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OLEMMEKO VAALINEET HÄJYJEN PERINTEITÄ MIKKELIN SEUDULLA? 

 

-Mukava nähärä teitä häjyjen  jäläkeläisiä  näin suurella joukolla täälä lempeitten savolaasten 

keskellä. Täälä ravintola  Sätehes.  Kattoin tuon   Reijon viimeisimpiä vitsejä Mikkelin seudun 

Pohjalaisten kotisivuilta.  Puhuttihin  vihkiäisistä.  Tuli mielehen  kun  morsian tokaasoo  

sulhasellensa, oliko se ny Lapualla, ”Moomma meleko komia pari jos sua ei lasketa”.   Sitten  

toinen liittyy pohjalaasten keskinäisiin suhteisiin. 

Vaasalaanen ja seinäjokinen löivät vetoa siitä  kumpi valehteloo paremmin. Niin vaasalaanen alootti 

”Notta hän tuntoo yhren nurmolaasen, joka oikeen mukava  ja keskustelutaitoonen..”  Niin silloin  

seinäjokinen  hyppäsi seisaalleen ja  nosti saman tien käret pystyhyn  ja  totesi ”Sä voitit. 

Lopetetahan.”. Puolustukseksi seinäjokelaaselle  pitää  toki muistaa tämä Nurmon ja Seinäjoen 

keskinäinen naapurirakkaus ja takana oli justihin  Nurmoon kuntaliitos Seinäjokeen yhden äänen 

enemmistöllä. 

 

 

 MIKÄ TÄMÄN YHDISTYKSEN TARKOOTUS OIKEEN ON? 

 

Mitä mä ny tälläästä rupian praattamahan teille selevää  asiaa, mutta kun meidän   säännöissä 

sanotahan: 

    ”Tarkoituksena on Mikkelin talousalueella asuvien pohjalaisten yhdyssiteenä toiminen,heidän 

kiintymyksensä syventäminen Pohjanmaahan, alueen tuntemuksen edistäminen ja pohjalaisten 

perinteiden vaaliminen”.  Olemmko vaalineet, kun kätehen sattui taas pitkästä aikaa Heikki 

Ylikankaan kirja ”Härmän häjyt ja Kauhavan herra”. 

. 

Ollahanko me piretty esillä ollenkaan tätä asiaa? Näitä häjyjä eli puukokunkkareita? Sankareitahan 

ovat  Isotalon Antti  Alahärmästä ja  Rannanjärven Antti  Ylihärmästä, jotka elivät parasta  

miehuuttaan 1860-70 luvuilla .Molemmat yli 180 senttisiä toistasataa kiloosia itsellisiä, isojen 

talojen isäntiä ja kuuluivat seudun yläkerrokseen. Sen sijan pikkuhäjyt olivat yleensä renkipoikia ja 

epäitsenäisiä, joilla ei ollut paljon mitään menetettävää. 

 

 Häjyt  vierailivat markkinoilla , häissä ja hautajaisissa kuin kuninkahat ja mukana oli  semmoinen 

20 pikkuhäjyjen joukko. Luen tässä  yhyren kuvauksen Rannanjärven ja Isotalon  häävieraalusta: 

 

         ”Oli pantu vartiomies antamaan merkki heidän saapumisesta häätaloon, kun merkki annettiin 

           ryntäsi  koko hääväki ulos soittajat ja juomankantajat ottamaan  arvohenkilöt vastaan... 

           mutta tultuaan edemmäksi pihaan he nousivat ajoneuvoistaan ja yrittivät piiskaten pakottaa 

           komen hevosenhäätuvan ikkunasta sisälle. Mutta kun hevosta ei siitä saatu, ajoivat  he itse 

           sisään rekineen ja pysähtyivät hevosineen ja ajopeleineen keskelle lattiaa” 

             

            

 

 No sitten tässä toinen kuvaus siitä tylyydestä ja väkivallasta (s.24) :  ”Laskettivat  miehet usein 

markkinoille, milloin Vaasaan, milloin Nyykarpyyhyn tai  Pietarsaareen, ja siellä sai kylliksi tapella 

ja remmastella......Mutta kun isoot-miähet ajoivat hääpaikalle, tuli pitotalossa pian eri meno.Kiljuen  

ja karjuen niin, että kartano oli haljeta, miehet jyrisivät  täyttä lentoa ja pelimannien piti olla aina 

soittamassa heille  komeinta tulomarsia”. Pikkukärryillä istui aina  neljä häjyä selät vastakkain ja 

mentihin. Monenlaista laitoonta tehtiin Anttien johdolla. Ei kunniakasta, vaan ihmetellen  täytyy 

kysyä, minkätähären?  



 

 Santeri Alkio laittoi näytelmässään ”Puukkojunkkarit” Karin Vennun sanomahan:  

       ”Ei pojat,jos te komeasti ja hurjasti elää meinaatte, niin älkää naapureitanne suututtako, sen 

minä sanon.  Kun naapureissa kehutaan ja kaukana pelätään, niin silloin se on niin kuin ollakin 

pitää, pojat” (s.98). Tätä ne taisivat noudattaa pääsääntöisesti. 

 

 

 

 

HÄJYJEN TAPPELU TYYLI 

 

Kuinka häjyt tappelivat sitten? Välikäräjillä toukokuussa 1868 Kauhava-Härmän piirissä käsiteliin 

puukko tappelua.  Siinä Isotaloon Antti oli käyttänyt tyypillistä puukkojunkkarien  tapaan: ”Lyötiin 

mielellään  selkään, päähän  ja hartioihin, koska silloin ei vammasta tullut kuolettavaa.”. Juuri tätä 

tarkoitetaan ehkä tunnetuimmassa puukkojunkkarien rallin  eräässä värsyssä: 

               

         ”Johan nyt on piru, sanoo Rannanjärvi, jos minä miestä pelkään. 

          Tervastampilla kuonon päähän  ja  teräksellä pitkin selkää 

 

           Vaasan veri ei vapise, eikä Kauhavan rauta ruostu. 

            Niskasta kiinni ja puukolla selkähän, jollei se muuten suastu” 

 

Puukolla pantiin mies totelemahan eli suostumahan..Joka  käytteli puukkoa niin notta vastustaja 

sattui kuolemahan,  niin sanottiin helposti tämän  lyöneen ”taitamattomasti”. Isoo Antti ei 

kuulemma koskaan lyönyt taitamattomasti, vaikka puukkoa käytteli tiheästi vuosia. . 

Puukkojunkarien kauhun ajan lopetti lopulta Kauhavan  rohkea vallesmanni Aadolf  Häglund   ja 

herännäisyys jonka nokkamiehenä puuhasi Lapuan kappalainen Niilo Kustaa Malmberg. 

 

Oon ajatellut  notta on oikeen hyvä että me Mikkelin seudun Pohjalaaset emme näitä perinteitä ole 

vaalineet, vaan ne ovat kohdistuneet enemmän oikeudenmukaisuuden ja sovinnollisuuden 

edistämiseen eli mitä olemme tehneet kuluneena vuonna? 

   

-käyty kesäteatterissa  Vaimoketta katsomassa 

-järjestetty luentotilaisuus, jossa  veroguru, Vähäkyröön suuri poika Tarmo Pukkila puhui 

eläkerahastoista ja eläkeurien pirentämisestä 

-otettihin kantaa ja  annettiin julkilausuma Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin siirtämisestä 

Seinäjoelle. Tuomittiin se ankarasti, vaikka ei Seinäjokikaan mikään huono paikka ole 

-järjesteltiin Kirkkopyhää tuomiokirkkohon, mutta se ei onnistunut,mutta se ei onnistunut yhtä 

hyvin ku viime vuonna,  mutta se korjatahan ensi vuonna 

-oltihin karjalaisten vierahana  ja tapaaltihin muutoonkin toisiamme  

-nyt siitten ollahan pikkujoulujuhulas ja nautimme pohjalaasten perinnemenuuta alkaen 

piimävellillä.  Tärkeä ohjelmanumero  Mikkelin pohjalaisten kunniaklippiksen luovuttaminen 

saajalleen eli kunnallisneuvos Arto Seppälälle, Vähäkyrööstä lähtöjään hänkin 

 

Enitin pyyhkeitä  on  erelleen tullut   pääsiäisvalakioosta, kun et saa äntihin.  Kyllä asiaa on 

selvitelty, mutta viranomaisten vaatima lupakäytäntö laaja, pääsiäisena ei ole oikeen porukkaa 

Mikkelissä, kun ovat  sukulaasissa pohojanmaalla ja  nuorta väkiäkään ei  saara mukahan  

kökkähän...No, nämä ny on  puheenjohtajan selityksiä. 

 

Tyytyväinen  olen kuitenkin siitä, notta en emme ole noudattaneet sääntöjämme vaalia pohjalaasta 

perinnettä puukkojunkkarien ja häjyjen   mallin mukaan, jos näin olisi,  niin jokaanen tairettaisiin  

istua linnassa. 


