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1) Pohjanmaan tuimat ja lempeät miehet ja naiset Mikkelin katuja töihin 

trampatessaan päättivät yhdistyksen perustaa, nottei murre ja tavat ihan 

unhoon jää vaalimahan rakkaita muistoja Pohjanmaan keskellä Savon 

maan ja vuosi 1983  meneillään oli  ja niin alkoivat  pääsiäisivalakiat 
roihuamaan 

 

2)  Väkiä kokoukseen perustuvaan tuli kuin herättäjäjuhlille Lapuan 

Hellanmaan. 

Jäsenmaksua alkoivat maksamaan lapualaaset, laihialaaset, nurmolaaset, 

kauhavalaaset, niin yli- kuin alahärmälääset, kuortanelaaset, vaasalaaset, 

kortesjärvelääset, ilimajokelaaset, jalasjärvelääset,   seinäjokelaaset, 

ylivieskalaaset, kokkolalaaset,toholammilaaset, sievilääset kaikenlaaset 

jokka ittiään pohjalaasiksi tituleerasivat , parhaimmillaan maksavia alkoi 

olla 120:n ienovilla, oli siinä Laitisen Laurilla, Mäenpään Arvolla, Kaustisen 

Veikolla kerrakseen väkiä  komennella, juhlaohjelmia laadiskella ja 

Marjatalla jäsenkirjeitä kirjoitella 
 

3)  Vaan ovat ajat kulunehet nuo ja muistoihin mukaviin jääneet, aika toinen 

tänään on ja ikää tullut joukkohon, osa jo joukoista poistunutkin, mutta 

nuorimpi polvi jatkaa yrittää ja kuulla saa Kaustisen Veikon tempauksista, 

pääsiäisvalikioosta, Jussi-kuoron vierailuista, ja muiden pohjalaasten 

kyläilyistä 

 

4)  Vaan kuinkas on nyt, kyseleepi moni häjyjen jälkeläänen otsassa rypyn 

huolet nuo kuinka jatkua  tää poholaasten muistoja vuo, kun nuorten 

mielet internetissä ja sun muissa harrastuksissa vipeltää, eikä muistot 

isien Pohjanmaan kovin  paljon intoa hehkumaan saa, kun kolmannes 

alkusakista nyt jäljellä on 

 
 5)  Niinpä  touhaaminenkin vähän muuttunut on ja uusia asioota esiin 

kasvanut. On luentotilaisuuksia järjestelty ja Pohojanmaan komeeta täällä 

vieraillut, Pukkilan Tarmo se professori Vähäkyrööstä lähtöösin, se 

pankinjohtaja Suvannon Antti samoilta markiilta ja monia muitakin 

käynyt , mutta sitä Tuurin Anttia Kauhavalta ei paikalle saatu oo, mutta 

yritys jatkukoon 

 

6)  On kehitelty kunnialippis ansioituneille pohojalasten sanomaa julistaneille: 

Ottassa lukoo ”En oo korvaamatoon, mutta paras mahrollinen” väreissä 

Pohjanmaa ja Etelä-Savon mustaa, keltaasta ja sinistä, mutta 

valakioitakaan unohtamatta kuin  ei myöskään  uusien jäsenten 



kotiseutuesitelmiä mainioita, joita  viimeksi  Laihian komiasta pitäjästä 

praattasi tuo Rinnan Perttu Suur-Savon Sähkön tirehtööri oiva 

 

7)  Komiat Mikkelin seudun Pohjalaisten kotisivut nettihinkin saatu on 

Lähteenmäen Reijon taidoilla noilla, joilla myöskin karaokea kajautellaan 

milloin missäkin,  Alasen Jussi ne yleensä aloottaa Kärjen Topin tangolla ja 

Kaajan Kyllikki siinä sivussa avustaa Laihialtahan  koko joukko ponnistaa  

kunniaksi Pohjanmaan, mutta myöskin on muistutettu Kirkkohallitusta 

Lapuan piispanistuimen paikasta oikeasta, kun joku hurja siirtoa alkoi 

Seinäjoelle puuhata, Lapualla pysykökön se piispanistuin, kun se sinne 

perustettu on Kekkosen, Tiirun ja Kosoolan päsmäröiminä jo armonvuonna 

1956 

 
8)  Vaan vieläpä pyörii  tuumingeissa vaalia pohjalaisten perinteitä Mikkelin 

kaupungin tienovilla kun trossattavaakin olis, väkemme vanhentunut ja 

vähentynyt, mutta  armahia kotitantereita unohtaa ei saa 

lastenlapsetkaan konsanaan kuinka komia oli vaeltaa jokien varsilla ja 

pyöntäreillä Pohjanmaa ja lakeuksien latomeren keskellä riiata flikkojen ja 

lavoilla tanssittaa Halkosaaren, Hulmin, Latosaaren, Törnävän, mutta 

Kauhavan lentäjien juhannusvalvojaisia ei muistoista saa, kun 

lentokoneestakin lentolehtisiä leijaili ja seasta niitten vapaalippuja etsittiin  

 

9)  Kerronpa tässä tämänpäivän pohojalaasen perinnön kantajista 

hallituksesta ja vähän pienemmistäkin kihoosta:Laitisen Marjatta 

sihteerimme kokoukseen saapuu ja hyvän tuulen mukanaan tuo 
muistellen menneitä Pohjanmaan Isotalon Anttia hyräillen ja kantaen 

huolta jäsenistön ja kokousten jatkuvuuden Laurin myhäillessä ”Muistakko 

ku piimavelli kesken piroissa  loppui, niin Laihian emäntä totesi vaan, 

justihin piisas” 

 

10)  Vähäkyrön fyrryjä tinaileva ja Kyrönjoen rannoilta lahja Savolle 

kunnallisneuvos Seppälän Arto kaupungin huipulta kokoukseen tryykää 

myöhässä ja tokaasoo ”taas tuli tehtyä hyvä  ponsorisopimus 

hiihtajille,sen tähren myöhässä oon” eipä miestä parempaa Päämaja-

kaupunki pohojanmaalta saada voi jos yhdistyksen puheenjohtaja jätehän  

pois, mutta  kenties sittenkin tuo Artsi parempi on, kun 

valtiopäivämiehenäkin Finlandiaa valtiosalissa laulunut on 

 
 

11)  Kunniapuheenjohtajamme rehtori Riskun Jussi Nurmoosta vakain askelin 

saapuu ja juttua pesäpallosta tai painista käynnistellään, eikä  

uskontoakaan unohdella ”Nurmoos airat seipähätkin körttilääsiä ovat” 

toteaa Jussi lisäten vielä vaatimattomasti jotta painissa olisi saanut sodan 

jälkihin  koko muu Suomi tulla vastahan ja Nurmoon Jymy olis  voittanut, 

mitäpä tuohon sanua, kun Lapuan Virkiänkin miehet onnistuu hiljaa 

pysymähän onhan kyseessä kunnia-puheenjohtajamme ikiomaa tulkintaa  

 

12)  Rahastonhoitajamme Kaajan Kyllikki haltija Alasen Jussin Laihian 

lapsuuden aina paikalla on,  eikä hevin kahvia tarjoile laskuun yhdistyksen 

hyräillen rallia ”Raha ei lopu, eikä ruma tartu niin kaun oon tässä”,  



haitariakin soittelee iloksemme useamminkin saisi tehdä niin, sillä 

Mettäkukkia kuuntelis mielellään ja Vaasan marssia vielä enemmän, mutta  

Isotaloon Antin  ja Rannanjärven polskaa ei taida sitteenkään mikää 

voittaa? 

 

13)  Maakuntaneuvos maankuulu Alasen Juhani ”Jussi” lähtöjään seudulta 

samalta kuin profeetta Santeri Alkio konsanaan ja katseet häneen kiintyy:  

Missäs sitä on oltu? Ja tarinaa alakaa tulla, on golfia pelattu  Nummelan 

Jussia vastahan , Suursavonsähkön puheenjohtajana oon praatannut 

kaupungin energialaitokselle viisautta päähän fuusiosta , sitten moon 

Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liitoskuntaneuvotteluistakin huolta 

kantanut ja vienyt Mikkelin sanomaa Maunulan Karille ja muille , mutta 

tuliaisina tässä Pohjanmaalta nyt teille pinssi ”Moon komia” ja tyytyvääsiä  
oomma kaikki 

 

14)   Yli-insinööri Nummelan Juhani  ”Jussi”  Lapualle lapsuudessa saapui  ja 

Lapuan tavat oikiasti sydämestään omaksui  paremmin kuin konsanaan 

paikalliset  ja ompi nyt mestari Lapuan murtehen, keskellä uljaan Mikkelin 

ja keskussairaalan kompleksin, kun Jussi  kokoukseen saapuu ja 

lausahtaa   ”Terves”, niin muut alakaa katsomaan häntä mitä tehdä pitää 

ja teköö sitten niin. On kantanut Jussi varhais lehtiä Ilkkaa ja Vaasaa 

Riipisen Hiljalle ja muillekin Lapuan Liikeen jälkeläisille, on ollut 

perustamassa  Lapuan palokuntapoikien osastoa kun vielä Haapasen 

Rauni palopäällikkönä hääri, eikä osasto vieläkään sammunut ole, sillä 50 

kymppisiä juhlivat paloasemalla nuo Lapuan osaston poijat taitavat, jotka 
monet palokuntakilpailut voittivat aina Vaasassa asti 

 

15)   Vilkaspuheinen lastenhoitaja Lähteenmäen Annikki Ylivieskasta se puurtaa 

mukana ain ja sivusilimällä kommentoiden oululaista vääntäen ”menneekö 

tämä liiaksi lapualaisittain vaikka meitä muitaki täällä on” ja jatkaa sitten 

hymyillen seuraavaa karaokea järjestellen  yhdessä miehensä Reijon 

kanssa,  niinpä yhteisvastuukeräyskin kapakassa Stopparissa  kerran 

toteutettiin  kolehtia keräten johdolla puheenjohtajan  ja laulua johti   

keräyspäällikkö Alasen Jussi ja kuvia voi kattella nettisivuilta Mikkelin 

seudun Pohjalaiset nonsette muuten usko.   

 

 16)  Varapuheenjohtajamme,  tarmokas päiväkodin johtaja Joensuun Heli 

Kuortaneelta se  uusia ajatuksia hallitukseen tuo, vaan kun pikkujoulu saa 
niin Helin kirkas ääni jouluevankeliumia eteläpohojalaasella lukoo ja kaikki 

hiljenöö ”Se otti föliyhynsä Marian, kihilatun morsiamen, joka oli sinne 

päin, flikkaraukka. Maria synnytti poijan,esikoosensa.Se kietaasi lapsen 

kapaloohin ja pisti sen seimehen, kun  ei ettimälläkään löytynyt tilaa”.  

Vaan kun kesä koittaa  ja lomat, Helin perheen  pirssi kohti Kuortanetta 

vilahtaa  ja palaa  sitten syksymmällä taas asioohin yhdistyksen 

muistellen kuurtaneen kesää oli sitten kylmä tai lämmin, niin ei parempaa 

paikkaa olla voi. 

 

17)  Sosiaalineuvos Tervasmäen Antti Lapualta  puheenjohtajana vakaasti 

häärää  ja huolissaan vähenevien joukkojensa määrää kysyen ”mihinä te 

kaikki ootta?” samalla huolta kantaen  kuinka yhdistyksen sääntöjä 



noudatellaan ”olemmeko vaalinehet  häjyjen ja puukkojunkkarien 

perinteitä seudullamme? Tapellen  remmastellen Mikon markkinnoolla, 

häihin ja hautajaasiin vierahana harakooren helapäät heiluen omiaan 

julistellen?”  ja vastaapi mies itse, joka niin monelle Lapuan sääntöjä 

opettanut on viitaten puheeseensa pikkujoulussa 2013 ”notta onneksi 

näitä  ei  ole tehdyksi tullut, muutoin koko hallitus linnassa tämänkin 

pikkujoulun istuisi”. 

Muisteleepi puheenjohtajamme  myös menneitä vuosia pohjanmaan 

lakeuksilla ja usein lainaten tuota Takaluoman rengin viisasta  toteamusta 

tämän  katsellessa isäntien kekrijuhlia sadonkorjuun päätteeksi  Salon 

Arvoa mukaellen ”Ja mikäli  se lapualaasista riippuisi,niin Lapua olisi 

Euroopan johtava maa”,  puheenjohtajaa  lämmittää tälläinen 

avarakatseisuus, sillä mikään  ei ole mahrotoonta sille,  joka uskoo, johan 
Isoo kirjakin sen todistaa. 

 

18)  Yrittäjä LVI:n lujalyöntinen elämänmyönteinen Ollikaisen Paavo kun 

Kokkolasta, Gamlakarlebystä,  Mikkeliin opiskelemaan  aikoinaan lähti , 

niin alkoi uusi tahti  Mikkelin  nyrkkeilytaivaalla, sillä  tänään  4500 

tuomaroinnin jälkeen Paavo kysytty on, missä vaan ja mikä maa sillä  

Paavon  tarkkaa työskentelyä tarvitaan ja kun kansainvälisen 

nyrkkeilutuomarin asun päälleen vetää  niin hiljenee veljet  

Liikemiestenseuran  ihmetellen kuinka tälläisiä tähtiä joukossamme on? 

On Paavo Aina paikalla  jos ei, niin jossaki muualla muutoin ei hän 

Pohjalaasten kokousta väliin jättää voi? 

 
19)   Etäistä, etäistä  on majuri, konsultti  Kivisen Pekan  suvun  geenit 

Pohjanmaan, mutta kun oikein selvittää niin  Kauhajoen suureen 

mahtipitäjään   päädytään ja sopiihan Pekka joukkohon   kunhan oikein 

vielä pinnistää  ja voimasanoja vähän vähentää eikä muillekaan tämä ohje 

pahaa tee,   Marskin patsaan  Teboilin huoltoaseman takaa 2004 Mikkelin 

Torin kunniapaikalle järjesteli,kun  kansalaisliikkeen  puheenjohtajana 

Pekka  komenteli,  niin eipä parempaa kansalaista pohjalaaset 

joukkoihinsa saa. 

 

20)  Uusimpien joukossa touhaa  diakoni Teittisen Anita Kauhavalta ompa 

pohjalaasten kirkkopyhiä viettää alettu Tuomiokirkossa komiassa ja 

muutakin hengen asioota on viritelty ja logoterapiaakin aloiteltu, mutta 

Kauhavan komeita puukkoja ei ei oo näkynyt eikä oo tarvinnut kun 
hengen miekoin sodimme. 

 

21)  Onpa tässä käyty eräitä asioita löyhin askelin jotakin menneestä 

muistellen, monen  nimi on jäänyt muistelematta mutta ei sydämistä, 

mukaan pääsöö aina  pultsarista presidenttiin, joka osaa suomen kielen 

persoonapronomit: moon, soot, son, moomma, tootta, non Notta.  

Mukahan vaan vaalimahan pohojanmaan perintöä keskellä Savonmaan ja 

seutua edelleen vankasti.  


