
MIKKELIN SEUDUN POHJALAISTEN PIKKUJOULU 26.11.2015

Vaaasan marsilla alootettihin. Se löytyy osaamattomillekin  Mikkelin seudun 
pohjalaasten kotisivuilta (Googlaa). Kirijootuksessa puheenjohtaja kiittää myös 
menneestä. 

Iltaa vietettihin ennätysyleesön juhlimanana Päämajakaupungissa. Kunnallisneuvos
Arto Seppälän (Vähäkyrö) ilmoituksen mukahan puukot ja kirvehet piti jättää 
porstuahan. Niinpä yhtään puukootettua ja etenkään rumihia ei jälkeenpäinkään ole 
tavattu. Mainittakohon vielä notta illalliskortin hinta oli kamala 29 euroa, eikä edes 
kukaan laihialaanen perunut. Tosin tuli usiampia pyyntöjä  osamaksulla, mutta 
puheenjohtaja Antti Tervasmäki (Lapua) pysyi tiukkana: ”Kerralla!” Kukaan ei 
poistunut maksamatta,  sillä rahastonhoitajana toimi laihialaislähtöönen Kyllikki 
Kaaja. 

Tervasmäki totesi aluuksi vaatimattomaan tapaansa: ”Notta kyllä Seinäjoellakin voisi asua,
jos käy syömäss Lapualle”. Kaikkitietävä lapualaanen totesi, että vain yksi seinäjokelaanen
oli paikalla, eikä poistunut. Jotkut yleesöstä tulkitsivat, että puheenjohtaja viittasi Lapuan 
piispa Simo Peuraan, joka oli vuoden aikana muuttanut Seinäjoelle asumahan melkein 
miljoonan arvoiseen ”piispalaan”.  Jäsenemme Jukka Lehtinen, Ilkan toimittaja (evp),  
kommentoi jo aiemmin, notta kaikille muille piispoille oli Lapua kelvannut. Jukka tietää, 
koska  on  Lapuan ensimmääsen piispan (per.1956) Eero  Lehtisen vanhin penska,  joka 
sekään tie ei ole ollut helppo tie.  Puheenjohtajakin muistaa jotain siitä ajasta.  Nyt Jukka 
asuu Pirjon kanssa Hirvensalmella kommentointitaitoineen. 

Kun perustajajäsen,  maakuntaneuvos Juhani Alanen (Laihia) oli pitänyt tervehryspuheen  
ja kehunut kaikki laihialaaset, uussavolainen Sulkavan kunnanjohtaja Rinna Ikola-
Norrbacka (Vaasa-Kortesjärvi) yllätti yleisönsä totaalisella pohojalaasella aksentilla. Alootti 
”en oikeen tiennyt missä tämä Ahkaraliisan juhlahuoneisto on, mutta yhyren ravintolan 
oven takaa kuulin sanan NOTTA, niin tiesin että paikka on oikia.” Rinna pitikin sellaasen 
puuropuheen, notta illallisvieraat nauroovat koko ajan. ”Notta” sanalla pääsöö pitkälle 
maalimasssa.

Joululauluja laulettiin ja sitten siirryttiin illallisille, jonka  olivat laatinehet krantuullekin 
sopivan Eija Nummela (Toholampi), Kyllikki Kaaja (Laihia) ja Heli Joensuu (Kuortane) 
ravintolapäällikön johrolla. Sitä ennen kuitenkin Heli luki murtehella Jouluevankeliumin. 
Hiljenimme. Tunnelma syntyi Vapahtajan Beetlehemiin ja meirän  lapsuuten maisemiin 
lakeuksille ja miksei myös tämänpäivän Mikkeliin. 

Illallisen jälkeen puheenjohtaja kehootti yleisöä siirtymään näyttämötiloihin. Jännitys 
tihentyi. Lapualaasen Antti Tervasmäen, jonka kaikkitietävä lapualaanen oli nimennyt  
”Lapuan Antti Tuuriksi”, kohtaus näytelmästä ”Kosoola  -tapahtuu Suomessa 1929-
1936” sai ensiesityksen näyttämöllä . 

Räjähtävä alku on  kun apteekkarin poika Takaluoma (Paavo Ollikainen, Kokkola)) 
hyökkää näyttämölle lippis väärinpäin, Perälä (Ailo Ala-VAnnesluoma,  Alavus) 
Lahdensuon renkipoika Ritamäeltä lätsä päässä ja ylioppilas Hautala (Tervasmäki) 
Keskustasta saapuvat. Vähän myöhemmin näyttämölle saapuvat  mestaripainiajan alut  
Paavo (Tapio Syväoja, Lapua) ja  Anska (Juhani Nummela, Lapua) hyvinistuvin Virkiän 
verryttelupuvut päällä. Pohojalaasta raamaa parahimmallaan. Yleisö piti, näin näyttelijät 
ymmärsivät. Taputettihin ainakin kerran takaasin.



Koko kohtaus on nähtävillä nykyajan tikulla.  Valokuvat illan tapahtumista  Reijo 
Lähteenmäki (evp pohjalaanen) taltioi kotisivullemme. Reijo sai muuten tänään 15.12.2015
Mikkelin reserviläisyhdistyksen kunniajäsenyyden neljäntenä yhdistyksen aikana. 
Onnittelut siitä!

Illan päätteeksi puheenjohtaja Tervasmäki ilmoitti siirtyneensä nykyajan käytäntöön, kuten 
Finlandia palkinnon tai parhaan kristillisen kirjan  valinnassa. Yks valittoo.  Moomma 
siirrytty nyt samaan malliin. Niinpä puheenjohtaja ilmootti, notta kunniaklippisen 2015  ”En 
oo korvaamatoon, mutta paras maharollinen” saa yli-insinööri, aktiivinen 
pohojalaismurretta viljelevä ja pohjalaisuutta aksentin kanssa esilläpitävä Juhani 
Nummela, Lapuan  Virkiä.

  Jussi saa klippiksen                                ja kiittää kunnianosoituksesta

Loppusanoissa puheenjohtaja muistutti suurta konserttitapahtumaa  30.1. ja 
31.1.2016, jolloin Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat ja Ilmajoen Musiikkiopiston
Kampraattikuoro vierailevat Mikkelissä. Kympin maksavia lippuja alettihin 
myymähän heti. Sitten kaikki mukahan!



Tässä kuvia pikkujouluista ja näytelmästä

Vasemmalta: Arto Seppälä, Marjatta Laitinen ,Heli Joensuu, Juhani Alanen ja Erkki Alanen 

Vasemmalta Rinna Ikola-Norbacka, Sari Saukkonen Jukka Kankaanpää ja Jarmo Koski 



Kahakan torjujat kokoontuvat Kosolan vinttikamarissa. Pöydän ääressä kiertäen 
oikealta: Anska (Juhani Nummela), Hautala (Antti Tervasmäki), Takaluoma (Paavo 
Ollikainen), Perälä (Ailo Ala-Vannesluoma) ja Paavo (Tapio Syväoja) 

Tilanne jatkuu. Näyttelijöiden järjestys kuten edellisessä kuvassa. Huomatkaa näytelmää 
seuraavien ilmeet, asennot jne.. Mielenkiintoa riittää..



Loppukumarrukset ja aplodit:
Vasemmalta Paavo Ollikainen, Tapio Syväoja, Juhani Nummela, Ailo Ala-Vannesluoma ja 
Antti Tervasmäki 

 


