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-Se on kuulkaas niin, notta “kyllähän Kauhavallakin voi asua, jos käy Lapualla

syömäs”.Joku isäntä oli ostamassa pyssyä Rintamäen urheiluliikkeessäja käteen sattui

venäläinen ase. Se siinä jahkaali ja epäili osumatarkkutta. Silloon siihen puuttui toinen

asikas: “Kyllä sillä osuu”, jolloin ostaja “mistäs sä sen tierät?”... “Sankarihauroosta”...

“Mistä soot

kotoosin” on tuttu kysymys meille pohjalaasille. Heti kun kuuloo vähänkin akstenttia ja

senhän kuuloo äkkiää täällä Savossa, niin alkaa uteliaisuus vaivaamahan. Vastaus tuloo

yleensä kiemurtelematta “MOON Nurmoosta. .moon Ylistarosta. .. .moon Lapualta

Pohjalaasuus on melko suorasukaista. Yleensä mennähän asiaan heti, eikä mutkan
kautta,sillä heti pitääs päästä asiaan kiinni, nottei turhaan tartte louskuttaa.
Meidät tunnetahan PAASIAISVALAKIOISTA, vaikka niitä ei oo ny hetkeen piretty, eikä
niitä pira Helsingin eteläpohjalaasetkaan. .. .Toki meidät tunnettaan myös kokemukseni
perusteella täällä Savossa isänmaallisina, itsenäisinä, rehellisinä, yrittäjähenkisinä, reiluuuna
ja ehkä körttilääsinäkin..Mitähän minä vielä trossaasin.. ..Enitin mua ihmetyttää se, notta
pohojalaaset ei kuulemma ole kateellisia, niin kuin täälläpäin....En ryhry tätä asiaa
puntaroomahan sen enempää.Jokaanen tietää oikian lairan. . .Melkeen niinkuin täyrellisiä
tairetahan olla

Kulunut vuosi on menny tasaasesti. Kirjailija Antti Tuuria pyyrettihin, mutta se ei
kiiretteinsä takia päässy. Ja tämän takia jäi perinneruokailu järjestämättä. Hallituksessa on
keskusteltu ihan vakavissaankin, onko tällä yhristykselle jotakin tekua Mikkelin seudulla?
Onko tällä annettavaa seudulle?Onko annettavaa meille ittelle? Yhdistystoiminnan tulisi olla
sellaista rentua ja vapauttavaa, eikä ahristuneisuutta. Eikö niin?

Tulimmeko me hallituksessa johonkin lopputulokseen vai praatattiinko turhaa? Selvästi
pohjalaisuutta tarvitahan, mutta tekijöötä tahtoo puuttua ja erityysesti nuoria tarvittaisiin
mukahan, vaikka ei mekään ny mitään vanhoja olla...Näyttää siltä että nuoren identiteetti on
niin globaali ettei siihen oikein mahdu vanhempien pohjalaisuutta, mutta saataisiinko me
sinne iskettyä joitakin täkyj ä, jokka alkaisi innostarnahan?

Tulevaisuudesta sen verran, että ensi vuonna on tarkoitus ainakin tiivistää yhteistyötä
Mikkelin karjalaisten kanssa,selvitellään pääsiäisvalakioita lupaviidakkoineen, järjestää
perinneruokailu ja selvittää mitä mahdollisuuksia olisi järjestää Pohjalaisten kirkkopyhä. Ja
selvitellä halukkuutta lähtia retkelle -ihan mihinkä päin vaan, kun ei me kuitenkaan lähre.,
VAAN LÄHDETTÄISKÖ SITTENKIN?..

Kovin iloinen olen siitä että on nyt pikkujoulussa useita uusia kasvoja ja toivottavasti myös
jäseniä. Meillä taitaa olla nyt vajaa 50 maksavaa jäsentä, joten kyllä tilaa on. Seuraava
kokous on Vuosikokous ja se pyritähän järjestämään AVISSA eli ent. lääninhallituksessa ja



meitä emännöisi Ylijohtaja Elli Aaltonen...

Tähän loppuhun vielä vielä sellaanen mielenkiintoinen ajatus pohjalaisesta perimästä eli
geeneistä. Kirjailija Heikki Hemminki kirjoittaa runossaan “KEENIPERIMÄ”

“Luoja antaa pohojalaaselle sellaaset geenit,joita ei ole kellään
Kun geenis tappeloo rannanjärven isotaloon antin/
ilikan kosoolan kylymäjyryrän/
snellmannin klemetin kuulan paulaharjun/
ylivainion ylikankhan ja muiden väättyrien geeniperirnä/
ei enää ihmettele!
kun oihan niin erinomaasia kuin oihan”

No, nyt vietetähän pikkuj oulu oikeen rennolla mielellä, eikiä anneta ahristuksen
vaivata.Meillä on tässä mielestäni ihan mukavaa ohjelrnaa...enne täydellistä
joulupöytää..Pidetähän kuitenkin mielessä se, että Vapahtajamme Kristus syntyi jouluna ja
hänen kunniakseen joulua vietämme. Tervetuloa vielä kerran.


