
Terves, Mikkelin seudun Pohjalaiset 

 

Olin reisussa pohojanmaalla joulukuussa. Ensin Kokkolaaan vanhimman veikoon  Matin 

luokse. Varsin hyvän liikemiesuran tehnyt 70 kymppinen. Muistelimme jälleen kerran 

nuoruusaikojamme Lapualla. Kysyin Matilta, mistä hän oli nuo liikemiestaitonsa saanut. 

"Keltikankaan Einolta ja Hurmeen Aakelta, molemmat 1950-luvun karamellitehtailijoita, mutta 

 oli siinä muitakin. Eino kanssa kierrettiin mälliä myymässä ympäri Suomea. Olin näitten 

suurten miesten apumiehenä ja opin ainakin sen, mitä tarkoittaa vekselikierteeseen 

joutuminen, niinpä en sitten siihen joutunut. Aloitin myös iltaisin myymään Syväojan kaupan 

kodinkoneita ovelta ovelle. Sai kontaktin ihmisiin ja oppi mitä pitää sanoa jos aikoo saada 

myydyksi sähköhellan tai kottikärryt", kertoili Matti. Traktoreita ja muuta vastaavaa raskasta 

kalustoa hän myi ensin omana toimintana ja sittemmin Valmetin Pohjois- Suomen 

aluejohtajana. 

 

Yritin saada myös kiinni kollegaa, sosiaali- ja terveysjohtajaa Jussi Salmista, mutta se oli 

tietenkin kokouksissa. Tulipahan kuitenkin nähtyä Kokkolan komia kaupungitalo. Jussi tuli 

minun jälkeen Sosiaalijohdon hallitukseen, kun jäin pois. 

 

Kokkolasta lähdin sitten synnyinkuntaani Lapualle, joka on perustettu v. 1581, kauppalaksi 

tuli 1964 ja kaupunkioikeudet 1977. Asemalla oli veljeni Heikki vastassa, joka on 

kaupunginvaltuutettu (KD) ja huomasin heti, että Laitinmäen liiketalo vastapäätä 

Nuorisoseuraa oli purettu. Tyhjältä näytti, niin elävä ympäristö kun lapsuudessani oli.   

Lapualla on asukkaita melkein 15000 ja on kasvussa. Kaikki palvelut toimii ja lääkärinvirat 

ovat  täynnä. Ideaparkkia Toivo Sukari alkaa rakentaa 2012, jonne on tulossa 53 000 

kerrosneliötä, noin sata liikettä, 15 ravintolaa ja kahvilaa ja 2500 maksutonta 

pysäköintipaikkaa.Työpaikkoja pitäsi tulla 500 -600. Lapualle Topi ilmeisesti siirsi sen 

Pieksämäen myttyyn menneen ideaparkkinsa. Voi tätä ex-ministeri Vapaavuorta, joka oli 

torppauksen takana. No, ei ideaparkki huonoon paikkaan siirtynyt, voin lohduttaa 

pieksämäkeläisiä.  

En yhtään ihmettele, jos Seinäjoki hamuaa Lapuaa ittelleen. Vain meirän ruumiitemme yli, 

sanoo valtuusto yhdestä suusta, näin luin Lapuan Sanomista. 

 

Heikki oli menossa kaupunginvaltuuston kokoukseen illalla, niin käyppäisin minäkin 

kaupungintalossa, jossa olin ollut harjoittelijana ja tilapäisenä toimistoapulaisena 1968-69. 

Silloin siellä vaihtui johtaja Heimo Ylihärsilä jäi eläkkeelle ja Kimmo Karttunen tuli 

 Heinolasta.  

 

"Annetahan vähän sielunhoitoa tiistelääsille" sanoi Karttunen kun esitti hallitukselle 

lisämäärärahaa Tiistenjoen tiemäärärahoihin. Kimmo oppi äkkiä lapualaasten tavoille. 

 

Nykyään kaupunginjohtajana toimii Paavo Latva- Rasku ja on kuulemma jäämässä 

eläkkeelle 2012. Hyvin pidetty mies, kun olen Lapuan Sanomaa lukenut. Urheilu- ja 

talousasiat ovat hallinnassa. Ja supliikki. 

 

Niin käväisin siellä valtuustossa. Talousarviosta puhuivat varsin pliisusti. Paitsi sitten kun tuli 

kysymykseen avustukset. Seinäjoen lentokentälle piti antaa taas lisää, kun matkustajia ei ole 

riittävästi. Siitä käytettiin monta puheenvuoroa. 

 



Enpä juuri tuntenut ketään. Puheenjohtaja Pekka Hella oli jotenkin tutun oloonen, samoin 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka oli niin Lahdensuolaisten näköönen. Nimikin 

selvisi, Panu Lahdensuo. Sitten näytti olevan toimittaja  Heli Karhunmäki, joka on pakinoinut 

radiodeissäkin "Pois alta Poholajaanen tuloo".  Kotimaa lehdessäkin on hyviä blogeja, ottaa 

kantaa varsinkin kirkkopolitiikassa. Kannattaa lukea. 

 

Valtuustosta lähdin sitten kesken pois ku asiat menivät  yksityiskohtaisuuksiin. Kävelin 

Lapuaa siinä lumisateessa ja huomasin että Syväojan liiketalo, eräänlainen lippulaiva 

´monipuolisena tavaratalona oli saanut lähtökäskyn ja sitä purettiin.   

Kävin sitten vielä Kulttuurikeskus Vanhassa Paukussa, jonne kaupunki on satsannut todella 

rahaa, mutta onnistuneesti. On kirjastoa, konserttisalia ym vanhassa patruunatehtaan 

saleissa. Myös kappeli ja taidemuseo. Sitten sinne on ilmestynyt myös Lapuan Liikkeen 

kauppa. Kyllä meirän Mikkelin seudun Pohjalaasten piitäs mennä käymähän Lapualla ja 

poikettaisiin vähän muuallakin. Kattotahan ny. 

 

No niin, tässä vähän tarinaa matkastani Pohojanmaalle. Muistakaa tulla vuosikokoukseen 

23.2.2012 klo 17.00 Kasarmin  Kampukselle Mikoloon, Patteristonkatu 2.  Tämä Kampus ja 

Vanha Paukku ovat vähän samaanlaasia: vanhaa on saneerattu uusiksi ja onnistuneesti. 

Alustaa sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana Mali Soininen.  Mikkelin seudun 

uudesta organisaatiomallista1.1.2012. Vierailun isäntänä toimii ISO eli Itä-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskuksen Mikkelin alueyksikkö. 

 

"Kyllähän Kauhavallakin voi asua, jos käy Lapualla syömäs". 

 

Vuosikokouksessa nähdään.  

 

Antti Tervasmäki, puheenjohtaja 

  


