
Kesä on kulttuuria 

Viron 27. laulu- ja tanssijuhlat järjestettiin Tallinnan Laululavalla ja Kalevin stadionilla heinäkuun 
alussa. Osallistuin tähän perinteikkääseen kansanjuhlaan, minkä juuret alkavat vuodesta 1869. 
Viiden vuoden välein järjestettävästä Laulu- ja tanssijuhlasta onkin tullut suuri osa virolaista 
identiteettiä. Juhlille osallistui kymmeniä tuhansia kansallispukuisia esiintyjiä kaikkialta Virosta 
myös joitain Viron ulkopuolelta. Nyt järjestetty tapahtuma oli merkittävä, koska ensimmäisistä 
laulujuhlista on kulunut 150 vuotta. Tanssijuhlat järjestettiin 20. kerta 85-vuotisen historiansa 
aikana. Teemana oli ”Isänmaani – rakkauteni”. Vaikutuksen minuun teki iloinen ja mutkaton 
yhdessäolon henki tapahtumassa sekä se suuri nuorten ja lasten joukko, jotka innolla 
kansallispuvuissaan marssivat, soittivat, lauloivat ja tanssivat vanhempiensa kanssa. Kaikesta 
huokui se, mitä itsenäisyys ja vapaus heille merkitsevät. 

Seinäjoen Tangomarkkinoilla ja sen 35-vuotisjuhlakonsertissa sain kuulla lähes kaikki edelliset 
kuningatar- ja kuningaslaulajat. Kaikilla ääni ja esiintyminen olivat säilyneet kuin silloin ennen eli 
heidän voittaessaan. He ovat paljon esiintyneet ja laulaneet vuosien mittaan, mutta edelleen tangot 
tarttuivat kuulijoihin ja jäivät soimaan. 

Kesällä kannattaa aina käydä kesäteatterissa. Tänä kesänä kävin kesämökkipaikkakuntani lähellä 
Mynämäellä Laajoen kesäteatterissa. Esitys oli Maiju Lassilan 1915 kirjoittama ”Liika viisas”. 
Teatteri on tasokas ja rutinoitunut ja ohjaus oli ammattilaisen. Jokainen voi poimia siitä sopivia 
palasia mietittäväksi sekä humoristisia että traagisia osia. Minusta esitys, vaikka se perustui yli sata 
vuotta vanhaan tekstiin, nosti esiin myös tässä ajassa olevia ilmiöitä. Aina on niitä, jotka 
kuvittelevat olevansa ”liika viisaita” ja niitä, jotka uskovat siihen.  

Kesääni kuuluu yleensä pikkupuuhastelua kesämökillä. Niin tein tänäkin kesänä. Uusin saunamökin 
edustalle terassin ja tyttären pojille puuhun majan. Molemmat osoittautuivat enemmän aikaa ja 
taitoa vaativiksi kuin aluksi ajattelin. Terassin kokoaminen kallion päälle suoraan ja luonnon 
muovaamia kallioita kunnioittaen vaati kärsivällisyyttä ja luovuutta. Samoin majan kokoaminen 
männyn kolmen oksan muodostamaan haaraan tukevasti ja niin, ettei sieltä sitten pudota. Käsillä 
tekeminen opettaa, kaikkia ratkaisuja ei vain voi tehdä, pitää kaivaa esiin uusia ratkaisuja, kehittää 
ns. ”pinnaa” pidemmäksi. Jos tulos jotenkin tyydyttää, jaksaa siitä kuitenkin nauttia.   

Suomen Kotiseutuliitto vietti elokuun alussa Tuusulassa 70-vuotisjuhlaansa. Liiton jäsenenä 
yhdistystämme edusti tilaisuudessa hallituksemme jäsen Vilho Korkeamäki Tuusulasta. 

”Se mikä on hyvää, vanhenee, muuntuu ja kehittyy – vain huono ei vanhene, vaan katoaa” 
todettiin vuosikokouksen julkilausumassa. Edelleen julkilausumassa todetaan että ”Asukkaiden 
aktiivisuus ja yhdessä tekeminen lisäävät hyvinvointia. Suomalainen kotiseutuliike on jo 125 vuotta 
ollut ajan hermolla ja tarjonnut jäsenilleen mahdollisuuden itsensä ja omien kotikulmiensa 
ymmärtämiseen ja kehittämiseen. 70-vuotias Suomen Kotiseutuliitto ja sen jäsenjärjestöt 
jatkavat vaikuttamistyötään yhteiskunnan ja paikallisyhteisöjen kehittämiseksi. Kuntien uuden 
kulttuuritoimintalain tavoitteena on vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.” Etelä-Pohjanmaan edustajaksi liiton hallitukseen 
valittiin kehittämissuunnittelija Tuija Ahola Seinäjoelta. 

Yhdistyksemme syksyn ohjelmista ja tapahtumista näet tietoa tässä Plarissa. Tule mukaan ja ota 
kaveriksi toinenkin pohjalainen. 
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