heinilän johtamana. Kuva Kyrö Distillery Company.
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HELSINGIN ETELÄPOHJALAISIIN
L I I T T Y N E I TÄ :

Ari Haka-Taivalmäki, Jalasjärvi

Tutustuminen
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan
torstaina 4.10 klo 17.30-19.30. Oppaana toimii SKS:n
viestintäjohtaja, alavutelaissyntyinen Sirkka-Liisa Mettomäki.

ilmoittautuminen 3.10. mennessä puheenjohtajalle
(ojalajaa@saunalahti.fi). Tervetuloa mukaan!

Koko perheen puuhapäivä
Duudsonit Activity Parkissa Espoossa
lauantaina 10.11. klo 13.
Puiston toimintaa esittelee puistopäällikkö Tommi Luostari.
Puheenvuoron isovanhemmuudesta pitää
professori Vappu Taipale.
Vanhemmat ja isovanhemmat ilmaiseksi, jäsenten lapset
ja lastenlapset alennushinnalla puistoon.
Kts. lisätiedot s. 10.
Tervetuloa!

Irma Hakunti, Vimpeli
Hanna Leván, Alavus, Nurmo, Lapua,
Kauhajoki, Seinäjoki, Ylistaro.

Itsenäisyyspäivän juhla
6.12. klo 13 Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa.
(Salomonkatu 21 B)
Juhlapuhujana prikaatinkenraali Asko Kilpinen.
ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAPUHUJA
Jääkärien Suomeen paluun 100-vuotisjuhlavuonna itsenäisyyspäivän
puhuja juhlassamme on prikaatinkenraali (evp) Asko Kilpinen.
Hän on toiminut Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen
puheenjohtajana ja on edelleen Jääkärisäätiön hallituksen jäsen.
Kilpinen toimi Vaasan sotilasläänin komentajana ja jäi siitä virasta eläkkeelle.
Kilpinen on toiminut myös sotilasasiamiehenä Puolassa ja Saksassa, komentajana rannikkopatteristoissa/rykmentissä sekä kouluttajana eri tasoilla ja pääesikunnassa toimistoupseerina.
Asko Kilpinen on kysytty esitelmöitsijä ja matkanjohtaja. Kysyessäni häntä juhlapuhujaksi tavoitin hänet Laatokalle ja Moskovaan
suuntautuvalta matkalta, jossa hän oli oppaana. Odotamme mielenkiintoista puhetta, jossa tullee myös uusia näkökohtia esiin.
Tarmo Ojaluoma

Menneestä kesästä jäi jälki. Ei palanutta ihoa,
vaan jäi muistijälki lämmöstä ja auringon
paisteesta. Jaakonkin kylmä kivi on lämmennyt ja vain tarina jostain menneestä ajasta.
Tein aikanaan työurani Suomen edustajana, kansainvälisissä neuvottelutehtävissä YK:n
ilmastosopimuksen (1992, 1994) alla ja sitä
koskevien lukuisten kokousten ja neuvottelujen piirissä - ensin kauppa- ja teollisuus
ministeriön ja myöhemmin ympäristö
ministeriön virkamiehenä. Sopimuksen tavoitteena on estää peruuttamattomat, ihmistoiminnan aiheuttamat muutokset maapallon
ilmastojärjestelmässä.
Tutkijoiden luonnontieteellinen tieto ja
sen perusteella tehdyt laskelmat kertoivat jo
vuosia sitten maapallon ilmasto-olosuhteiden
muutoksista, jos kasvihuonekaasupäästöjä lisääntyvästi päästetään ilmakehään. Itse ilmiö
kuvattiin jo 1800-luvun loppupuolella. Kaikki mitä olemme nähneet sään ääri-ilmiöinä
sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti viime vuosina vastaa tutkijoiden näkemyksiä
ja varoituksia.
Pariisin ilmastosopimus 2015 on osa neuvottelujen pitkää maailmanlaajuista histo
riaa ja ketjua. Se tavoittelee maapallon keski
lämpötilan nousun rajoittamista niin, että
ihmistoiminta ja yhteiskunnat voivat sopeutua
ilmastonmuutokseen. Se on myös viimeisin
todellinen yritys saada koko globaaliyhteisö
toimimaan yhdessä ja estämään ilmakehän
peruuttamattomat ja vahingolliset muutokset.
Suomi ja Euroopan Unioni on alun alkaen
aina 1990-luvulta lähtien tehnyt osansa päästöjen vähentämisessä, hiilen nielujen kasvatta-

misessa ja muissa sopimusvelvoitteissaan niin,
että voimme hyvällä syyllä edellyttää kaikilta
YK:n jäsenvaltioilta vastuullista ja päättäväistä
toimintaa ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi siedettyihin mittoihin. Pariisin sopimuksen
toteutuksessa on edettävä kiireesti ja konkreettisesti. Suurimmilla sekä teollisuus- että
kehitysmailla on aito ratkaisijan rooli ja vastuu.
Olen ollut nyt useita vuosia jo eläkkeellä
noista työtehtävistäni. Mieleeni nousee tämän
kesän jälkeen ilmastoneuvotteluissa mukana
olleen kokeneen neuvottelijan lausahdus ”Pel
kään eniten sitä, että tulevaisuuden sukupolvet
syyttävät nykyistä sukupolvea ja ihmettelevät,
että vaikka he kaiken sen tiesivät, miksi he teki
vät niin vähän?”
Etelä-Pohjanmaan kesä oli täynnä lukuisia
mielenkiintoisia tapahtumia. Osa niistä toistuu
joka kesä, osaan oli panostettu juuri tänä kesänä. Oli kulttuuria ja musiikkia joka alueelta
ja omat tapahtumansa joka pitäjässä. Itse vierailin Vaasassa Petter ja Elisabet Hällströmin
sukuseuran sukujuhlassa, Seinäjoen Tangomarkkinoilla ja Ilmajoella Mannerheim-oopperan esityksessä. Kyllä kannatti. Tilaisuuksissa vanhojen tuttujen ja sukulaisten tapaaminen ylläpitää ja muistuttaa pohjalaisuudesta,
sen olemuksesta ja arvoista.
Eteläpohjalaisesta ja pohjalaisesta yrittäjyydestä kohdalleni tulee toistuvasti tilanteita, jolloin voin ”rinta rottingilla” sanoa, että
kyllä Etelä-Pohjanmaalla asiat tehdään ja onnistuu. Muutama kesä sitten tarvitsin mökille
ulkopöytää, mittojen mukaista hirsipöytää. Ei
löytynyt etelästä tekijää, joka olisi tehnyt sen
niin kuin halusin. Tekijä löytyi Seinäjoelta ja

Yritystä on!
Tämä lehti on omistettu yrittäjille ja yrittäjyydelle. Etelä-Pohjanmaalta näitä molempia löytyy. Ja se mikä mielestäni on erityisen pohjalaista, on ennakkoluulottomuus,
luovuus ja aivan pähkähulluihinkin hommiin ryhtyminen. Vai kuka olisi uskonut, että Jouppilan vuorelta ostoskärryillä laskeva
nelikko päätyy vielä viihdetaivaan huipulle
ja homma poikii niin kansainvälisen tv-uran
kuin omia puistoja? Tai että maailmanluokan
gini valmistuu Isossakyrössä? Tai että itsensä voi työllistää tarjoamalla iloa ja viihtyvyyttä senioreille?

Jaakko Antero Ojala

Puheenjohtajalta
sain juuri sellaisen kuin halusin.
Viime keväänä toistui taas sama tilanne.
Taloyhtiömme autotallin ovet tarvitsivat uusia jousia. Ei löytynyt Helsingistä juuri tarvittavia vara-osia. Jurvasta sain juuri mittojen mukaiset, uudet jouset.
Etelä-Pohjanmaalla osataan arvostaa yrittäjyyttä. Lehdistä voi huomata ja lukea, miten
eri tahoilla on valittu ”vuoden tryskääjää”, ”vuoden uhkarohkeinta yrittäjää”, on palkittu innovatiivisista ratkaisuista nuoria tai naisia yrittäjinä. On nimetty erityisnimillä huomattavia yrittäjiä. Tämä kannustaa eteenpäin.
Tutkimuksessa, jossa huomioitiin muutokset bruttokansantuotteessa, tuottavuudessa, työllisyydessä ja palkoissa, nousi Pohjan
maa maakuntien välisten taloudellisten erojen vertailussa toiselle sijalle. Kärkisijaa pitää Uusimaa. Etelä-Pohjanmaa löytyy maa
kuntien listauksesta neljänneksi viimeiseltä
sijalta. Etelä-Pohjanmaan tilanne on kuitenkin parantunut 15 vuotta sitten tehtyyn selvitykseen. Työllisyysluvut ovat monilla alueilla kohentuneet ja ovat hyvällä tasolla valta
kunnan vertailussa. Seinäjoki on erottunut
yritysmyönteisyydellään ihan valtakunnan kärkeen. Yrittäjillä on tässä taustalla monessa mielessä oma positiivinen vaikutuksensa. Heidän
panoksensa turvaa myös hyvää tulevaisuutta. Tutustukaa eri näkökulmiin yrittäjyydessä
ja sen historiaan lehtemme artikkeleissa. ▼

Tavataan syksyn tapahtumissa!
Jaakko A. Ojala

Suvi Lahdenmäki

Julkisuuteen päätyvät useimmiten vain
ne huippuhetket. Menestystarinoiden takana on kuitenkin paljon työtä, vaikeita hetkiä
ja epävarmuutta. Varmasti monta kertaa on
hullu idea mennyt metsään, eivätkä nämä
epäonnistumiset yleensä julkisuuteen päädy, vaikka ehkä pitäisi. Siksi on hyvä, että
yrittäjille on tarjolla myös tukea. Yrittäjien
työttömyyskassaa olivat perustamassa kaksi eteläpohjalaista ja yhdistyksemme aktiivia. Siitäkin saamme lukea tässä lehdessä.
Saamme lukea niin nykypäivän yrittäjien
ja maakunnan terveisiä kuin katsauksen historiaan. Eteläpohjalainen yrittäjyys on alka-

nut laivanrakennuksesta ja
tervasta. Pitkä tie on tultu tähän digitaalisen ja koko ajan
globaalimman maailman
Päätoimittajalta
keskelle. Kansainvälisyyttä ja
seikkailumieltä on onneksi
löytynyt meiltä aina.
Yrittäjätarinoiden lisäksi voimme lukea
kirjoituskilpailun voittajan kokemukset palkintomatkasta Brysseliin ja professori Vappu Taipaleen mietteitä vanhuudesta ja isoäitiydestä. ▼
Hyviä lukuhetkiä Plarin parissa
ja leppoisaa syksyä!
Plari | 3–2018 | 3

Kuva: Jukka Hurjanen.

Kuumaa kesää seuraa
monipuolinen syksy!

Maakunta elää yrittäjyydestä
Etelä-Pohjanmaan maakunta
tunnetaan yrittäjyydestä,
viljavasta maaseudusta sekä
vahvasta maataloussektorista.
Vahvimmat teolliset klusterit muodostuvat
elintarviketaloudesta, metalli- ja teknologiateollisuudesta sekä puu- ja huonekaluteollisuudesta.
Etelä-Pohjanmaan yritystiheys on Suomen
huippua, mutta yrittäjyyden rakenne painottuu
voimakkaasti mikro- ja pienyrityksiin. Yritysten
nettoperustanta on viime vuosina ollut hienoisessa laskusuunnassa, mutta nyt perustamis
aktiivisuus on jälleen piristynyt.
Maakunnan väestön ikääntymisen myötä
yritysten omistajanvaihdoksille on suuri tarve.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ja eteläpohjalaiset
kunnat ovat perustaneet omistajanvaihdos
palvelun, jota ne ovat sitoutuneet rahoittamaan vuoden 2020 loppuun saakka. Pk-yritys
barometrin mukaan omistajanvaihdoksia tarvittaisiin noin 600 kappaletta vuodessa seuraavan
kymmenen vuoden ajan.
Etelä-Pohjanmaan asutus- ja yritysrakenne
on varsin hajautunut. Elinkeinoelämän, liikenteen ja logistiikan ydinvyöhyke rakentuu Kauhajoki-Seinäjoki-Kauhava -kehityskäytävän varrelle. Teollisuuden ja vähittäiskaupan keskuksia on
eri puolilla maakuntaa. Kehittyvä kansainvälistyvän matkailun vyöhyke ulottuu Alahärmästä
Seinäjoen, Kuortaneen ja Tuurin kautta Ähtäriin.
Väen väheneminen ongelmana
Etelä-Pohjanmaalla asui tämän vuoden kesäkuussa 190 957 ihmistä. Vuoden aikana väkimäärä on vähentynyt 900 hengellä. Meneillään
on jo kuudes perättäinen väestötappiovuosi.
Suurimmat muuttotappiot syntyvät nuorista,
jotka muuttavat opintojen perässä esimerkiksi yliopistokaupunkeihin.
Väkimäärän kehitys on epätasaista. Selkeästi kasvaa vain Seinäjoki sekä jonkin verran myös
sen naapurikunnat Ilmajoki ja Lapua. Muiden
kuntien asukasluvun kehitys on negatiivinen.
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Vaihtelevia näkymiä
Elintarviketeollisuuden suuryritysten investoinnit ovat pitäneet yllä positiivista virettä. Aasian
markkinoiden avautuminen tuo uusia mahdollisuuksia lihateollisuudelle. Myös useat pk-yritykset ovat laajentaneet tuotantoaan.
Kone- ja metalliteollisuudessa näkymät
ovat edelleen myönteisiä, vaikka vaihtelu työ
kuormissa on varsin suurta.
Puutuote- ja taloteollisuuden näkymät
ovat myönteiset. Alajärvellä toimii uusi CLT-levyjen tuotantolaitos, ja Kauhajoella CLT Plant
Oy:n tuotanto on käynnistymässä samoin kuin
Alavudella asuntojen ja julkisten rakennusten
CLT-elementtitehdas.
Huonekaluteollisuuden näkymät ovat vaihtelevia. Muoviteollisuudessa näkymät ovat positiivisia. Kaupan ja palvelujen näkymät ovat
parantuneet. Suurin investointi on Seinäjoen
Jouppiin rakentuva Ideapark, jonka kustannusarvio on 100 miljoonaa euroa. Matkailun näkymät ovat myönteiset ja Ähtärin pandojen suosio on ollut hyvä.
Yrittäjyys kantaa Suomea
Työllisyys on parantunut viime kuukausina voimakkaasti ja kesällä työttömyys oli EteläPohjanmaalla manner-Suomen alhaisin. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen onkin
noussut yritysten kasvua haittaavaksi tekijäksi.
Työllisten määrän odotetaan edelleen
kasvavan, mutta kasvuvauhti on hidasta. Pidemmällä aikavälillä työvoiman määrä tulee
päinvastoin laskemaan ikärakenteen takia.
Rekrytointiongelmat tulevat laajenemaan uusille toimialoille.
Etelä-Pohjanmaalla on pulaa erityisesti koneenasettajista ja koneistajista, sairaan
hoitajista ja terveydenhoitajista sekä sosiaalisista erityisasiantuntijoista. Pulaa on myös
hitsaajista ja kaasuleikkaajista, konepaja- ja
metallituotteiden kokoonpanijoista, kone
tekniikan asiantuntijoista, maansiirtokoneen
kuljettajista, kirjanpidon ja laskennan ammatti
laisista, sovellusohjelmoijista sekä lääkäreistä ja
erikoislääkäreistä.

Kuten alussa todettiin, yrittäjyys on Etelä-Pohjan
maan ehdoton vahvuus. Pk-yritysvaltainen rakenne aikaansaa sen, että maakunnan elinkeino
elämä pystyy muuttumaan nopeasti ja liikkumaan ketterästi ajan vaatimusten mukana.
Yrittäjyys kantaa Suomea ja yrittäjyys kantaa
Etelä-Pohjanmaata.
Lähetän lakeuksilta kunnioittavan tervehdyksen Helsingin eteläpohjalaisille. Teette arvokasta työtä alueemme lähettiläinä maamme
pääkaupunkiseudulla. ▼
Heikki Risikko
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Alavus Tilaelementit Oy avasi uuden tehtaansa elokuussa. Yritys tekee CLT:stä terveitä taloja ihanneolosuhteissa eli kuivissa sisätiloissa.
Stefan Talus ja Yrjö Paukkunen tutustuivat tehtaaseen ja ihastelivat hyvää työn jälkeä.
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Työttömyysturvaa yrittäjille

Eteläpohjalaiset kassaa perustamassa

1990-luvun alussa oli Suomessa pahimmillaan
työttömiä yli 700.000. Tuolloin pyrittiin rohkaisemaan ihmisiä yrittäjyyteen luomalla ansioturva
järjestelmä myös yrittäjille. Lainsäädäntö
valmistelut toteutuivat siten, että työttömyyskassan perustaminen yrittäjille tuli mahdolliseksi vuoden 1995 alusta.
Tuolloin perustettiin Ammatinharjoittajien
ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT-kassa). Kassan
perustamisessa olivat mukana Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallituksessa nyt jo pitkään toimineet Vilho Korkeamäki (lähtöisin Ilmajoelta) ja Antero Tala (Lapualta).
Vilho valittiin AYT-kassan hallituksen
puheenjohtajaksi kassaa perustettaessa ja siinä tehtävässä hän toimi 13 vuotta. Antero valittiin puolestaan kassanjohtajaksi ja tässä virassa
hän toimi yli 18 vuotta eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 2013.
AYT-kassa maksoi vuonna 2017 etuuksia
yli 700 jäsenelleen yhteensä yli 5,5 miljoonaa
euroa.
Seuraavassa esitellään yrittäjien työttömyyskassajärjestelmä ja AYT-kassa vuonna 2018 voimassa olevien säädösten mukaisesti:
Yrittäjän työttömyysturva on parhaiten esiteltävissä muutaman määrittelyn kautta; kuka
on työttömyysturvalainsäädännössä yrittäjä,
kuinka päivärahan suuruus määräytyy ja milloin yrittäjä on työtön sekä kuinka turvan säilyminen palkansaajasta yrittäjäksi siirryttäessä toteutuu. Avataan seuraavaksi järjestelmää näiden
käsitteiden kautta.
Kuka on työttömyysturvassa
yrittäjä?
Työttömyysturvalain mukaisessa yrittäjä
asemassa työttömyysturva ei kerry palkansaajan
työttömyyskassassa. Siksi onkin tärkeää tunnistaa oma statuksensa.
Ensinnäkin AYT-kassaan voi liittyä, jos on
velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen yritys- tai maatalousyritystoimintaa varten.
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Toisekseen työttömyysturvalain mukaan
myös osa TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluvista
on yrittäjiä. Nämä avataan alla tarkemmin:
1) Johtavassa asemassa työskentelevät

»» Sinut katsotaan yrittäjäksi, jos työskentelet
johtavassa asemassa yrityksessä, josta
omistat
• itse vähintään 15 % tai
• yhdessä perheesi kanssa omistatte
(tai perhe omistaa) vähintään 30 %
2) Yrityksessä työskentelevät,
ei johtavaa asemaa
Jos työskentelet yrityksessä, mutta sinulla ei ole
yrityksessä johtavaa asemaa, sinut katsotaan
yrittäjäksi, jos omistat yhdessä perheesi kanssa tai perhe omistaa vähintään 50 % yrityksestä.
Johtavaksi asemaksi katsotaan pää
sääntöisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset jäsenet, toimitusjohtaja sekä tasaomisteisen yhtiön osakkaat, joista kullakin on vähintään 15 % omistusosuus.
Perheenjäseniä puolestaan ovat yrittäjän
kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös
avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä omat
vanhemmat ja isovanhemmat.
Eläkevakuutuksen vahvistetun työtulon (YEL,
MYEL tai TyEL) pitää olla tänä vuonna vähintään 12 576 euroa vuodessa. Pelkkä yrityksen
tai sen osan omistaminen ei kuitenkaan tee
kenestäkään yrittäjää. Jos toimit palkkatyössä
ja yritystoimintasi on sivutoimista, kannattaa
työttömyysvakuutus yleensä järjestää palkansaajakassan kautta.
Milloin yrittäjä on työtön ja
kuinka päiväraha määräytyy?
Yrittäjä voi saada päivärahaa yritystoiminnan
loppuessa tai yrittäjän työskentelyn päättyessä yrityksessä. Yritystoiminnan loppuessa yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toimin-

ta pitää päättyä ja lisäksi yritys tulee poistaa
ennakkoperintärekisteristä, työnantajarekisteristä ja arvonlisäverorekisteristä (pois lukien
ammatinharjoittajat ja toiminimiyrittäjät) sekä
eläkevakuutus on lakkautettava.
Yrityksessä työskentelyn päättyminen on rajoitettu kolmeen tilanteeseen: työkyvyn pysyvään ja olennaiseen alenemiseen, toimeksiantosuhteen päättymiseen palkansaajaan rinnastettavalla yrittäjällä ja kausiluonteisen yritystoiminnan toimintakauden päättymiseen. Päivärahaoikeuden tarkemmista määrittelyistä ja esimerkiksi perheenjäseniä koskevista yksityiskohdista
kannattaa käydä lukemassa kassan kotisivuilta
osoitteessa ayt.fi.
Päivärahan suuruus ja kassan jäsenmaksu
määräytyy kassaan valitun työtulon mukaan.
Yrittäjän työssäoloehto on 15 kuukautta.
Työssäoloehto tarkoittaa ajanjaksoa, jonka verran on vähintään oltava jäsenenä, samalla mak-

saen riittävän suuruiseen työtuloon perustuvaa
eläkevakuutusta, jotta oikeus yrittäjäpäivärahan
hakemiseen syntyy.
Yrittäjän työssäoloehtoa karttuu vuonna
2018, kun eläkevakuutuksen perusteena on vähintään 12 576 euron suuruinen vuosityötulo.
Kassaan valittu työtulo voi olla enintään eläkevakuutukseksi valitun työtulon suuruinen. Alivakuuttaminen YEL-vakuutuksessa siis vaikuttaa myös työttömyyspäivärahan suuruuteen.

Yrittäjä – tee hyvä päätös
ja vakuuta itsesi
työttömyyden varalta.

Palkansaajan jälkisuoja
Aiemmin palkansaajana kerrytettyä turvaa ei
kannata hylätä yrittäjäksi ryhtyessä. Yritystoiminnan aloitusvuodet ovat kaikkein riskialttiimpia ja
turva voi muodostua jostain yllättävästä syystä
erittäin tärkeäksi jo varhaisessa vaiheessa, vaikka palvelu tai tuote olisikin huippuhyvä. Eteen
voi tulla muutto toiselle paikkakunnalle, terveys voi reistailla, perhetilanteessa voi tulla muutoksia tai kilpailu- / markkinatilanne voi muuttua. Tällaisten riskien varalle myös työttömyysturva on suunniteltu siten, että turva voi jatkua
katkottomana yritystoiminnan alkaessa.
Jos siirryt AYT-kassaan palkansaajakassasta
yritystoimintasi alkuvaiheissa, voit siirtää meille mukanasi aiemmin kerryttämäsi päiväraha
oikeuden. Jos jäisit työttömäksi ennen kuin
olet jäsenenämme ehtinyt kerryttää yrittäjän
15 kuukauden työssäoloehdon ja toimittuasi yrittäjänä alle 18 kuukautta, saisit meiltä yrittäjyyttä edeltäneeseen palkkatuloon perustuvaa työttömyyspäivärahaa. Maksamme siis samaa päivärahaa kuin olisit saanut palkansaajakassaan jäädessäsi – sillä erotuksella että meillä kerrytät yritystoimintaan perustuvaa päivärahaa sille ajalle, kun palkansaajan jälkisuoja ei
enää turvaa selustaasi. Palkansaajan jälkisuoja on voimassa ainoastaan tuon 18 kuukautta ja tämän jälkeen maksettavan ansiopäivärahan on perustuttava yritystoimintaan. Yrittäjän
turva ei kerry palkansaajakassassa ja siksi onkin
erittäin tärkeää aloittaa yrittäjäturvan kerryttäminen AYT-kassassa yritystoiminnan alettua. ▼

YRITTÄJIEN

Selvitä turvasi puh. (09) 2535 3100
ja liity jäseneksi www.ayt.fi

Yhteystiedot

Sami Aapro, kassanjohtaja
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien
työttömyyskassa - AYT

©Pentti Niemi

Jäsenyyteen ja yrittäjän työttömyysturvajärjestelmään voit tutustua tarkemmin sivuillamme
osoitteessa ayt.fi ja omassa asiassasi asiantuntijamme auttavat mielellään numerossa 09-2535
3100 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@ayt.fi.

Teksti: Suvi Lahdenmäki Kuvat: Duudsonit Activity Park

Temppuulua kaikenikääsille

–Duudsonit Activity Park haluaa koota perheet yhteen
Duudsonit Activity Park on uuden sukupolven
liikuntapaikka, jossa kaikenikäiset ihmiset
voivat liikkua hauskassa, mutta turvallisessa
ympäristössä. Duudsonit Activity Parkkeja on
tällä hetkellä kolme kappaletta: Seinäjoella,
Torniossa ja Espoossa. Toimintaperiaate
puistosissa on, että mikään laite ei liikuta
sinua, vaan kaiken liikkeen teet itse.

Muistatko ajan, kun heinäladossa hypittiin niskojen päältä heinäkasaan? Entä muistatko, miten oli pakko saada kiipeillä puissa tai rakentaa puumaja? Maailma muuttuu. Nykypäivänä
nuo samat hyppimiset voi suorittaa Duudsonit Activity Parkissa, mutta ilman riskiä. Lastenja nuorten liikuntatottumukset muuttuvat ja
sisäaktiviteettipuistot ovatkin lisääntyneet viime vuosina merkittävästi. Kymmenkunta vuotta
sitten sisäaktiviteettipuistoja ei ollut juurikaan.
Oli vain voimistelusaleja, joiden käyttö edellytti
kuulumista johonkin voimisteluseuraan. Vuonna
2018 sisäaktiviteettipuistoja on lähes jokaisessa
Suomen suurimassa kaupungissa.
-Duudsonit Activity Parkin idea on, että tänne voi tulla juuri sellaisena kuin olet. Kaikki eivät osaa nelosvolttia, eikä se ole tarpeenkaan.
Jokainen voi ylittää itsensä, oli kyseessä sitten
kuperkeikka tai ninja-radalta suoriutuminen, kertoo Espoon Duudsonit Activity Parkin puisto
päällikkö Tommi Luostari.
Duudsonit Activity Park yrityksenä

Puistopäällikkö Tommi Luostari trampoliinialueella, jossa
seinämää koristaa lakeusmaisema. ”Pelto, metsä, ladot,
heinäkasa ja sininen taivas on mieltä rauhoittava ja
lämmittävä tunnelmanluoja hurjassa hyppypaikassa.”
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Duudsonit Activity Park eli DAP koostuu erilaisista trampoliineistä, ninjaradoista, lätkä- ja futis
simulaattoreista, pallomeristä ja liukumäistä.
-Uudistetut lippujen hinnat ovat perhe
ystävälliset. Puisto ei ole ainoastaan lasten, vaan
koko perheen paikka, jossa vanhemmat voivat
leikkiä lastensa kanssa tai vaihtoehtoisesti seurata ja kannustaa lapsia temppujen opettelussa.
Lippujen hintoja on uudistettu siten, että vanhemmat pääsevät maksutta puistoon lastensa kanssa. Toiveena on, että perheet tekisivät ja
toimisivat enemmän yhdessä, kertoo Luostari.
-Haluamme jatkossa olla vielä selkeämmin
Suomen innostavin koko perheen aktiviteettipuisto. Toimintamme perustuu Duudsoneiden
arvopohjaan, jossa itsensä ylittäminen, yhdessä
tekeminen sekä toisten kunnioittaminen ja ystävyys ovat kaiken lähtökohtana. Lippu-uudistuksen taustalla on saamamme vahva viesti, että perheet kävisivät selkeästi useammin, mikäli
vanhemmilta ei menisi sisäänpääsymaksua. Tällä uudistuksella toivomme saavuttavamme suurimman asiakasryhmämme -lapsiperheiden suosion ja kunnioituksen, jatkaa Luostari.

Turvallisuus otetaan huomioon puistojen
toiminnassa vahvasti. Tästä syystä puistossa
on aina valvojia, joiden tehtävä on ennalta
ehkäistä tapaturmia. Esimerkiksi trampoliineilla tulee pomppia vain yksi kerrallaan ja turvallisuus- ja hygieniasyistä hyppiessä tulee käyttää
liukuestesukkia.
Duudsonit Activity Parkissa voi
viettää myös elämänsä synttärit
-Duudsonit Activity Park on suosittu synttäreiden järjestyspaikka, joka mahdollistaa ikimuistoiset syntymäpäiväjuhlat perheen sankarille.
Monesti tilat ja synttärijuhlat kotona korvataan
tällaisilla liikunnallisilla synttäreillä. Tämä tapa
on helpompaa myös vanhemmille. Kerrostalo
kolmiossa kymmenelle lapselle järjestettävät
syntymäpäiväjuhlat ovat kaiken kiireen keskellä haastava projekti. Naapuritkaan eivät hypi riemusta metelöintiä kuunnellessa, sanoo puistopäällikkö Luostari.
Puistossa lapset saavat purkaa energiaa turvallisessa ja liikuttavassa ympäristössä samaan
aikaan kun vanhemmat voivat istua ja nauttia kupposen kahvia ravintolassa, joka sijaitsee
samassa yhteydessä puiston kanssa. Synttäri
vieraat vastaanottaa synttäri-isäntä/emäntä, joka kertoo ohjeistuksen ja säännöt. Tämän jälkeen puisto on vapaassa käytössä ja haluttu
ruokailuaika ilmoitetaan varausta tehdessä.
Yleensä lapset temppuilevat hetken, jonka jälkeen ruokaillaan ja sitten taas temmelletään.
Synttäreiden loputtua uni on varmasti taattua
illalla nukkumaan mennessä. Puistoissa voidaan
viettää myös muita juhlia, kuten työhyvinvointipäivää tai firman yksityistilaisuuksia.
Räätälöimme aina tarjoukset siten, että juuri
se kyseinen päivä on ikimuistoinen asiakkaalle,
oli kyseessä sitten tyhy-päivä tai syntymäpäiväjuhlat, kertoo Espoon markkinoinnista ja myynnistä vastaava päällikkö Tiia Kareisto.
Ruokaa suoraan Ilmajoelta ja
Kurikasta
Puiston yhteydessä toimii myös ravintola Pirtti
hirmu, jossa tarjotaan suomalaisen kotiruoan lisäksi myös pizzapuffet- vaihtoehto. Ravintolan
taustalla on oma Ilmajoen Makkaramestareiden
ruokatehdas.
Olemme ylpeitä siitä, että pystymme jäljittämään suurimman osan tuotteidemme alkuperästä, esimerkiksi kaikki broilerimme tulevat
Jari Saaren tilalta Kurikasta. Käytämme myös
100% suomalaista lihaa, emmekä käytä aromivahventeita, kertoo ravintolatoimenjohtaja ja
yrittäjä Vesa Luhtala.
Ravintolauudistus tarjoaa perheille mahdollisuuden ruokailuun puistossa temppuilupäi-

Aikuiset voivat myös joskus olla lapsia, ainakin Duudsonit Activity Parkissa.

vän yhteydessä ja siksi buffet-pöytä onkin laaja. Runsas salaattipöytä, kolmea eri pizzavaihto
ehtoa, vaihtuvat perunalisäkkeet, kasleria, lihapullia, nakkia ja broileria. Tällä tavoin onnistuu
perheille yhteinen ruokahetki.
Jos ei pizza ole se maittavin asia, niin voi syödä esimerkiksi perunamuusia ja lihapullia, sanoo Espoon ravintolapäällikkö Tiina Manninen.
Nykyään tehdään paljon vuorotyötä, on sekä omia että lasten harrastuksia ja tuntuu olevan
jatkuva kiire. Ajan jakaminen perheen kesken
yhdessä onnistuu Duudsonit Activity Park’issa ja
perhe voi viettää ikimuistoisen päivän. Jos perheessä on esimerkiksi 4-vuotias ja 11-vuotias,
jonka lisäksi kaksi vanhempaa ja isovanhempaa
tulee puistoon niin saadaan perheen hinnaksi 35€, jolla saa temppuilla koko päivän halutessaan. Lippujen hinnat 2–6 -vuotiaille 16€
ja seitsemänvuotiaasta ylöspäin 19€, alle yksi
vuotiaat pääsevät ilmaiseksi ja lasten vanhemmat veloituksetta. Kuten myös isovanhemmat
kertoo Tommi Luostari.
Duudsonit Activity Parkissa voi temppuilla koko päivän ja välissä saa poistua shoppailemaan kauppakeskuksen puolelle ja palata takaisin. Lisäksi kulkeminen julkisilla kulkuneuvoilla
helpottui huomattavasti Länsimetron avauduttua, jolloin Helsingin Rautatieasemalta pääsee
kätevästi kulkemaan suoraan Isoon Omenaan,
jossa Espoon Duudsonit Activity Park sijaitsee,
jatkaa Luostari.
Ravintolan ja brändin lisäksi pohjalaisuus on
läsnä vahvasti muutenkin: Koko organisaatio

rakenne on käytännössä pohjalainen ja mm.
toimitusjohtaja Jani Karvonen on Ilmajoelta Koskenkorvan kylästä. Itse puistopäällikkö Luostari
on kasvanut ja käynyt peruskoulun Ylihärmässä.
-Eli juuri siellä missä häjyt ovat vaikuttaneet
aikoinaan! Muutin urheilun perässä Kuortaneen
urheilulukioon 15-vuotiaana, josta kirjoitin ylioppilaaksi. Tämän jälkeen asuin Vaasassa yhden
pelikauden verran. Sen jälkeen Seinäjoella kolmisen vuotta, jonka jälkeen muutin tänne Espooseen 2017 lokakuussa. Pohjalaisuus siis vahvasti verissä ja hyvin on pärjätty myös täällä isolla kirkolla kertoo Luostari.
Toivotamme kaikki lapset, vanhemmat ja
isovanhemmat lämpimästi tervetulleeksi tutustumaan ja viettämään maailman mahtavinta päivää puistoomme, jossa pääosaa näyttelee asiakas itse. Ylitä itsesi, yllätä itsesi ja jos olet
aikuinen niin muista: aikuiset voivat meillä olla
lapsia. Siitä Duudsonit Activity Parkissa on kyse, sillä onhan temppuulu terveellistä, toteaa
puistopäällikkö Luostari. ▼

Helsingin Eteläpohjalaiset järjestää

yhdessä Duudsonit Activity Parkin kanssa
koko perheen puuhapäivän 10.11. klo 13-17.
Kaikenikäiset ovat tervetulleita tilaisuuteen.
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Teksti: Jaakko A. Ojala

Nuori pohjalainen yrittäjä Helsingissä –
mitä ihmettä?
Heti alkaa ajatella, että miten
tämä on mahdollista. Mutta se
on. Iida Kujanpää, 26-vuotias
nuori on melko tuore yrittäjä
Helsingistä. Hän perusti iloista
ja luotettavaa senioripalvelua
tarjoavan Ilostu Oy:n.
Iida on kotoisin Lapualta ja muuttanut heti yokirjoitusten jälkeen Helsinkiin keväällä 2011. Hän
on opiskellut Helsingissä avoimessa yliopistossa
psykologian ja kasvatustieteiden perusopinnot,
suorittanut taloushallinnon yo-merkonomin tutkinnon ja viimeisimpänä liiketalouden trade
nomin tutkinnon, jossa suuntautui yrittäjyyteen.
Kysymykseen ”Mistä yrittäjyys tuli mieleen?”
hänellä on selvä vastaus.
”Tajusin opiskellessani, että yrittäjyys on minua
varten ja opintojeni aikana keksin myös sen, mitä
haluan tehdä.” Heti valmistuttuaan Iida perusti marraskuussa 2016 senioreille tukipalveluja
tuottavan yrityksen, Ilostu Oy:n. Ilostu Oy on pian 2 vuotta ja viimeisen reilun puolen vuoden
aikana on palkannut jo kaksi muuta työntekijää!
Onko taustassasi yrittäjyyttä?
Oletko kasvanut niin sanotusti yrittäjäksi?
”Ei erityisemmin. Yrittäjyys ei ole lähisuvussani näy
tellyt suurta roolia, mutta papallani oli Kauhaval
la oma tilitoimisto siihen saakka, kunnes hän jäi
eläkkeelle. Isäni on hyvin yrittäjämyönteinen. Hän
uskaltaa unelmoida suuria ja kehittelee jatkuvasti
kaikenlaisia ideoita. Luulen, että minussa on pal
jon samaa kuin hänessä ja usein sparrailemme ide
oita yhdessä. Hän on suuri tuki. Hän näkee Ilostu
Oy:n vision ja mission samoin kuin minä – se te
kee keskustelemisesta helppoa.”
Ilostu Oy tuottaa senioreille uudenlaisia palveluja: ei-sairaanhoidollisia tukipalveluja moni
puolisesti ja joustavasti – aidosti seniorin tarpeiden ehdoilla. Palvelut kattavat esimerkiksi
kahvitteluseuran, seuraa kaupungille tai ostok-

sille, ruokakauppa-avun tai saattoavun lääkäriin,
kukkien istutuksen, kaappien perkaamisen, arjen organisoinnin, siivouksen sekä kaikenlaiset
muut arjessa avustavat tehtävät.
Tämähän kuulostaa lupaavalta ja siltä, mitä monet ikäihmiset nimenomaan ovat kaivanneet.
”Meiltä seniorin luona käy sama henkilö, jonka
kanssa helposti muodostuu molemmille aito, ar
vokas ja tärkeä ystävyyssuhde”, kertoo Iida. ”Tu
tun henkilön kanssa arjen askareiden hoitami
nen ja suunnittelu on helppoa, mukavaa ja
joustavaa, kun tuntee toisen arvot, kodin
ja tavan toimia. Se lisää myös turval
lisuuden tunnetta”, hän jatkaa. Iida
kertoo, että ”Olemme kuulleet asi
akkailtamme palautetta siitä, miten
tärkeää on voida jatkaa keskustelua
jokaisella tapaamiskerralla, eikä aina
tarvitse kertoa samoja asioita, pääse
mättä niissä koskaan eteenpäin.” Asiakkaat arvostavat myös monipuolisuutta ja joustavuutta.
Tukipalvelut lisäävät henkistä – ja sitä kautta
myös fyysistä – hyvinvointia ja terveyttä. Palvelut lisäävät myös kotona-asumisvuosia, kun sovitut tapaamiset oman ilostuttajan kanssa tuovat senioreille heidän kaipaamaansa rutiinia sekä iloa, turvaa ja seuraa arkeen.
Eräs työn innostava puoli Iidalle on, että hän
on jo useiden asiakkaiden kanssa löytänyt yhteisiä tuttuja, paikkakuntia ja sukuja. On usein

tullut todettua, miten pieni maailma on. Yhdistävät tekijät ovat senioreille todella tärkeitä ja
niistä on todella mukavaa keskustella heidän
kanssaan ja parhaassa tapauksessa vielä ”samalla murteella”.
”Olen itsekin muutamien asiakkaiden kans
sa löytänyt yhteisiä tekijöitä, jotka liittyvät EteläPohjanmaahan ja Lapuaan”, Iida innostuu. Iidalle on tullut ajatus, että onkohan Helsingin Etelä
pohjalaiset ry:n jäsenissäkin juuri näitä palveluja kaipaavia senioreita. Iida sanoo ponnekkaasti
”Uskon vahvasti, että Eteläpohjalaisia se
nioreita kiinnostaa tietää, että senio
reille on olemassa tukipalveluja, joi
ta kehitetään pohjalaisin ottein
ja nimenomaan pääkaupunki
seudullakin.” ▼
Ilostu Oy on iloisia ja
monipuolisia tukipalveluja
seniorin kotiin tarjoava yritys.
Ilostu Oy:n palveluja ovat mm. juttuseura, ulkoiluseura, kaupassakäyntiapu, saattoapu esim. lääkäriin, kukkien istutus ja hoito, silitysapu, pyykkihuolto, siivousapu sekä lähes kaikki arjessa auttavat ei-sairaanhoidolliset tehtävät.
Yhteydenotot p. 010 524 9940/Iida Kujanpää,
iida.kujanpaa@ilostu.fi
Kotisivut www.ilostu.fi
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Eteläpohjalaiset ovat yrittäneet aina
Terva ja laivat toivat vaurautta

En tiedä mistä alkaa eteläpohjalaisten yrittäjien historia, muta se oli ja on työtä ja materiaalia. Tässä yrittäjyys alkaa 1600-luvulta, jolloin
Suomen metsien havaittiin olevan oivaa materiaalia laivanrakentajille. Puuta tuotiin seudun metsistä ja kaukaakin sisämaasta ja laivat
veistettiin rannikkokaupungeissa Kokkolasta
Kristiinank aupunkiin. Valmiit purjelaivat myytiin kotimaan kaupunkeihin, joissa kaupunkien rahakkaat liikemiehet tilasivat ne rannikon
talonpojilta. Jo 1700-luvulla laivaveistämöt kukoistivat ja työllistivät parhaimmillaan tuhansia
pohjalaismiehiä. Laivoja riitti vientiinkin, lähinnä
Tukholmaan, mutta kauemmaksikin, jopa Välimeren maihin saakka.
Laivanrakennus oli tuottoisaa ja välikäsiä oli
siinä rahastamassa vain muutama.
Laivanrakennusta suurempi oli tervabisnes,
jossa välikäsiä riitti ja tekijä sai vain pienen osan
tuotoista. Terva mutkitteli maailmalle lähinnä Tervakomppanian monopolin eli Tukholman kautta. Siksi pohjalaista tuotetta kutsuttiin virheellisesti maailmalla Tukholman tervaksi. Tervanpolttajille riitti murusia koska ”tervakauppa oli ainoa, millä kurja talonpoika kurjassa
ja kaikenlaisessa epäkohtien vaivaamassa maakunnassa kykenee hankkimaan itselleen niukan
ravintonsa ja maksamaan valtiolle ja kuninkaalle veronsa”, kuten pohjalaiset valittivat valtiopäiville 1747.
On vain hieman liioiteltua sanoa, että maailman meriä kynnettiin 1700-luvulta lähtien osin
pohjalaisten veistämillä laivoilla, jotka pysyivät
pinnalla metsiemme tuottaman tervan ansiosta.
Kauppalaivaston kehittyminen avasi tien maailmalle ja talouden kehitykseen pohjan perukoita
myöten. Tervakauppa olikin Suomessa 1600-luvulta alkaen tuottoisa elinkeino, koska Länsi-Euroopan kauppa vilkastui, siirtomaihinkin purjehdittiin meritse ja puulaivoihin tarvittiin tervaa ja pikeä.
Ulkomaille eivät pohjalaiset myyneet ainoastaan laivoja, vaan myös puutavaraa laivan
rakennukseen. Tämä toi runsaasti työpaikkoja,
sillä puuta saatettiin kuljettaa sisämaasta hevos
kyydin lisäksi myös uittamalla. Eritoten laivan
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mastopuu oli tarkkaa tavaraa ja se piti tuoda
talvikelillä hevoskyydillä, joskus satojen kilometrien päästä, Kainuun korvista.
Pohjalaisten äveriäimmät laivanvarustajat,
kuten Anders Roos Kokkolasta, Abraham Falander Vaasasta ja Adolph Lindskog Pietarsaaresta olivat liikemiessukuja, joiden vaurauden kasvattamista pidettiin vauhdissa mm. järjestetyin avioliitoin.
Kaksifooninkinen oli vaurauden
symboli
Laivanrakennus tuotti maakuntaan rahaa, mutta
myös ammattitaitoa. 1800-luvun puolivälissä rupesi tervanliritys hiipumaan, kun laivarakennus
väheni rautaisten höyrylaivojen tultua laineille. Viimeinen tervalaiva meni maailmalle vasta
1925. Muualla puulaivoja ryhdyttiin vähitellen
rakentamaan männyn sijasta myös tammesta.
Nyt halusivat terva- ja puutavarakaupoilla rikastuneet talonpojat itselleen isoja kaksfooninkisia tuparateja ja niitähän osasivat rakentaa laiva
rakennuksessa harjaantuneet ammattimiehet.
Vieläkin näitä mestarien luomuksia näkee esim.
Ilmajoella, Lapualla ja Kuortaneella, jopa Alavudella. Vaasassa kerrotaan kaksfooninkisia rakennetun jo 1720-luvulla, kun menestyneimmät
porvarit halusivat näyttäviä kauppakartanoita.
Parhaat rakentajat olivat jo pykänneet Vaasan
raatihuoneen ja triviaalikoulun rakennukset. Rakentajia vapautui yhä enemmän laivaveistämöiltä, ja samaan aikaan seudulle virtasi rahaa. Komeat kaksikerroksiset talot pystytettiin syntyneen vaurauden symboleiksi. Niistä ei silti tullut eteläisempien seutujen herraskaisia kartanoita, vaan korkeus pysyi kahdessa kerroksessa.
Maataloudesta puukkoihin ja
pläkkeihin
Kun 1900-luvun sodat olivat sodittu, lähti talous nousemaan Etelä-Pohjanmaalla rivakasti.
1940-luvun lopulla oli tyypillisesti maakunnan
työllisyysaste korkea, mutta palkat matalat. Yrityksiä perustettiin paljon, mutta seutu pysyi kui-

tenkin pienyritysvaltaisena ja suuria yrityksiä oli
poikkeuksellisen harvoja. Vuosisadan alussa moni pienyritys oli lähtenyt käyntiin Amerikassa tienattujen paluumuuttajien rahoilla, sittemmin
varat tulivat omasta työstä ja yritystoiminnasta.
Heikki Ylikangas on tutkinut maakunnan
nousua tarkemmin ottamalla esimerkiksi tyypillisen maatalouspitäjän Ylihärmän, jossa enemmistö asukkaista sai elantonsa maataloudesta.
Vuoden 1949 tilaston mukaan 3500 asukkaan
Ylihärmästä 90 prosenttia oli maanviljelystä. Silti myös teollisuus virisi vähitellen. Betonia tehtiin kahdessakin ylistarolaisyrityksessä ja saha- ja
myllytoimintaa harjoitettiin menestyksellisesti.
Lienee paikallaan mainita, että jo ennen sotia
Onni Rannanjärvi käynnisti käsityönä valmistettujen heloitettujen kaksineuvoisten puukkojen valmistuksen muistona mailleen painuneiden puukkomiesten hurjasteluista. Kosolan
kylässä tehtiin bisnestä punomalla pajukoreja.
Kauppoja, pankkeja ja muita palveluja oli ajan
tapaan monia, jotka nekin työllistivät. Koska töitä
oli, maaltamuutto teollisuuskeskuksiin käynnistyi Etelä-Pohjanmaalla muuta maata hitaammin.
Kunnanisät olivat niin lujasti siinä uskossa, että Ylihärmä elää maataloudesta, että he
yllättyivät kun Toivo Mäkinen ryhtyi sodasta
palattuaan valmistamaan ja myymään puima
koneeseen kiinnitettäviä olkilietsoja. Siitä lähti
pienyritysaalto, jonka tuoma talouden nousu
sai nimekseen ”Ylihärmän ihme”. Ensimmäinen
Maaseudun Kone Oy:n ilmoitus oli Ilkassa 1950.
Jo muutamaa päivää ennen, ehti Maaseudun
Tulevaisuudessa olla kilpailijan Härmän Puusepät Oy:n ilmoitus, jossa kaupattiin olkilietsoja.
Seuraavaksi valmistettiin traktoreiden turvahyttejä ja lannoitteenlevittimiä. Myös oja-aurat, maansiirtokauhat, keskuslämmityskattilat,
saunank iukaat ja kattolevyt saivat omat valmistajansa, samoin niittokoneet ja jousiäkeet.
Timantti-äkeet avasivat vientiin ulkomaille.
Maatalouskoneiden vientiä Saksaan vauhditti
kuulemma merkittävästi Ylihärmän yhteiskoulun
saksan kielen opettaja Aune Lakia. Hän käänsi yrittäjien Kölnistä ja Münchenistä maatalous
konemessuilta tuomat aineistot suomeksi.

Iisakki Järvenpää Osakeyhtiön arkisto.

Kilpailu ja pohjalaisluonne synnytti
pienyrittäjiä
Pienteollisuus lähti Etelä-Pohjanmaalla parhaiten
käyntiin seuduilla, joista löytyi metsiä ja koski
voimaa. Ylihärmä ei kuulunut näihin ja se uskoi maatalouteen pitkään. Vasta 1968 kunnanisät päättivät antaa määrärahaa teollisuushallien rakentamiseen. Mutta kun vauhtiin päästiin,
kohosi Ylihärmä 60-luvulla suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan teollistuneimmaksi kunnaksi. Ilkassa ja Vaasassa oli kuulemma heidän yritystensä mainoksia niin paljon, että niitä sanottiin
”ylihärmäläisten kuvittamiksi sarjakuvalehdiksi”.
Maailma muuttui, tekniikka kehittyi ja kauppa keskittyi. Iso Hankkija keskitti kaupan ja automaatio, mikroprosessorit ja tietokoneet muuttivat tekniikat. Moni firma jäi matkalle. Jäljellejääneet työllisitivät niin hyvin, että lähes puolet
työntekijöistä tuli kunnan ulkopuolelta. 80-luvulla Ylihärmässä oli 600 teollista työpaikkaa
40 yrityksessä.
Kukoistus alkoi, kun ylihärmäläiset olivat oppineet markkinoinnin ja ”ostamaan järkeä” eli
hankkineet yrityksiin insinöörejä, ekonomeja ja
tuotekehittelijöitä. Koulutetut tähtäsivät usein

tasaiseen kuukausipalkkaan, kun yrittäjä itse
ponnisti usein kansakoulupohjalta pelkin sodan tuomin kokemuksin. Aluksi yrittäjillekin riitti päämääräksi saada yrityksestä leipäpuu, mutta kun kauppa kävi ja vienti veti, he halusivat jotain suurempaa ja parempaa. Nykyään Ylihärmä
on kuntaliitosten myötä - Kauhava, Kortesjärvi ja
Alahärmä mukaan lukien - tuhansien vientiinkin
suuntautuvien yritysten kunta, joka Ylikankaan
harmiksi sai nimen Kauhava.
Historiallisesti katsoen Etelä-Pohjanmaan
työllisyysaste on nykyään maan korkein. Työpaikkoja tuovat Vaasan isojen teollisuuslaitosten
lisäksi monet pienyritykset. Jurvassa tehdään
huonekaluja, Kauhava on kuulu puukoistaan ja
kudonnaisistaan, Kurikassa tehdään maatalouskoneita ja Alajärvellä veistetään taloja. Vähän
kyrön pläkkiteollisuus, Tervajoen autokauppa ja
Vimpelin sukset ovat joitain esimerkkejä pienyrityksistä. Pitää mainita vielä Alahärmän Powerpark, nykyään Alavuteen kuuluvassa Tuurissa
Suomen suurin kyläkauppa, Ylihärmän Kunto
keskus sekä Ähtärin Eläinpuisto. Myös Suomen
kovimmat vihannesviljelijät ja turkistarhaajat
ovat eteläpohjalaisen yrittämisen jatkumoa. Pie-

ni- ja keskisuuri yritystoiminta on edelleen leimallista. Kilpailu ja mentaliteetti ja historialliset
seikat lienevät syyt, miksei mikään yrityksistä ole
revähtänyt suurteollisuudeksi.
Muualla Suomessa on yritystoimintaa kehkeytynyt isojen kartanoiden ympärille, mutta
Etelä-Pohjanmaalla ei käynyt näin, vaikka Törnävällä ja Orisbergissä olikin merkittäviä kartanoita.
Tässä poimintoja pohjalaisen yrittäjyyden
alkutahdeista ja myöhemmistä vaiheista. Jos
asia kiinnostaa enemmän, lisätietoa saa mm.
Heikki Ylikankaan kirjasta Aina sitä jokin naula
vetää, josta olen poiminut tietoa tähänkin juttuun mm. kappaleesta Tervakaupasta laivan
rakennukseen. Varmaan huomaatte, että tämän
jutun pohjana oleva Heikki Ylikankaan kuvaus
eteläpohjalaisesta yrittäjätoiminnasta keskittyy suomenkieliseen eteläpohjanmaahan. Tiedämme että myös ruotsinkieliset olivat ja ovat
edelleen rannikkoseuduilla ahkeria yrittäjiä. ▼

Hilkka Kotkamaa
(Lähde: Heikki Ylikangas: Aina sitä jokin naula vetää)
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Kyrö Distillery Company
Lauteilta maailmalle
Kuvat: Kyrö Distillery Company

Niin kuin suurin osa
suomalaisista vielä muutama
vuosikymmen sitten, syntyi
myös idea tislaamosta saunan
lauteilla. Nyt ideasta on
jalostuneita juomia viedään
yli 30 maahan Japanista
Jenkkeihin.

Synty
10.5.2012 oli viileähkö päivä ja päiväkävelyn jälkeen saunan lämmetessä Miika Lipiäinen piti kaveriporukalle viskitastingia. Ruisviskin tullessa maistettavaksi porukka oli myyty; ”Miksei tätä saa Suomesta?!?” ”Miksei ruisviskiä tehdä Suomessa...senhän pitäisi olla suomalaista!”.
Mikko Koskinen tuumasi, että jonkunhan ruisviskiä pitäisi tehdä ja miksipä emme me sitä tekisi. Mikko jatkoi ”..kun ruis on englanniksi ”rye”,
on suomalaisen ruisviskin nimi oltava ”Rye Rye”
(lausutaan rai rai)”.
Innostuimme seuraavaksi pohtimaan, että
viskin kypsytys kestää euroopan lainsäädännön
mukaan kolme vuotta. Kolme vuotta on pitkä
aika pyörittää toimintaa ilman minkäänlaisia
tuloja. Silloin Miika ehdotti, että ehkä olisi hyvä tehdä suomalaisista yrteistä suomalaista giniä saadaksemme jonkinlaista kassavirtaa viskin
kypsymistä odotellessamme. Siihen Mikko totesi ”Ginin valmistus käy hyvin, mutta sen nimi
täytyy olla Gin Gin!”.
Pohdinnan jatkuessa totesin, että olen maatilalta, joten tiedän mitä tonni ruista maksaa
ja sanoin tietäväni tislaamolle paikankin; Ison
kyrön. Siitä keskustelu jatkui ja pian Mikko soitti lapsuuden kaverilleen, Kalle Valkoselle, että
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miten sitä viskiä sitten tehdään. Kalle oli pannut
olutta useamman vuoden kavereidensa kanssa
ja oli tutustunut jo valmiiksi alkoholin valmistuksen saloihin. Siinä olikin tulevan tislaamon perustajat jo melkein kasassa.
Kesän ja syksyn aikana kehitimme ideaa pidemmälle ja totesimme tarvitsemamme vielä
yhden hyvän tyypin matkaamme. Se hyvä tyyppi löytyikin pian kun Jouni Ritola oli palaamassa Kiinasta takaisin Suomeen asumaan. Kiinassa Jouni oli perustanut ja pyörittänyt logistiikkaalan yritystä, mutta totesi ajan olevan sopiva
paluuseen kotimaahan. Tavatessamme oli selvää, että puuttuva lenkki tiimiimme oli löytynyt.
Startti
Tislaamon rakentamiseen tarvitaan rahaa, joten
meistä jokainen kaivoi kuvettaan. Itsekukin otti
lainaa taloaan tai kämppäänsä vastaan. Pääomitettuamme yritystä, saimme myös pankkilainaa
ja EU-investointitukea. Niillä rahoilla saimme
startattua Isoonkyröön ruistislaamon, jonka pannut kuumenivat ensimmäisen kerran 14.4.2014.
Ensimmäisenä vuonna myimme 4800 pulloa sekä 100 viskitynnyriä. Sillä rahavirralla pysyimme

juuri ja juuri pystyssä, mutta oikeastaan mihinkään ei ollut varaa.
Tammikuussa 2015 Miika Lipiäinen, siinä
vaiheessa jo toimitusjohtajamme, antoi tavoitteen, että meidän täytyy myydä 23500 pulloa
sekä 100 tynnyriä sen vuoden aikana. Myynnin
viisinkertaistaminen tuntui pähkähullulta, mutta siihen lähdimme. Alkuvuosi lähti liikkeelle hyvään suuntaan, mutta maltillisesti. Heinäkuussa
saimme puhelun, että maailman arvostetuimmassa alkoholialan kilpailussa Napue-ginimme on voittanut maailman parhaan ginin tittelin gin & tonic- sarjassa ja Koskue-gin oli tullut toiseksi. Eli maailman paras gin & tonic tuli Isostakyröstä, Suomesta. Tislaamolla alkoi tapahtua, tarvittiin lisää yrttejä, pulloja, henkilökuntaa ja kaikkea millä saataisiin tuotanto rullaamaan sekä pystyttäisiin vastaamaan kysyntään, mikä voiton julkistuksen jälkeen räjähti käsiin. Kun vuosi 2015 päättyi, myimme lopulta 99 985 pulloa. Emme olisi koskaan uskoneet, että 23500 pullotavoitteesta päädyttäisiin
siihen, että vuonna 2015 joulun alla olisi vaikeaa löytää Alkosta itselleen Napue-pulloa. Voitto antoi yritykselle kovan alkusysäyksen, sillä

siitä lähtien olemmekin menneet kovaa vauhtia eteenpäin. Vuonna 2016 saimme tuotantoa
parannettua ja myimme 350 000 pulloa, viime
vuonna pullotusmäärä nousi 420 000 pulloon.
Alkutaival
Tänään meitä on yli 30 työntekijää ja myymme yli 30 maahan tuotteitamme. Viime vuonna vierailukeskuksessamme, eli Kyrön Matkailun Edistämiskeskuksessa, kävi yli 12500 vierasta tutustumassa tislaamoon. Järjestämme
ryhmille tilauksista tislaamokierroksia, tastingejä, kokouspaketteja, illallispaketteja ja vaikka
cocktail-koulutusta. Myös elokuisin järjestettävä Kyröfest, eli rehellisen hifistelyn kyläjuhla, vetää pihamaallemme nauttimaan noin 1500 vierasta vuosittain. Kesäisin meille voi tulla vierailemaan ohikulkiessaan lähes joka päivä ja talven
aikaan lauantaisin meillä on myös ovet avoinna. Vierailijamäärä on kasvussa ja näemme yhä
enemmän rukiin ystäviä myös muualta maailmasta Isossakyrössä.
Paljon on tapahtunut viidessä vuodessa. Tähänhän voisi olla helppo tyytyä, mutta sen sijaan yritämme rakentaa jotain sellaista mitä vielä ei Suomessa ole tehty – ”skotlannin mitta
kaavan” ruistislaamon. Se vaatii suuria investointeja ja nyt olemmekin rakentamassa uutta viskitislaamoa sekä viskivarastoa. Suunnitelmissamme on kehittää niin tislaamon pihapiiriä kuin hakea kasvua entisestään kaukomailta.
Laitamme edelleen kaiken peliin saaavuttaaksemme haaveemme.
Miksi kappaleen otsikkona on alkutaival? Siksi, koska toivomme tekevämme sellaista yritystä,
jonka tarinaa voitaisiin kirjoittaa vuosikymmeniä tai toivottavasti vuosisatoja. Emme ole myymässä yritystä nopean rahan toivossa – emme
ole keplottelemassa nopeata urapolkua huippu
hommiin – emme ole tekemässä tuotteita, joissa on perävalotakuu. Rakennamme yritystä, jonka kotina on Isokyrö. Yritystä, joka toimii tinkimättömästi ja pitkäjänteisesti. Vastoin kaikkia
todennäköisyyksiä puskemme itsenäisenä yrityksenä eteenpäin, vaikka kilpailijoinamme on
isot alkoholitalot, joilla on miljardien pääomat ja
muutenkin lähes rajattomat resurssit. Matkamme ei tule olemaan helppo, mutta jo nyt voimme sanoa, että se on ollut antoisa. Tällä matkalla emme kuitenkaan pärjää yksin, vaan tarvitsemme rukiin ystäviä, jotka nauttivat laadukkaista tuotteista ja jotka kertovat edelleen tarinaa viidestä pojasta joilla oli haave tislaamosta ja jotka ovat alkutaipaleellaan tislaamonsa kanssa, jonka nimi on Kyrö Distillery Company. ▼
Miko Heinilä
Perustaja, Tislaamon johtaja,
Kyrö Distillery Company

Tislaamokierroksella vieraat pääsevät näkemään gininvalmistuksen eri vaiheita.
Tynnyrivarastoa esittelemässä Kalle Valkonen.

Isonkyrön kokoisessa kunnassa oma cocktailbaari on jo itsessään nähtävyys.

Elokuussa järjestettävä Kyröfest kerää väkeä.
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Rohkeammin eteenpäin, Ruokamaakunta!
Etelä-Pohjanmaasta puhutaan jopa kulumiseen asti Ruokamaakuntana. Status itsessään
on täysin perusteltu ja ansaittu: Luonnonvara
keskuksen viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan Etelä-Pohjanmaa on myös maakunnista riippuvaisin elintarviketaloudesta –
noin 21% työllisistä saa suoraan tai välillisesti leipänsä ruuantuotannon parista, kun koko
maassa luku on noin 13%.
Suhteellinen merkityksemme tulee kasvamaan myös tulevaisuudessa. Vaikka maa
talouden kokonaiskannattavuus on heikentynyt merkittävästi viime vuosina, Etelä-Pohjan
maalla ja muissa Pohjanmaan maakunnissa
investointihalukkuutta riittää. Hyvät olosuhteet
ruuantuotantoon (pitkät pellot) sekä jalostavan
teollisuuden läheisyys siirtävät ruuantuotannon
painopistettä koko maassa idästä länteen. Yhä
suurempi osa suomalaisesta ruuasta tulee
Etelä-Pohjanmaalta.
Kovista investoinneista, suuresta merkityksestä ja kovasta tulevaisuudenuskosta huolimatta maakunnallamme on yhä petrattavaa. Erityisesti korkeakoulutuksen ja tutkimuksen osalta Etelä-Pohjanmaa ei ole noussut siihen sarjaan, johon se kuuluisi. SeAmk:n vaatimattomat
panostukset ruoka-alan koulutukseen näkyvät
valitettavalla tavalla koulutuksen vetovoima
luvuissa. Alan johtavaa tutkimusta tekevällä
Luonnonvarakeskuksen henkilöstöstä vain pieni
joukko on tekemässä tutkimusta Etelä-Pohjan
maalla – ainakin toistaiseksi.
Kuluttajien kasvava huoli ympäristön tilasta sekä eläinten hyvinvoinnista sekä tekniikan
uudet käyttömahdollisuudet tulevat mullistamaan ruuantuotannon tulevaisuudessa kokonaan. Tässä tulevaisuustyössä eteläpohjalaisia
voimia todella tarvitaan.
Ravinteiden käyttö tulee saada optimoitua
siten, että yhä suurempia satoja voidaan tuottaa, mutta ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin voidaan entisestään vähentää. SeAmk:n
Ilmajoen kampuksella onkin erityisosaamista
pellon kasvukunnon hallinnassa, joten voimme alueellamme erikoistua tämän kysymyksen
ratkaisemiseen.
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Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii meiltä
kaikilta yhä enemmän toimia. Ruuan osalta tuotannon tehostaminen on nopein lääke ilmastovaikutusten pienentämiseen: mitä nopeammin
eläimet kasvavat, ja mitä enemmän satoa saadaan ylös hehtaarilta, sitä pienemmiksi päästöt
tuotettua kiloa kohti jäävät. Pitkällä aikavälillä
ruuantuotannosta on saatava muiden yhteiskunnallisten toimien tavoin hiilineutraalia toimintaa, jossa esimerkiksi biokaasun tuotantoa
lisäämällä sekä pellon hiilensidonnalla ollaan
yhä tarmokkaammin ilmastotalkoissa mukana. Tätä työtä onkin tehty pitkään kotimaisen
ja eurooppalaisen maatalouspolitiikan keinoin,
ja rooli tulee jatkossa kasvamaan entisestään.
Yli 90% suomalaisista viljelijöistä on sitoutunut
ympäristöohjelman avulla edistämään ympäristön hyvää tilaa.
Eläinten hyvinvoinnin osalta uusi tekno
logia tarjoaa välineitä yhä parempaan eläinten hyvinvoinnin seurantaan. Nautapuolella jo
nyt eläinkohtainen tunnistus on uusi normaali,
kun lypsyrobotilla jokainen Mustikin ja Mansikin
lypsykerta ladataan maitotuotoksineen kova
levylle. Jo nyt maakunnassa testataan erilaisissa tutkimushankkeissa sitä, miten voimme kerätä yhä laajempaa tietoa eläinten terveydestä
reaaliajassa. Esimerkiksi lämpökameroiden avulla sairastuvan eläimen tunnistus ja hoito voidaan

aloittaa mahdollisimman nopeasti.
Uusien ruuantuotannon teknologioiden
osalta valopilkkuja ovat olleet Foodwestin kasvava rooli kasviperäisten tuotteiden valmistuksessa, sekä hyönteistalouden edelläkävijät maakunnassamme. Päätimme Maa- ja metsätalousministeriössä sallia kuluttajien toiveiden ja kiinnostuksen mukaisesti hyönteisten käyttö elin
tarvikkeena. Ruuantuotannon muutos näkyi
konkreettisimmin eräällä maakunnan sikatilalla,
jossa rakennuksen toisessa päässä pidettiin vielä viimeisiä sikoja, kun toisessa päässä jo kasvatettiin sirkkoja täyttä häkää. Tuotanto muuttuu
kuluttajien toiveiden mukaisesti.
Ruoka ja sen tuottaminen ovat jatkuvassa
muutoksessa. Etelä-Pohjanmaalla on kaikki edellytykset vahvistaa asemaansa Suomen Ruokaaittana entisestään, kunhan toimimme yhä aktiivisemmin tulevaisuuden haasteiden ja tarpeiden ratkaisemiseksi. Etunoja edellyttää kauas
katseisuutta, kykyä yhteistyöhön, sekä tietenkin hullua pohjalaisuutta. ▼

Risto Lahti, 27-vuotias elintarviketieteiden kandidaatti, Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja, Ilmajoen kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja. Kotoisin Ilmajoen Huissilta, jossa käy
viikonloppuisin veljen maatilalla "kökässä"

Parlamenttivierailulla
Brysselissä

Teksti: Veera Perälä

Voitin Helsingin EteläPohjalaisten järjestämän
kirjoituskilpailun tekstilläni
Meirän likka joulukuussa
2017, josta palkinnoksi sain
tutustumismatkan Euroopan
parlamenttiin Brysseliin.
Avecikseni pyysin parhaan
ystäväni Reetta Jorosen.
Tutustumassa kauniiseen kaupunkiin mielenkiintoisen päivän päätteeksi. (Kuva: Reetta Joronen)

17.5. lähdimme matkaan Helsingistä tietämättä ihan tarkalleen, millainen reissu meitä odotti. Lensimme Helsinki-Vantaalta Brysseliin, jossa kokoonnuimme matkaseurueemme kanssa. Matkalla ei ollut mukana muita nuoria, mutta pääsimme tutustumaan moniin mielenkiintoisiin ihmisiin ja heidän näkökulmiinsa asioista.
Lentokentältä matkustimme bussilla Brysselin EU-alueelle ja majoituimme hotellille. Jo
matkalla saimme nähdä pieniä palasia kauniista
kaupungista. Kävimme majoituttuamme pienellä kävelyllä läheisessä puistossa, otimme valo
kuvia ja rakastuimme paikkaan.
Noin kello 12 söimme lounaan oikein idyllisessä ravintolassa Anneli Jäätteenmäen kanssa.
Ruokailun yhteydessä ryhmä esittäytyi toisilleen.
Ruokailun jälkeen siirryimme Suomen
EU-edustustoon, missä kuuntelimme Leena
Brandtin kertovan edustuston toiminnasta.
Neljän aikoihin lähdimme kahdestaan tutustumaan kaupunkiin lenkkeillen. Vaihtoehtoina
oli vierailu Euroopan historian museoon. Juoksimme pitkin mukulakivikatuja ohi vohveli
kioskien ja kauniiden puistojen tavoitteenamme löytää yksi Brysselin tunnetuimmista nähtävyyksistä: Manneken Pis. Lenkki sen kuin venyi
ja venyi, mutta nähtävyys jäi vielä löytymättä.
Illalla seikkailimme kaupungissa Brysselin
perinteisten vohveliherkkujen perässä tuloksetta, sillä kaupungin kioskeissa korttimaksu
ei yleensä ollut mahdollista. Päädyimme ostamaan luksushintaisia suklaamansikoita ja istuskelemaan keskusaukiolla.
Hyvin nukutun yön ja maistuvan aamiaisen jälkeen suuntasimme kohti Euroopan parlamenttia, joka sijaitsi aivan hotellin lähettyvillä. Satu Raisamo piti meille pienen tietoiskun
parlamentista, jonka hyödynsimme ottamalla
kuvia ja muistiinpanoja tulevaa yhteiskuntaopin

Reetta Joronen (vas.), Anneli Jäätteenmäki ja Veera Perälä (oik.) Euroopan parlamentin lippurivistöllä.

kurssia varten. Tietoiskun jälkeen kävimme Annelin johdolla tutustumassa istuntohuoneeseen
ja muihin parlamentin tiloihin. Parlamentti
vierailu päättyi valokuviin lippurivistöllä.
Yhdentoista aikaan aamupäivällä pääsimme
Euroopan komissioon. Kuten jo ennalta oli tiedossa, turvatarkastukset sisäänpääsyyn olivat todella tiukat. Saimme pienet nimilaput rintaan ja
siirryimme komission kokoushuoneeseen kuuntelemaan komission toiminnasta Jean-Claude
Junckerin tuolissa istuen. Vierailun jälkeen lähdimme kaupan kautta hotellille maistelemaan
Brysselin herkkuja.
Neljältä Emilia Pernaa ja Kari Aalto esittelivät meille parlamentin vaikutusta kunta
tasolla. Keskustelussa pinnalle nousi erityises-

ti maataloustukiasiat, joista oli mielenkiintoista
saada kuulla lisää erilaisista näkökulmista.
Ryhmän yhteinen ohjelma matkaviikonloppuna päättyi juhlaillalliseen ravintola La Rose
Blanchessa. Ruoka oli maukasta ja tunnelma
mukava. Kyselimme kokeneemmilta matkaajilta vinkkejä seuraavan päivän ostosreissulle.
Seuraava aamu alkoi juoksulenkillä ja hyvällä, rauhallisella aamiaisella. Nousimme hotellin
lähistöltä metroon ja lähdimme ostoskadulle
shoppailemaan ja valokuvaamaan.
Uskomattoman hieno, mielenkiintoinen ja
ainutlaatuinen reissu päättyi hyviin tunnelmiin
ja iloisiin vilkutuksiin, kun ryhmämme erkani
Helsinki-Vantaan lentokentällä myöhään lauantai-iltana. ▼
Plari | 3–2018 | 17

Hilkka Kotkamaa, teksti | Anni Kotkamaa, kuva

Satu Vasantolan sukusaaga
Miehellä oltava firma, perhe ja maisema
Perinteinen sukusaaga on saanut uusia mausteita. Ennen muutettiin maalta kaupunkiin ja
kipuiltiin elämänmuutosta. Nyt siirto voidaan
tehdä monin eri tavoin. Esimerkiksi ryhtyä tekemään etätyötä kaupungista maalle tai päin
vastoin. Yrittäjyyttäkin harjoitetaan, mutta työntekijöiden synnyinmaa saattaa olla kaukomailla.
Ja pohjalaisissa vanhoissa naisissa voi olla viisauden lisäksi feminististä potkua.
Näin asioista kertoo esikoiskirjansa En palaa
takaisin koskaan, luulen vastikään valmiiksi saanut Satu Vasantola.
-Yrittäjyys maahanmuuttajatyöntekijöiden
maustamana toi mieleen myös ne monet suomalaiset, jotka ovat lähteneet eri aikoina siirtolaisiksi Ruotsiin ja Amerikkaan.
En palaa takaisin koskaan, luulen -kirjan tapahtumien päänäyttämö on Peräseinäjoki. Martta ja Topi Vähä-Paavola ja heidän lapsensa kohtaavat Suomen historian mullistuksia omassa perhepiirissään. Tarina kattaa ajan vuodesta 1944 nykypäivään. Kirja alkaa tilanteesta, jota raskaampaa ei äidin kohdalla voi olla, oman
lapsen hautajaisista.
Martan ja Topin perhe kätkee sisäänsä mutkikkaan kuvion. Topi on sodassa hermonsa menettänyt juoppo ja Martta nainen, jota ei lannista mikään, ei edes se, että mies on väkivaltainen
ja juo perheen ruokarahat.
-Tämä ei ole minun sukuni tarina ja kaikki henkilötkin ovat keksittyjä, mutta myönnän,
että Martalla on jo nyt kuolleen isoäitini luonne. Hän oli vahva ja taipumaton nainen, joka ei
keskittynyt itseensä, vaan piti perheen koossa
ja kokosi sen jäsenet yhä uudelleen siipiensä
suojaan. Hän piti huolen, että pöydässä oli aina
tuoretta leipää, vaikka sen päälle oli varaa panna vain suolahippuja.
Perheen poika Tapio käy nuoruudessaan
kokeilemassa siirtolaisuutta, pohjalaiseen malliin. Vuonna 1968 hän lähti Göteborgiin auto
tehtaalle. Se retki oli opettavainen, mutta
päättyy nolosti. Vieras yhteiskunta ei avaudu,
vaan hän palaa kotikonnuille – lyhyen vankila
tuomion kautta. Ruotsinretkeä ei ole tarkoitus
jäädä murehtimaan, vaan Peräseinäjoella hän
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Ajan myötä hän perustaa perheen ja rakentaa itselleen komean talon, jossa ”Tapio varmis
ti, ettei ovi ollut lukossa, päätti että kun rakentaa
oman talon ei ikinä lukitse yhtäkään ovea.”
-Pidän kaikista kirjani henkilöistä, mutta Tapio on suosikkini. Hänessä kulminoituu pohjalaisen miehen uho, halu näyttää, että pystyy tekemään 16 tunnin työpäiviä. Firma on kolmen
veljeksen yhteinen ja on kunnia-asia, että alla
on iso Mersu, siis jokaisella veljeksellä omansa.
”Firma menestyi ja Tapio tilasi kaikille kolmelle
markkinoiden kalleimmat Mersut. Oli komia olla
autokaupoilla Seinäjoella. Valinta oli helppo. 28CE,
siihen saisi automaattivaihteet ja coupémallit.
Moisia ei ollut Peräseinäjoen kirkolla ennen nähty”.
Sukutarinan avulla voi kuvata
muuttunutta Suomea
Vaikka siirtolaisuus on tuttua, tuntuu Pohjanmaalla erikoiselta, että sinne halutaan nyt tullaan muista maista. Tapion maailmakuva on
omasta siirtolaiskokemuksesta laajentunut. Hän
haluaa palkata firmaansa ulkomaalaisia, pystyVaikka siirtolaisuus on tuttua, tuntuu
viä rakennustyömiehiä Virosta ja turvapaikan
Pohjanmaalla erikoiselta että sinne halutaan nyt
hakijoita Irakista. Mutta kylillä joku näkee muutullaan muista maista. Satu Vasantolan kirjassa
alta tulleet uhkana tai pelättävänä. Hän ei ymPeräseinäjoelle tulee rakennustyömiehiä Virosta ja
märrä eikä halua nähdä paikkakunnalla viriävää
turvapaikanhakijoita Irakista.
mustaa ulkomaalaisvihaa.
-Tapion periksiantamaton luonne sopii yrittarttuu kaksin käsin rakennus
täjäksi, mutta siihen sopii myös
töihin. Ja mitäpä sitä toista riluonteen lempeä puoli. Hän
”Näistä näkymistä hän
kastuttamaan, vaan hän peruspysäyttää oman isänsä väkiei haluaisi luopua koskaan,
taa oman rakennusyrityksen.
valtaisuuden. Hänelle on kunavaruudesta ja kauas
Asuntoja tarvitaan, oli Suonia-asia että hänen kodissaan
messa nousu- tai laskuk ausi.
ei kukaan lyö ketään. Tärkeää
näkemisestä. Tapio ei
Seinäjoen laita-alueet suoon olla hyvä aviomies ja isä.
muuttaisi täältä ikinä.
rastaan tarjoutuvat rivitalo
Tapio on löytänyt paikkansa.
tonteiksi. Tapiosta on tulosHän on peräseinäjokelainen
Ei Helsinkiin, ei takaisin
sa menestyvä ja vauras mies.
mies, jolla on hyvä firma, perMielessä toki vilahtaa, että Ruotsiin, ei edes Seinäjoelle. he ja maisema.
”näkisivätpä autotehtaan po Ei mihinkään, missä katuvalot
-Sukutarina kiehtoo minua,
mot Tapion nyt, oman firmansa
koska sen avulla voi kuvata miloistavat niin ettei tähtiä
johtajana, rivitaloja myymässä.
ten nopeasti Suomi on muuterottanut.”
Vieläkö katsoisivat suomalaista
tunut ja kehittynyt köyhästä
miestä alaspäin.”
talonpoikaisyhteiskunnasta

Kuorokonsertti

Viihteellistä ja perinteistä kuoromusiikkia

Koilliskuoro, Helsinki
johtaa Emma Kuntsi

nykyaikaiseksi eurooppalaiseksi maaksi, joka
houkuttaa muitakin. Siirtolaisia maailmalle luovuttanut köyhä maa on vain parin sukupolven
päässä.
Satu Vasantolan kirjassa on kaksi vahvaa
naista: Martta ja Fatima. Surujen ja menetysten
marinoimina he jaksavat yhä uudelleen uskoa
tulevaisuuteen.
-Halusin kertoa kahdesta täysin erilaisesta
naisesta, joita yhdistää sama luonteenlujuus ja
kokoava ote perheestä. Martta oli nainen, joka eli väkivaltaisessa avioliitossa ja Fatima tulee kulttuurista, jossa väkivalta on arkipäivää ja
naisen asema on mitä on. Silti nämä naiset ovat
säilyttäneet voimansa ja halun nauttia elämän
iloista ja kauneudestakin.

Seinäjoen Sekakuoro
johtaa Klaus Hildén

Lauantaina 13. lokakuuta klo 15, kesto 1 h
Maunulatalo, Metsäpurontie 4, Helsinki
Ohjelma 10 e

Tervetuloa

Kaksi sisarta
Perheen tyttäret Susanna ja Johanna ovat kuin
kaksi saman henkilön eri puolta. Susanna lähtee, Johanna jää.
Lakeuden avarat maisemat voi kokea myös
ahdistavina. Susanna pääsee opiskelemaan lakia
Helsinkiin. Hänelle pääkaupungin humu merkitsee vapautusta, kuin taivas aukenisi.
-Susanna unelmoi voivansa kulkea Mannerheimintietä oranssiksi värjätyssä tukassa ja pinkkivihreissä revityissä farkuissa eikä kukaan kiinnittäisi häneen huomiota.
Susannalle hyvin läheinen sisko Johanna jää
Peräseinäjoelle ja hänen elämänsä muotoutuu
kovin erilaiseksi kuin pääkaupungissa vaikuttavan lakinaisen. Siskojen rakkaus säilyy, mutta
ymmärrys voi joskus olla vaikeaa. Heidän jutellessa on vältettävä tiettyjä puheenaiheita, koska ”miten sun päähäs on voinut tarttua noin kum
mallisia ajatuksia!”
Satu Vasantolan kirjassa kerrotaan myös
siitä, miten maahanmuuttajat saapuvat Peräseinäjoelle. Virolainen ja iranilainen rakennusmies sopeutuvat hyvin ja heidän työtään arvostetaan. Asia ei kuitenkaan ole niin yksin
kertainen, vaan kylillä nousee joukko nuoria
miehiä, jotka eivät pidä lainkaan näistä ”tunkeilijoista”. Ennakkoluulot muuttuvat vihaksi ja ikäväksi ilmapiiriksi. Lopulta viha johtaa traagisesti
äärimmäiseen tekoon.
-En voi muuta keksiä näin selkeän vihan
polttoaineeksi kuin internetin. Siellä vihapuhe
leviää nopeasti, tehokkaasti ja kaikkialle. Vihan
levittäjä tietää mitä tekee. Se voi olla kuka tahansa, ei pelkästään hukassa olevat syrjäytyneet nuoret miehet. ▼

Tervetuloa
tislaamovierailulle
Isoonkyröön!
cocktailbaari / tislaamokierrokset / tasting
Ryhmille mahdollisuus lisäksi
lähiruokaillalliseen, blendinG workshoppiin
sekä drinkkikouluun.
www.kYrodistillery.com/visitor-center
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Topelius ja yhteinen asia
Liikkuvampana, kiihkeämpänä
ja toimekkaampana kuin
muut maanmiehensä
on pohjalainen, etenkin
eteläpohjalainen, herkempi
intohimojenkin oikuille. – –
Aseta hänet rauhanaikana,
katovuotten kohdatessa,
kirves kädessä tervapuiden
kaatoon tai lapio kädessä
soita kaivamaan, etpä tapaa
uuraampaa, ajattelevampaa ja
väsymättömämpää työmiestä
kuin hän.
Mutta annappa hyvien
päivien tulla, huolten haihtua,
annappa joutilaan nuorison
kokoontua sunnuntaiiltoina, ja pohjalainen
vilkaisee ympärilleen missä
on se, ken haluaa mitellä
voimiaan hänen kanssaan;
hän etsii ylimielisyydelleen
esiintymistilaisuuksia, hän
ratsastaa naapurin hevoset
pilalle yöaikaan tai sulkee
rauhallisilta matkustajilta
tien, tai rientää kyläkunnittain
tappeluun toisen kylän
nuorisoa vastaan.
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tasan 100 vuotta repivän sisällissodan jälkeen
halutaan etsiä ja osoittaa yhteiskuntaa koossa
pitäviä ja ihmisiä yhdistäviä voimia.
Yllätys ei ole sekään, että tutkimuksessa tulevat painokkaasti ilmi pienyhteisöjen – kuten kylien ja kaupunginosien – suuri merkitys ja moni
paikkaisuuden kasvava rooli.
Sen sijaan joitakin ehkä yllättää, että alueellisten identiteettien merkitys on viimeisten 20
vuoden aikana lisääntynyt. Noin 2/3 vastaajista
piti nykyistä asuinmaakuntaansa erittäin tai jokseenkin tärkeänä identiteettitekijänä.
Huomionarvoista on myös se, että alle 30-vuotiaista 62 % piti asuinmaakuntaansa identiteetin kannalta tärkeänä ja 38 % painotti heimon merkitystä identissään. Vahvimpia alueidentiteetit olivat Pohjanmaalla, Lapissa ja Karjalassa.
Siis ehkä sittenkin vähän erilaisia.
Maakunnallinen tehtävä
Zachris Topelius (1818–1898) oli keskeisiä
suomalaisuus- ja eteläpohjalaisuus-käsitysten
rakentajia. Kuva: Svenska litteratusällskapet i
Finland.

Kuulostaako tutulta – tällaisiako me etelä
pohjalaiset olemme? Olemme me, ainakin jos
kysytään nuorelta Zachris Topeliukselta (1818–
1898), Uudenkaarlepyyn piirilääkärin pojalta.
Ja kieltämättä jotakin perin tuttua kuvauksessa on. Edelleen, 200 vuotta kirjoittajan syntymän jälkeen.
Samanlaisia, mutta erilaisia
Alueelliset identiteetit eivät ole ainakaan vähemmän ajankohtaisia tänään kuin Topeliuksen aikana. Katalonian tai Skotlannin kaltaiset aluek ysymykset tai vaikkapa kotoisat
rakennemuutoshankkeemme alleviivaavat,
että alueidentiteeteillä on edelleen paljon
merkitystä.
Suomalaisten identiteettejä ruodittiin menneenä keväänä Ville Pitkäsen ja Jussi Westisen kyselytutkimuksessa Sittenkin samanlaisia?
Sen perussanoma ei yllätä: ”suomalaiset ovat
pohjimmiltaan samanlaisia”. Kuvaavaa on, että

Topeliuksen ajan hauskoihin heimopiirteisiin
harva suhtautuu enää kovin kirjaimellisesti, vaikka ne paljon toistettuina tuntuvatkin kovasti
tutuilta. Hassutuksina niitä ei kuitenkaan kannata pitää.
Heimopiirteillä rakennettiin mitä vakavimmin kuvaa Suomen kansasta, joka koostui erilaisista alueista ja heimoista, joilla kullakin oli
oma paikkansa ja tehtävänsä kansallisessa koko
naisuudessa. Siis erilaisina yhdessä.
Alueidentiteetit eivät syntyneet millään lailla vahingossa. Käsityksiä rakennettiin tietoisesti,
toisaalta kansakunta-organismin osina ja toisaalta oman alueen ehdoilla ja oman alueen hyväksi.
Eteläpohjalaisistakin tuli yritteliäitä oman
onnensa seppiä, vapautta rakastavia sankareita
ja isänmaallisia itsellisiä erityisesti omien alueellisten etujen vuoksi. Eteläpohjalaisuudella
oli tehtävä.
Tänä päivänä eteläpohjalaisuus on hyvässä
huudossa, ja monessa tilanteessa siihen suhtaudutaan niin kuin onnistuneeseen brändiin.
Ei ihme, vastaahan se niin moneen tänä päivänä suosittuun ihanteeseen, kuten vaikka
yritteliäisyyteen.
Mutta pelkkänä mainostoimiston projektina eteläpohjalaisuus tai mikään muukaan

Eteläpohjalaisuus-käsitysten rakentamista
1900-luvun alussa. Tällä lakeudella asui
talonpoikainen, yritteliäs kansa, jonka tulevaisuus
oli heidän omissa käsissään. Kuva: Vaasan läänin
maanviljelysseura. 50-vuotiskertomus 1913.

alueidentiteetti ei tietenkään elä. Sen tekee
eläväksi se, että sillä on edelleen tehtävää ja
saavutettavaa.
Yhdessä
Millaista huomispäivän eteläpohjalaisuus sitten oikein on tai mitä sen pitäisi olla? Laajemmassa mitassa sekä rohkaisevia että masentavia esimerkkejä tulevaisuuskuvista voi saada
seuraamalla eteläpohjalaiskuntien ja -kaupunkien markkinointia.
Kuntamarkkinoijien helppo tie on on kaivaa esiin jokin hauska heimopiirre ja tyytyä siihen. Yhtä yksinkertaista on unohtaa alueelliset erityispiirteet kokonaan ja rakentaa sellaista kiiltokuvaa, joka ei ole kotoisin mistään. Kumpikin ääripää tuottaa surullisia lopputulemia.
Kun ajattelen omalta kohdaltani, mikä eteläpohjalaisuudessa kantaa minua tulevaisuuteen,
näen mielessäni isän ja äiteen, jotka kotoa lähtiessä sanoivat: ”Muista mist’oot kotoosin. Kotia
saat aina tulla.” Sellainen eteläpohjalaisuus rakentuu yhteisistä muistoista, yhteenkuuluvuuden tunteesta ja osallisuudesta.
Sellaista eteläpohjalaisuutta kannattaa yrittää tavoittaa brändäyksessäkin. Sen avainsana
on yhdessä.
Ja siihen yhteyteen on tietysti kutsuttu nekin, jotka eivät sattuneet eteläpohjalaisiksi syntymään. Sellaisen epäonnen hetkellä kannattaa todeta niinkuin yksi Topeliuksen tovereista,
historioitsija ja runoilija Fredrik Cygnaeus: ”Olen
syntyperältäni hämäläinen, mutta minulla on
kunnia olla pohjalainen!” ▼
Teppo Ylitalo
Seinäjoenlapualainen historioitsija, joka tutkii
eteläpohjalaisen identiteetin rakentumista.
Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja
ja Suomen Kotiseutuliiton varapuheenjohtaja.

Teksti: Hilkka Kotkamaa | Kuva: Anni Kotkamaa

Isoäidin oltava lähellä ja kaukana
Toimittaja Hilkka Kotkamaa
luki tuoreena isoäitinä Vappu
Taipaleen kirjan aiheesta ja
pääsi kysymään kirjoittajan
mielipiteitä isovanhemmuuden
iloista, haasteista ja tietenkin
pohjalaisista juurista.
Vappu Taipale on ollut monessa mukana ja tätä nykyä hän on eläkeläinen, kirjailija ja luennoitsija. Meille Plarissa on tietysti tärkeää se, mistä
olet kotoisin:
-Olen asunut koko lapsuuteni ja nuoruuteni opiskelemaan lähtöön asti Vaasassa Vöörin
kaupungilla, vanhassa puutalossa ulkovessan
kera ja ilman puhelinta ynnä muuta uuden
aikaista hömpötystä. Vene ja saarimökki kuuluvat asiaan - itse asiassa vieläkin!
Olen itse seurannut Vappu Taipaleen uraa
pidempäänkin ja käynyt joskus aikoinaan jopa
haastattelemassa häntä. En kuitenkaan ole tullut
noteeranneeksi, että hän on pohjalainen, vaikka se olisi pitänyt huomata jo tyylistä ja mentaliteetista millä hän on jopa kansainvälisesti merkittävää uraansa hoitanut.
-No tottahan toki on tärkeää olla pohjalainen, varsinkin kun kantaa vahvan pohjan akan
geenejä. Ei siis mitään turhaa small talkia, sanotaan asiat suoraan - se tekee hyvää kansain
välisissäkin hommissa.
Sydän- ja verisuonitaudit, muistisairaudet,
raihnaisuus, rypyt ja ne suuret kustannukset
veronmaksajille! Näistähän kerrotaan juurta jaksain kaikissa vanhoista ihmisistä kertovissa jutuissa, kirjoissa ja tutkimuksissa. Vappu Taipale
rupesi keräämään aineistoa vanhoista ihmisistä ja ihmetteli, mistä on kyse. Missä vanhojen
ihmisten elämä arki ja juhla, mielipiteet ja ääni? Kun aineistoa ei löytynyt, hän ryhtyi kirjoittamaan aiheesta itse. Nyt on jo ilmestynyt monia esitelmiä ja useita kirjoja, ensin Vanha ja vi
reä – virkistyskirja naisille ja sitten ihana ja uraauurtava Isoäitikirja.
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-Isoäitikirjaa pyysi kustantaja ja innostuin heti aiheesta. Mutta täytyy myöntää, että kiukku
synnytti kirjan Vanha ja vireä! Niin harmittavan
paljon liikkuu vääriä käsityksiä vanhojen naisisten ympärillä, Vappu Taipale tokaisee.
Vanhemmilla ihmisillä annettavana
arvokas lahja: aikaa
Tartuin itsekin tuoreena isoäitinä Isoäitikirjaan
kaksin käsin ja siinähän se. Jo ensimmäinen lause sai miellyttävästi kylmät väreet pitkin selkääni: ”Isoäidit ovat kaikki erilaisia eli jokainen on
maailman paras isoäiti omalla tavallaan”.
-Ihan totta, vanhat ihmiset ovat keskenään
erilaisempia kuin mikään muu ikäryhmä, joten
isovanhemmuuttakin löytyy joka sorttia. Ongelma on, että emme tiedä millaisia me koko
joukko olemme isovanhempina. Tutkimusta ei
löydy, joten joudumme tyytymään arvailuihin.

Usein ensi vaiheessa eläköitymistä alkaa se "elämän kruunu", jolloin on vapausasteita enemmän, mutta en usko, että se kaikkia viettelisi irti
isovanhemmuuden iloista. Haluan lisää mummo- ja pappatutkimusta!
Vappu Taipale kertoo kirjassaan kauniisti siitä, että lapsen syntymä on ihme. Ihmeenä sen
rinnalla kalpenevat kaikki teknologian, tieteen ja
taiteen saavutukset. Pikkuisen ihmisen kehitystä
vauvasta aikuiseksi on upea seurata. Miten suuria persoonallisuuksia nämä otukset ovat syntymästään saakka. ”Vauva ei ole passiivinen, vain
ympäristönsä vietävissä. Hän ei ole tyhjä taulu,
johon vain muut piirtävät jälkensä. Alusta asti
hänelläkin on osansa perheen ihmissuhteiden
kokonaisuudessa”.
Usein vanhemmilla on hyvät tavoitteet,
mutta liian vähän aikaa toteuttaa niitä. Tässä isovanhemmilla saattaa, riippuen elämän
tilanteesta, olla isokin rooli.

-Juuri näin, meillä on sellaista resurssia, joka on muille harvinaista - eli aikaa! Se on arvokasta jokaisen lapsen kannalta, mutta myös
yhteiskunnallisena lahjana, josta hyötyvät kaikki. Vauvat tarvitsevat ihmisiä ympärilleen, ja mitä isommaksi kasvavat, sitä enemmän on vuoro
vaikutuksen tarvetta.
-Meidän omat lapsenlapsemme asuvat ikävä kyllä kaukana, joten jokapäiväinen kanssa
käyminen ei ole mahdollista. Keskimääräinen
matka mummolaan on Suomessa noin 80 kilometriä, meillä menee tästäkin yli, kertoo Taipale.
Voiko isoäidin roolin käsittää väärin ja miten
näitä karikkoja voi välttää?
-Välillä sataa ja salamoi. Yleensä lasten kanssa tulee toimeen, mutta miniän ja isoäidin välinen suhde voi olla hyvin herkkä. Muistan oman
anoppini tuomiopäivän pasuunana, jolta en
omasta kasvatustavastani muista saaneeni koskaan kiitoksen sanaa. Sinulla on kokemusta ylianteliaasta anopista, jonka lahjat ja herkut ärsyttivät miniää. No, menneet ovat menneitä.
Miten meidän tulisi toimia, kun kaikki ei olekaan ihan auvoista?

-Ei kai muu auta kuin hienotunteisuus. Isovanhemmilla ei ole välitöntä päätäntävaltaa lastensa perheissä, joten suu vain suppuun, Vappu Taipale neuvoo.
Lapsia kiinnostaa entisajan elämä
Tunsin piston sydämessäni, kun kirjassa kerrottiin lasten huoneista suurina leluvarastoina. Jo
25 vuotta vanha tilasto kertoo, että lapsilla on
keskimärin 536 lelua. Tuskin luku on laskenut.
Mitä tehdä, kun lasten luo ei halua tyhjin käsinkään mennä?
-Kovetan sydäntäni - niin kaikkea tekisi mieli antaa, mutta niin vähä on tarpeen. Sen sijaan
kannattaa antaa aikaa, ja kuuntelemista ja kannustamista. Minun ratkaisuni on, että lahjoiksi
syntymäpäivinä ja jouluina tulee kirjoja. Lukeminen avartaa!
Lukeminen, leikkiminen, laulaminen, matkat
ja yhteiset retket kulttuuritapahtumiin ovat varmaan isoäidin ja lapsen parasta antia. Samoin
lasten kanssa tapahtuva vanhojen muistelu.
-Kannattaa kuulostella lasta itseään, Mitä hänellä mahtaa olla sydämellään? Lapset kuunte-

levat mielellään myös vanhoja juttuja entiseltä
ajalta, vaikka heidän vanhempansa eivät aina
ole niistä innostuneita.
Lainaat viisaaksi lopuksi filosofi Georg Henrik von Wrightiä: ”Ainoa mikä ihmisen saavutuksista tässä elämässä jää pysyväksi on rakkaus,
jota hän on tuntenut, antanut ja jakanut”. Hieno päätös Isoäitikirjalle.
-Olen saanut kirjasta ilahduttavan paljon
myönteistä palautetta. Kerään näitä kommentteja kirjan seuraaviin laitoksiin!, kertoo Taipale.
Vappu Taipale osallistuu Helsingin Etelä
pohjalaisten järjestämään Koko perheen puuha
päivään Duudsonit Activity Parkissa 10.11. ▼
Kuka?
Vappu Taipale syntyi 1940 Vaasassa. Lääke
tieteen ja kirurgian tohtori. Toiminut sosiaali- ja
terveysministerinä, Stakesin pääjohtajana, kansainvälisissä järjestöissä ja vanhus- ja lähimmäis
palveluliitonm Valli ry:n puheenjohtajana. Vaasan yliopisto on nimennyt Taipaleen hallintotieteiden kunniatohtoriksi vuonna 1998. Puoliso
Ilkka Taipale, neljä lasta ja seitsemän lastenlasta.

Suihkepullosta seepran tuntua jalkoihin
Tuo väri ei ole tullut juurikasvimaalla, mietin tuttavan rusketusta. Ei voinut olla luomua! Moni
kääntää kasvonsa aurinkoon päin heti, kun se on
mahdollista, mutta oma ihoni on guttaperkkaa.
Kesällä tunsin ihossani taivaankannen reiän aiheuttaman hehkun, josta ammattiväki varoittelee. Kun aurinko paistaa muutaman tunnin täydeltä terältä, säteitten tiedetään vahingoittavan herkkähipiäistä. Ihosyöpä on tavallinen lentoemännillä, koska he viihtyvät kohde
maassa useita tunteja rannalla odottamassa
paluulentoa. Suomessa kehotetaan pukemaan
lapsillekn keskipäivällä valkoinen pitkähihainen
paita. Aurinkolasit pitäisi nostaa nokalle joka
käänteessä.
Tuttavat neuvoivat, että pikarusketuksen voi
saada käymällä kauneusputiikissa. Ostin suihkepullon itseruskettavaa ainetta, vähensin vaatteita ja houkuttelin mieheni puutarhaan kuusen alle, mistä ei näkynyt naapuriin.

Puoli pulloa hupeni nopeasti ja seuraavana
päivänä näkisin tuloksen. Silloin olisin jo Turussa katsomassa näytelmää Samppalinnan kesäteatterissa. En varmaan erottuisi muista teatteri
vieraista, vaan iho hohtaisi kuparinruskeana.
Ei sinne päinkään! Jalat muistuttivat seuraavana aamuna pystyraitaista kuorittua männyn
runkoa. Ei auttanut raapia, hieroa, pestä eikä manata. Väri ei edes halkeillut.
Aine oli ruskettava kuten aerosolipullon kyljessä luvattiin. Käyttöohjeessa ei kerrottu, ettei
kannattanut haaskata ainetta neljännespulloa
yhteen kohtaan. Tunsin itseni kirahviksi. Pikarusketuksen ja oman ihon väriero oli suuri. Piti
lähteä farkkuostoksille.
Uusissa, hiostavissa, mutta peittävissä farkuissani rupesin miettimään, että tuskin kukaan kiinnitti ihmisvilinässä huomiota vastaan
tulevan jalkoihin. Ja entä sitten, eihän Turussa asunut tuttujakaan! Kotiin palasin muoto

puolena ja heitin aerosolipullon roskiin, sillä en
kestänyt sen näkemistä, vaikka se oli ympäristö
rikollinen teko.
Tuttavan kehotus varata lentolippu etelän
aurinkoon tuntui rienaamiselta, sillä jos iho ei
kestä aurinkoa kotimaassa, ei se kestä sitä ulko
maillakaan. Vaasalainen lehtikuvaaja Eetu Sillan
pää kulki vuosia huppu silmillä, sillä hänellä on
elämää suuresti haittaava valoallergia. Hän sai
sen työmatkalla jossakin arabimaassa. Pilalle
suihkutetut jalat ovat vähäinen haitta siihen
verrattuna.
Anoppini istui aikoinaan kesäjuhlissa puun
alla leveälierinen hattu päässä. Hänen aikanaan
ei ollut muita suojakeinoja. ▼

Raija Peltomaa
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OmaSp haluaa olla lähellä asiakasta
Oma Säästöpankki avaa uuden
oman konttorin Helsingissä
syksyn aikana. Helsingin
Eteläpohjalaiset ry:n jäsenet
kutsutaan tutustumaan
konttoriin ja kuulemaan tietoa
pankin toiminnasta ja tulevista
suunnitelmista.

Oma Säästöpankista on kasvanut
vajaassa kymmenessä vuodessa
Suomen suurin säästöpankki,
jolla on neljäkymmentä konttoria
eri puolilla Suomea, uusimpina
avauksina tämän vuoden aikana
avattavat Helsingin ja Oulun
konttorit.

Paikka ja aika täsmentyvät
lähiviikkoina. Seuraa Helsingin
Eteläpohjalaiset ry:n verkkosivuja
ja facebook-ryhmän sivuja.
Jaamme siellä tarkempia tietoja
tulevasta tapahtumasta.

Eteläpohjalaiset juuret

Helsingin Eteläpohjalaiset ry

Oma Säästöpankki syntyi eteläpohjalaisesta
tahdosta toimia ”ittellisesti ja erilailla”. Töysän
Säästöpankki aloitti uuden strategian laadinnan vastatakseen kasvavaan pankkialan sääntelyyn ja toimialan murrokseen. Kumppaniksi löytyi Kuortaneen Säästöpankki ja vuoden
2009 syyskuussa yhdistymisen myötä toiminta
jatkui nimellä Oma Säästöpankki Oy. Tänä päivänä Oma Säästöpankki Oyj:n omistavat seitsemän säästöpankkisäätiötä ja kaksi osuuskuntaa.
Lähellä ja läsnä- päätökset
tehdään paikallisesti
Helsingin keskustaan avattavan konttorin johtajalle Tiia Matikkalalle eteläpohjalaisuus on
tuttua Seinäjoelta kotoisin olevan aviomiehen
myötä. Matikkala on ottanut omakseen myös
Oma Säästöpankin tavan toimia lähellä asiakasta.
- Meille on tärkeää, että asiakkaamme voivat aidosti valita, millaista palvelua he haluavat.
Meillä on laajat aukioloajat, mutta myös digitaaliset palvelumme ovat ajanmukaisia ja palvelevat suurta osaa asiakaskunnastamme. Olemme lupauksemme mukaisesti läsnä myös asiakkaan älypuhelimessa. Asiakkaidemme käytössä
ovat OmaMobiili-, OmaVahvistus- ja uusimpana OmaKonttori-sovellus, jolla asiakas voi hoitaa pankkiasiat oman pankkineuvojan kanssa eli
konttorikäynnit hoituvat puhelimella. Haluamme palvella asiakkaitamme henkilökohtaisesti
kaikkialla.

Tiesitkö tämän
Oma Säästöpankista
• Suomen suurin itsenäinen
•
•
•
•
•

säästöpankki
Henkilökohtaista pankkipalvelua
Tase 2,8 miljardia euroa
135 000 asiakasta
yli 270 asiantuntijaa
40 konttoria

-Uskon aidosti, että meidänlaisellemme pankille on kysyntää Helsingissä ja toivonkin mahdollisimman
monen tulevan rohkeasti tutustumaan. Tavoitteeni on, että konttorin avautuminen Helsinkiin
tukee OmaSp:n menestystarinaa ja luomme tästä konttorin, jonne on ilo tulla, OmaSp Helsingin
konttorinjohtaja Tiia Matikkala suunnittelee.

Uskallusta olla erilainen

na mahdollistamassa asiakkaidemme unelmia
Tiia Matikkala on työskennellyt seitsemän ja vaurastumista.
vuotta pankkialalla vahvasti myynnissä asian
Samassa konttorissa palvellaan sekä hentuntijana ja esimiehenä. Ensimmäinen kuukilö- että yritysasiakkaita. Kiireisten yrittäjien
kausi OmaSp:ssä on mennyt Matikkaasiat hoituvat siten sujuvasti.
lan mukaan hujauksessa.
- Yritysasiakkaamme arvostavat
Haluamme erottua
- On hienoa olla töissä pannopeaa päätöksentekoa ja nyky
kissa, joka hakee rohkeasti kas- muista alan toimijoista aikaisia pankkipalveluita. Yritys
tavoitettavuudella,
vua ja tarjoaa laadukasta asiakasasiakkaiden kumppanina räätäpalvelua. Täällä kaikilla on tekelöimme yrityksen elinkaareen sopalvelulla ja nopeilla
misen meininki yhteisten tavoitpivan
palvelukokonaisuuden, Mapäätöksillä.
teiden eteen! OmaSp:ssa korostuu
tikkala kertoo ja toteaa, että Helsingin
mielestäni suoraselkäisyys, ihmisistä
konttoria varten koossa on asiantuntevälittäminen, itseensä luottaminen ja usva ja iloinen tiimi valmiina mahdollistamaan
kallus olla erilainen. Me haluamme olla muka- niin nykyisten kuin uusien asiakkaiden unelmat.

Helsingin konttorinjohtaja Tiia Matikkala p. 020 758 2524 tiia.matikkala@omasp.fi
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Teksti Hilkka Kotkamaa, kuva Anni Kotkamaa

Suvi Kari tekee kirjoja, jotka saavat
housut tutisemaan
Miten saada lapset
harrastamaan kirjallisuutta,
miten nuoret saadaan
lukemaan, mikä neuvoksi
nuorille pojille, kun kirja ei
pysy hyppysissä?
Näitä asioita pohditaan nyt paremmissakin piireissä ja huolen ryppy otsalla. Emmehän ole kasvattamassa lukutaidotonta sukupolvea, jolle tieto ei mene kirjallisessa muodossa ja jota ei tarina tavoita, eikä kirja kiinnosta? Emmehän? Siksi jokainen kirjantekijä, joka tekee ”kirjoja heille,
jota eivät kirjoja lue” on kullan arvoinen.
Kirjan nimi on Karjukirja – hauskaa puuhaa
pahiksille. Sen mainiot, hauskat ja vetävät kuvat
on tehnyt Suvi Kari, vaasalaissyntyinen kirjan
kuvittaja. Hän kuvaa teostaan:
- Se on puuhakirja, joka saa pöksysi tutisemaan! Kohderyhmä on alakouluikäiset tai kaikki he, jotka haluavat puuhastella jotain käsillään.
- Lukemisen voi ottaa harrastuksekseen,
vaikkei olisikaan luokan mallioppilas, eikä edes
kiltiksi kehuttu. Karjukirja on myös heille jotka
harrastavat röyhtäilyä ja piereskelyä. Kirja houkuttelee toimintaan, jopa seikkailuun. Totta kai
kuvissa on huumoria, mutta seassa myös piilossa
hiukan asiaa, Suvi Kari kuvaa tuoretta kirjaansa.
Karjukirja on oikeastaan tehtäväkirja, joka sisältää tosi pahoja piirtämis- ja kirjoitustehtäviä

Suvi Kari on kirjankuvittaja ja yksityisyrittäjä,
jonka suurin toive on, että myös lapset ja nuoret
rohkaistuisivat kirjojen äärelle. - Kirjat sopivat
kaikille, ei vain kilteille mallioppilaille!

kouluikäisille. Kirja kutsuu tarttumaan kynään
ja siihen voi rustaamaan hurjia kertomuksia ja
maailman epäterveellisimpiä ruokia ja kamalien
ruokien reseptejä. Lukija saa kehitellä jekkuja ja
kirjoittaa salaisuuksia. Ja jos välillä menee sormi
suuhun, saa apua maskotti Jää-Karjulta, joka sekä auttaa, että häiritsee tehtävien täyttämisessä.

- Olen nauttinut todella tämän kirjan tekemisestä. Ideat poimin ympäriltäni läheisten ihmisten toiminnasta ja toilailuista. Minusta kaikki
ideat on luotu jaettavaksi, ainakin parhaat. Harrastan paljon luontoa ja eläimiä, joten se näkyy
myös kuvissani. En käytä lapsia testilukijoina,
vaan pikemminkin lapsenmielisiä aikuisia, kuten miestäni. Jos kuva saa hänet nauramaan,
on se läpäissyt testin ja kelpaa kirjaan.
Suvi Kari on ollut tekemisissä lasten kanssa kirjojen lukutilanteissa ja heiltä tulevat parhaat arvostelut.
- Lasten kysymykset ovat suoria ja konstailemattomia. He kysyvät ”voiks näin oikeesti tehdä?”, kun tehtävässä kehotetaan tekemään tuhmia jekkuja, kuten että kirjan sivuja voi leikata
saksilla tai kiinnittää nitojalla.
- Vaikka kirja innostaa jopa häiriökäyttäytymiseen, on sen tarkoitus olla mahdollisimman
matala kynnys tarttua kirjaan. Luovaa ajattelua
herättelevät tehtävät rikastuttavat lapsen mieli
kuvitusta ja houkuttelevat kuvalliseen ja kirjalliseen irrotteluun. Niiden parissa syttyy lamppu
jos toinenkin, vaikkapa se ettei kirjaa tarvitse ottaa niin totissaan, Suvi Kari sanoo.
Kirjankuvituksen lisäksi Sari tekee graafisia
töitä oman firmansa puitteissa kuvankäsittelijänä, logojen suunnittelijana ja muiden kirjailijoiden kirjojen kansikuvien ja kuvituksen tekijänä. Tuorein kuvitus on Vuokko Hurmeen
kirja Kiepaus, jonka kansi ja kuvitus on Suvi Karin käsialaa.

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus

103,1

Plari | 3–2018 | 25

©Pentti Niemi
Sutelanlarva. Kuvauspaikka on Ylistaron korkeimpia kohtia. Alueella on vanhaa metsää, joka on suojeltua.
Korkeus on jotakuinkin kirkon ristin korkeudella. Sammallajeja on niin paljon, ettei osaa laskea.
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Usko ittees. Oo rohkia. Toteuta unelmasi. Avoinna joka päivä. Tarkista aukioloajat dap.fi #duudsonitpark

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus
Jaakko A. Ojala, puhenjohtaja
Aidasmäentie 37 B, 00650 Helsinki
ojalajaa@saunalahti.fi
040-743 7971

Anita Molin, järjestelytoimikunta
(tarjoilu kokouksissa)
anita.molin.hki@gmail.com
puh. 040 7527222.

Antero Tala, varapuheenjohtaja,
yrittäjien yhdyshenkilö,
toimitusneuvosto
sekä ilmoitusvastaava
puh. 09-8881705 ,0400 866002
antero.tala@kolumbus.fi

Henrik Lamberg, kulttuuri- ja musiikkivastaava sekä ohjelmatoimikunta
puh. 0400 418869
henkkala@gmail.com

Helena Pyhälahti-Räisänen, sihteeri
Räisäläntie 32 C, 02140 Espoo
puh. 050 5960047
helena.pyhalahti-raisanen@kolumbus.fi

Tarmo Ojaluoma, verkkosivujen
ylläpito ja jäsenrekisterin
yhdyshenkilö, toimitusneuvosto
Helsingintie 2 E 29, 02700 Kauniainen
puh. 040 5553303 09-5053039
tarmo.ojaluoma@gmail.com

Suvi Lahdenmäki, Plari-lehden
päätoimittaja, toimitusneuvosto
puh. 050 3385304
suvi.lahdenmaki@gmail.com

Vilho Korkeamäki, yrittäjien
yhdyshenkilö
040 545 8022
vilho.korkeamaki@kolumbus.fi

Muista ilmoittaa muuttunut osoitteesi jäsenrekisterin ylläpitäjälle
Heikki Latvatalolle. Voit ilmoittaa tietoihisi lisättäväksi myös sähköpostiosoitteen.

Ritva Viitamäki, järjestelytoimikunta
(pitopalvelu, tilavaraus), sekä
pinssien ja adressien myynti
puh. 040 9118568
ritva.viitamaki@suomi24.fi
Keijo Kiviluoma, ohjelmatoimikunta
keijo.kiviluoma@kolumbus.fi
050-5967 431
Mikko Hunnakko,
yhdistyksen lakiasian konsultaatiot
mikko.hunnakko@kolumbus.fi
0500-707 302

Raija Kallio, Kirjanpito ja rahastonhoito
puh. 040 7180410
raija.kallio@futurecad.fi
Heikki Latvatalo, Yhdistyksen jäsenrekisteri ja verkkosivut ylläpito
Kylänpääntie 50
61450 Kylänpää
puh. 040 545 7410
heikki.latvatalo@gmail.com
Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisen
Osakunnan edustaja
Joonas Saarela
joonas.saarela@aalto.fi

Elina Tikkala, ohjelmatoimikunta,
toimitusneuvosto, tiedotusvastaava
elina.helsinki22@gmail.com
050 402 8930
Hilkka Kotkamaa, toimitusneuvosto,
FB-vastaava
hilkkakotkamaa@hotmail.com
040-540 5224

www.facebook.com/groups/
helsinginetelapohjalaiset/

www.helsinginetelapohjalaiset.fi
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