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♦ Pääkirjootus ♦

O

Historiasta &
arjessa
ajelehtimisesta

n hätkähdyttävää ajatella, miten lyhyt matka sukupolvissa mitattuna on vaikkapa 1700-luvulle,
jonne jokaisella meistä on siteet suorassa polvessa.
Miten jännittäviä kohtaloita, juonenkäänteitä ja ratkaisuja meidän kaikkien sukutaustoissa saattaakaan
olla! Ne ovat paitsi mielenkiintoisia yksityiskohtia
menneisyydestämme, myös mitä parhaimpia välineitä pieneen elämänfilosofointiin.

Opiskelijan elämä on varsin tiivistä: opiskelukiireen,
mahdollisen työnteon, järjestötoiminnan, perheen ja
ystävien sekä milloin minkäkin rientojen keskellä ei
useimmilla varmaankaan ole aikaa ja energiaa pohtia
oman elämänsä suhteutumista laajempaan elämän
kiertokulkuun.

Julkaisija

TYPOn toiminnassa tarjoutuu paljon tilaisuuksia turhan stressin ja elämänhuolten purkamiseen. Tämän
lehden parissa voit uppoutua vaikkapa TYPOn kuluneen vuoden tapahtumiin, Järviseudun paikkakuntien persoonallisiin piirteisiin tai siihen, miltä pohjalaisuus näytti ulkopuolisen silmin 1800-luvulla.

TYPOn sähköposti: typo@uta.fi
TYPOn hallituksen sähköposti:
typo-hallitus@uta.fi

Hidastakaamme ja nauttikaamme elämän arvaamattomuudesta! Kesä tulee, ethän ole valmis?

Itse olen sukutarinoita lukiessani päässyt hiukan poistumaan omasta ”arkikuplastani”, ja se on tuntunut
Olen onnekseni saanut tutustua karjalaisen sukuni hyvältä. Kun näkee oman elämänsä osana suurempaa
sukutarinoihin editoidessani työn alla olevaan su- jatkumoa, ärsyttävät, huolestuttavat, vaikeat ja muukukirjaan tulevia tekstejä. Muistelmat osoittavat sen, ten vain suurilta tuntuvat asiat kutistuvat oikeisiin
miten pienet arkiset asiat ovat lopulta elämässä kes- mittasuhteisiinsa.
keisimpiä ja mieleenpainuvimpia. Toisaalta tarinat
ovat saaneet minut tajuamaan, että kaikenlaisista yl- Aika ja siihen liittyvä kiire onkin välillä hyvä pysäytlätyksistä, onnettomuuksista ja elämänmuutoksista tää sen huomaamiseksi, että juuri elettävän hetken
riippumatta elämä löytää uusille raiteille ja asiat jär- täydellisyys ei ole välttämätöntä. Suorittamisen sijaan
elämän voisi nähdä ajelehtimisena, jolla ei tarvitse
jestyvät lopulta tavalla tai toisella hyvin.
olla jatkuvia etenemistavoitteita.

Tampereen yliopiston pohjalainen
osakunta TYPO
Ainejärjestötila Pinni A4101
Kalevantie 4
33014 Tampereen yliopisto

Facebook-ryhmä: TYPO
http://jarjestot.uta.fi/typo
Facebook-kaveri: Tauno Typolainen,
tauno.typolainen@gmail.com

Kea Pesonen
Päätoimittaja
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♦ Hallitus ♦
TYPOn vuoden 2017 hallitus esittäytyy
Joel Nikitin, puheenjohtaja

Olen 24-vuotias kolmannen vuoden kauppatieteilijä. Luen pääaineenani
markkinointia, joten minut voi yliopistolla tunnistaa sliipatusta tukasta, punaisista chinoista ja läppärirepusta. Opiskeluvuosien alusta alkaen olen ollut
mukana monenlaisessa ainejärjestötoiminnassa, ja ensi lukuvuonna minun
on tarkoitus paneutua kandin tekoon.
Lapsuuden kesät vietin Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla Perälän kylässä. Onhan
se hienoo olla Pohjanmaalla, vaikka siellä asuu porukka pikkuisen kummallinen keskellä heinäseipäiden ja latojen. Tästä sai myös kuulla yleisö, joka
antoi viimeisimmän VVV-risteilyn toisena päivänä iskelmäbaarissa pitämälleni esitykselle suuret suosionosoitukset.
Toimin tänä vuonna TYPOn puheenjohtajana. Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki pohjanmaalaiset ja pohjanmaanmieliset, jotka kokevat mielekkääksi osallistumisen vapaa-ajalla järjestettäviin tapahtumiin. Suosittelen
jokaiselle toimintaan mukaan tulemista ja hallitukseen hakemista – uusia
tekijöitä tarvitaan aina.

Eeva Kalliokoski, varapuheenjohtaja
Olen toisen vuoden yhteiskuntatutkimuksen opiskelija merellisestä ja kauniista kesäkaupungista Kokkolasta, joten edustan rantasuomalaista suoraa
asennetta. Kuten kaikki meistä kokkolalaisista, puhun lähes täydellistä ruotsia, arvostan Kokkolan tervanvientihistoriaa, briteiltä saavutettua voittoa
Halkokarin kahakassa ja upeaa sotasaaliiksi saatua barkassia, jota voi ihastella kaupungin läpi virtaavan joen rannalla.

Markus Kortesmaa, sihteeri ja typotekniikka
Töysästä, Onnenkengän varjosta ponnistava informaatiotieteiden
opiskelija. Vapaa-ajalla olen autojen ja tietotekniikan kanssa puuhaileva yleisnörtti. TYPOssa olen jo useamman vuoden hoitanut vaihtelevalla menestyksellä sihteerin virkaa.
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♦ Hallitus ♦
Jenna Niskakangas, rahastonhoitaja
Hei, oon Jenna, ensimmäise vuojen kirjallisuuveopiskelija. Tänä
vuonna toimin TYPO:n hallituksessa talouvehoitajana. Kotosin
oon Alajärveltä, Etelä-Pohojammaalta, mutta tarkemmin kahtottuna Järviseuvulta. Oon aiva uus kasvo TYPOn toiminnassa, mutta
tuun TYPOs pyörimään het opiskeluje loppuu saakka.

Kea Pesonen, Typolaasen päätoimittaja
Olen 22-vuotias kolmannen vuoden journalistiikan opiskelija. Äitini
suku on Kurikasta, mutta itse olen paljasjalkainen vantaalainen. TYPOn
rennossa porukassa olen viihtynyt siitä lähtien, kun aloitin opinnot Tampereella. Lempijuttujani ovat kolmosuus, musiikki, ruoka ja reissaaminen! Syksyllä 2017 pidän taukoa TYPOn toiminnasta, koska käväisen
vaihdossa Ranskassa.

Marianna Yli-Peltola, häjy flikka (varajäsen)
Olen 5. vuoden psykologianopiskelija ja kotoisin Jalasjärveltä. TYPOn
tohinoissa olen ollut mukana fuksivuodesta lähtien ja nyt tämä vanhus
yrittää tehdä jo tilaa nuoremmilleen ja uusille aktiiveille! Vapaa-ajalla
minut löytää TYPOn tapahtumien lisäksi jumpasta ja reggaeton- tanssitunneilta.

Lauri Heikkilä, wanha isäntä (varajäsen)
Olen 25-vuotias graduvaiheen historianopiskelija. Toimin TYPOn puheenjohtajana vuonna 2016 ja olin pestissä historiamme ensimmäinen
ei-pohjalainen. Tulen Pälkäneeltä Pirkanmaalta, mutta silti olen löytänyt kodin pohjalaisesta osakunnasta. Harrastan musiikkia, luontoretkiä ja monipuolista järjestötoimintaa. TYPOssa parasta on toimijoiden
monialaisuus ja tietynlainen lupa olla vähän häjy, toki pilke silmäkulmassa.
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♦ Kemuulut ♦

K

uluneen lukuvuoden aikana TYPO on ahkerasti järjestänyt monenlaisia tapahtumia peli-illoista pikkujoulusitseihin. Tällä aukeamalla komeilee tapahtumissa kertyneen kuvasadon
parhaimmistoa. Mainittakoon, että kuvissa esillä olevien rientojen lisäksi olemme järjestäneet
esimerkiksi vohveli-illan, syyskokouksen yhteydessä viini- ja juustoillan ja teatterivierailun.
Uutena aluevaltauksena olemme lisäksi ryhtyneet osallistumaan ravintola Artturin kuukausittaiseen erityispitkään Isoo Visaan, jonka kysymysten aihepiirit vaihtelevat laidasta laitaan.
Vahvistusta kaivataan, joten rohkeasti mukaan vain, niin visaan kuin muihinkin tapahtumiin!

Vuoden 2016 kesäekskursiolla riehaannuttiin Duudsonit Activity Parkissa ja seikkailtiin
Yli-Lauroselan talomuseossa. Illaksi päästiin viettämään aikaa mökille Kalajärvelle.

Lukuvuoden alussa TYPO edusti perinteiseen tapaan Tamyn kaupunkisuunnistuksessa omalla
pohjalaisaiheisella rastillaan. Rastilla osallistujien menestymistä seurasivat typolaiset Marianna
Yli-Peltola (oik.), Marjukka Rajamäki, Markus Kortesmaa, Anniina Väisänen ja Lauri Heikkilä
sekä savolaisesta osakunnasta Lauri Miettinen.
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♦ Kemuulut ♦

Syksyn uusien illassa oli jälleen väkeä
mukavan paljon, eivätkä kaikki paikalle saapuneet suinkaan olleet vanhoja
jäseniä. Iltaa vietettiin ruoan, boolin,
saunan, tietovisan ja vapaan jutustelun
parissa.

Marraskuussa pidimme peli-illan uudessa
lautapelikahvilassa Tavernassa. Pitkän pöydän ääressä pelattiin yhtä aikaa useita pelejä,
ja vaihtoehtoja kahvilassa todella riitti.

TYPOn ja TTEPOn yhteisillä pikkujouluteemaisilla sitseillä tunnelma oli katossa. Jouluruoka maistui kuvassa poseeraavalle Hanna
Hietikolle.
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♦ Kemuulut ♦

Talvisessa osakuntakyykässäkin
olimme perinteiseen tapaan mukana!

TYPOn ja savolaisen osakunnan Savotan yhteisessä laskiaistapahtumassa oli
osallistujia sen verran, että tarjoiluja
piti laittaa esille sarjatuotannolla.

Tänäkin vuonna uskaltauduimme karaoken pyörteisiin. Illan aikana
typolaiset tulkitsivat Kaijakassa niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin
klassikoita ja tuoreempia kappaleita.
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♦ Käy kyläs ♦
Lakeuksien keskellä on järviä ja kukkuloitakin
Teksti: Jenna Niskakangas, Alajärvi,
Juho Korpela, Lappajärvi

Kuva: Emmi Hänninen

Evijärvi – itseään suurempi kunta

Lappajärvi – avaruuden tuntua

Aivan Etelä-Pohjanmaan pohjoisreunalla sijaitseva
Evijärvi tunnetaan ainakin legendaarisesta tanssi- ja
viihdepaikastaan Evijärven nuorisoseurasta sekä iskelmälaulaja Antti Ahopellosta. Kunnassa asuu reilut
2 500 asukasta.

Pohjanmaan helmi, Euroopan suurin kraatterijärvi.
Noin 3 300 asukkaan kunta tunnetaan kolmen kunnan alueella sijaitsevasta 76 miljoonaa vuotta vanhasta meteoriittikraatterista, Lappajärvestä.

Pitkään luultiin, että järvi olisi muinaisen tulivuoren
Lukemattomat pienehköt järvet saaristoineen, useat jäännös, mutta vuonna 1976 varmistui nykyinen tieto
oman alansa huippuyritykset ja kansainvälisyys ovat järven synnystä. Legenda tulivuoresta elää kuitenkin
Evijärven valttikortteja. Kesäisin kunnan vetonauloi- vahvana: Lappajärvellä järjestetään yhä esimerkiksi
hin kuuluvat Evijärven markkinat ja Sillankorvan lei- Tulivuorirock ja Tulivuorihiihto.
rintäalue.
Tulivuorirock on Suomen toiseksi vanhin rockfesEvijärvi on sijaintinsa puolesta poikkeuksellinen tivaali heti Ruisrockin jälkeen. Tapahtumassa ovat
eteläpohjalainen kunta. Maakuntakeskus Seinäjoel- vuosien saatossa soittaneet esimerkiksi Status Quo,
le matkaa tulee yhteensä 85 kilometriä. Keski-Poh- Hurriganes, Dingo ja Stratovarius. Stratovariuksen
janmaan keskus Kokkola sijaitsee lähempänä, mutta keulakuva Timo Kotipelto on myös kotoisin Lappasekin peräti 67 kilometrin päässä. Rajan takana Kes- järveltä. Kotipelto ohjasti voitokkaasti Lappajärven
ki-Pohjanmaalla puhutaan jo ruotsia. Evijärvi onkin kuoroa televisiokanava Nelosen Kuorosota-ohjelmasEtelä-Pohjanmaan kansainvälisin kunta, sillä siellä sa vuonna 2009.
asuu suhteellisesti eniten muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvia asukkaita.
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♦ Käy kyläs ♦
Kotipellon ohella lappajärveläisiä tunnettuja henkilöitä ovat muiden muassa olympiapainija Petra Olli,
maajoukkuejalkapalloilija Emmi Alanen, kirjailija
Arto Melleri ja näyttelijä Jussi Lampi. Lappajärven
tärkeimpiin elinkeinoihin kuuluu paljon verotuloja
tuova turkistarhaus.
Kesä 2017 on monessa mielessä merkittävä Lappajärvellä. Muutaman vuoden suljettuna ollut Kylpylä Kivitippu aukaisee jälleen ovensa matkailijoille ja
golfareille. Lisäksi järviseutulaisittain tärkeässä urheilulajissa, pesäpallossa, Lappajärven Veikot pelaa
ensimmäistä kertaa historiansa aikana naisten korkeimmalla sarjatasolla, eli superpesiksessä.

Alajärvi – elämää Aaltojen keskellä
Alajärvi on seutunsa vetovoimaisin ja kehittyvin kunta, jossa on noin 9 900 asukasta. Viime aikoina paikallisia on hemmoteltu upouudella uimahallilla, jäähallilla ja ostoskeskuksella, jotka ovat elävöittäneet
keskustaa.

Vimpeli – Superpesistä saarikentällä
Pieni ja pippurinen noin 3 000 asukkaan Vimpeli on
kuuluisa niin Nelimarkan leipomossa leivottavista
erittäin maittavista Possuistaan kuin naisten koripallojoukkueen ja miesten superpesiksen tuomasta urheiluhuumastakin.
Vimpeli on Suomen pesäpallokulttuurin sydän. Kunnan tärkein vientituote maailmalle on Vimpelin Veto
-superpesisjoukkue, joka kilpaileekin aina suomenmestaruudesta yhdessä muiden Suomen kovimpien
joukkueiden (toisin sanoen Sotkamon Jymyn) kanssa. Vimpelin pesäpallokenttä on ainutlaatuinen, sillä
Saarikenttä-nimensä mukaisesti se sijaitsee Savonjoen
ympäröimässä saaressa. Vimpelissä on myös tutustumisen arvoinen pesäpallomuseo.

Vimpelissä ovat Järviseudun ainoat kukkulat. Lappajärven kraatterin synnyttänyt meteoriitti nimittäin nostatti maahan iskeytyessään nykyään järvenä
tunnetun kraatterin itärannalle vuorijonon. Näille
rinteille on perustettu Lakeaharjun laskettelukeskus.
Alajärveä pidetään alueensa taiteen ja kulttuurin kes- ”Lakiksella” tarjoutuu mahdollisuus laskettelun lisäkkuksena. Keskustaa koristavat lukuisat Alvar Aallon si hiihtämiseen, patikointiin ja pyöräilyyn.
tuotokset, ja hieman syrjemmästä löytyy myös Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo, Nelimarkka-museo,
Evijärveläisiä murresanoja:
jossa on esillä Eero Nelimarkan taidetta sekä vaihtuvia
Eellimmäinen = eellinen, edellinen
näyttelyitä. Eivätkä alle kilometrin pituisella tienpätHaltata = ontua
källä olevat kolme peräkkäistä liikenneympyrääkään
Kroosata = kuorsata
aivan rumimmasta päästä ole.
Jos vierailet Alajärvellä kesällä, kannattaa ehdottomasti ajoittaa retki kesä-heinäkuun vaihteeseen, jolloin Alajärvellä on Rokuli-markkinat. Tuolloin keskusta tulvii torimyyjiä ja -ohjelmaa, eivätkä markkinat
jätä ketään kylmäksi. Kesän aikana kannattaa ehdottomasti vierailla myös kesäravintola Salakapakassa,
joka luo täydellisen maalaistunnelman jo viilentyvään
kesäiltaan.
Kuitenkin monien paikallisten suosikki Alajärven
nähtävyyksistä on Kevarin grilli, eli tuttavallisemmin
Jykän grilli, joka on tunnettu muun muassa vaivattomasta maailmanennätyksestään eli noin 1 100 ihmistä
pitkästä grillijonosta. Käy maistamassa grillillä legendaarinen Sitä sun tätä -hampurilainen ja siihen kylkiäisiksi maailman maistuvimmat ranskalaiset. (Psst.
grilli löytyy nykyään myös Seinäjoelta.)
10

Lappajärveläisiä murresanoja:
Kieräillä = juonitella, valehdella
Köpättää = hölmöillä, hullutella
Loola = laatikko
Alajärven murresanoja:
het = aikaa kuvaava (tuli het), vahvikesana
(se hauki oli het näin iso)
väkitukko = omapäinen, itsepäinen
räivä = pahansisuinen
Vimpelin murresanoja:
tikuta = kutoa puikoilla, haastaa riitaa tai
terottaa viikatetta
vespäämärkänä = “hiki hatussa”
Lähde: www.järviseutuseura.fi

♦ Kolumni ♦
Mitä yhteistä on Vaasalla ja Brysselillä?
Kaisa Järvinen, etätypolainen

M

uutin maaliskuun alussa Brysseliin tekemään
viiden kuukauden mittaista työharjoittelua. Ensimmäisen kuukauden kokemusten perusteella Bryssel vaikuttaa vilkkaalta ja kansainväliseltä kaupungilta, jossa kohtaavat perinteinen keskieurooppalainen
arkkitehtuuri, modernit lasirakennukset ja hiukan
kulahtaneet lähiöiden kerrostalot. Mutta mitä yhteistä on Brysselillä ja Vaasalla, Pohjanmaan merellisellä
pääkaupungilla?
Käännöstieteen opiskelijaa Brysselissä kiinnostaa
tietysti paikallinen kielimaisema. Vaasaa ja Brysseliä
yhdistää katukuvassa näkyvä kaksikielisyys: muun
muassa tienviitat ja julkisen liikenteen kuulutukset
esitetään kahdella kielellä, ja asiakaspalvelijoilta vaaditaan usein kahden kotimaisen kielen osaamista
myös Brysselissä. Belgia on virallisesti kolmikielinen
maa, mutta pääkaupungissa käytetään ranskaa ja hollantia sekä hallinnossa että yritysmaailmassa.

Brysseliin taidetaan reissata lähinnä töiden tai opintojen vuoksi, mutta europääkaupungissa viihtynee myös
lomailijana. EU:n toimielinten lisäksi kaupungista
löytyy kulttuuria, arkkitehtuuria ja ruokaa. Turistin
kannattaa maistella ainakin paikallisia oluita ja paksuja belgialaisia vohveleita. Nälkäisiä palvelevat myös
friterie-kioskit, joiden päätuotteena ovat ranskalaiset.
Ranskanperunoiden väitetään nimestään huolimatta
olevan belgialainen keksintö, ja maa hyödyntääkin
niitä häikäilemättä markkinoinnissaan.
Ranskalaisten lisäksi Belgia markkinoi itseään suklaalla ja sarjakuvilla. Brysselissä liikkuessa voi törmätä jättikokoisiin sarjakuva-aiheisiin seinämaalauksiin.
Tintin lisäksi ”Les Schtroumpfs” eli Smurffit ovat belgialaisen piirtäjän käsialaa, ja uusinta Smurffit-elokuvaa mainostetaan tällä hetkellä joka toisella bussipysäkillä.

Kuukauden kokemuksen perusteella Bryssel on ollut
Ensimmäisten viikkojen perusteella englannilla ja hyvä valinta harjoittelukaupungiksi. Asuminen on
ruosteisella ranskalla pärjää arkielämässä pitkälle. muihin pääkaupunkeihin nähden kohtuuhintaista
Big Bang Theory -sarjan Sheldon ranskaksi dubattu- myös lähellä keskustaa. Vapaa-ajalla on helppo tutusna vaatii tosin vielä totuttelua! Onneksi kuntosalin tua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin, sillä jo
televisioissa pyörii myös hollanniksi tekstitettyjä oh- pelkästään EU:n toimielimet palkkaavat vuosittain sajelmia, sillä kirjoitettuna kielestä ymmärtää ruotsin ja toja harjoittelijoita.
saksan pohjalta yllättävän paljon.
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♦ Tervehdys ♦
...kolumni jatkuu edelliseltä sivulta
Suurkaupungilla on toki huonot puolensa:
viime vuosina Belgiassa ja muualla Euroopassa tapahtuneet terrori-iskut näkyvät kiristyneinä turvatoimina
ympäri kaupunkia, ja sotilaat ja poliisit partioivat näkyvästi julkisilla paikoilla.
Viiden kuukauden aikana ehtii onneksi tehdä muutakin mielenkiintoista kuin töitä! Kevään ja kesän aikana olisi tarkoitus tutkia muita Belgian kaupunkeja, junailla Hollantiin ja opiskella muiden harjoittelijoiden
kanssa ranskaa.
Turisteille ja muille kaupunkiin lähtijöille vielä varoitukseksi: Vaasaa ja Brysseliä yhdistää kaksikielisyyden
lisäksi ainainen tuuli.

Moro TYPO,

oomma TTEPO, elikkäs Tampereen teekkareiden
eteläpohjalainen osakunta. Viisaat huomas notta
meirän osakunnat on vähän niikuin sisaruksia, tai
ainakin serkkuja.
TYPOlaiset on meirän mielestä oikein kivoja.
Sen takia me haluammekin tehdä teidän kanssa
asioita, kuten vaikka sitsit joskus syksyllä ynnä
osakuntakyykkä sitten talvella. Tahdomme myös
uskoa, että tulevaisuudessa olemme enemmänkin
yhteyksissä.
Mitä me TTEPO:lla sitten tehdään? TTY:llä pruukaa olla tapana perustaa kerho jotain varten, mutta ei meillä. TTEPO on lähinnä olemassa sen takia
ettei siellä tartte tehä yhtää mitää, tämän vuoksi
olemmekin varmasti kampuksen lunkein kerho.

Meidät löytää nykyyän Facebookin ja kotisivujen
(http://www.students.tut.fi/~ttepo/) lisäksi Instagramista #ttepo_official. Historian hienoimmat
hetket löytyvät nettisivuilla olevista juhlavuosijulkaisuista.
Oikeasti meidät löytää TTEPO:n ja TYPO:n
Whatsapp-ryhmästä, sinne pääsee kuha kiskoo
puljujen aktiiveja hihasta. Ryhmässä pääset myös
juonimaan osakuntiemme tulevaisuutta.
Meillä täällä TTEPO:lla on komeimmat ja hauskimmat miehet, herttaasimmat ja ihanimmat naiset sekä ihan oma kerhohuone Sähkötalon kellarissa, jonne kaikki on ihan oikeasti tervetulleita.
Ja paras hallitus.

Terveisin
Kerhohuoneemme suorastaan pursuaa intellek- TTEPO:n hallitus
tuellisuutta. Usein keskustelemme sukupuolien
tasa-arvosta, rasismin vaikutuksista ja vihreästä
kaupunkiarkkitehtuurista kortinpeluun ja kaljankittaamisen ohessa.
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♦ Historianurkka ♦
Kun pohojalaasuutta rakennettiin
Teksti: Lauri Heikkilä
Kuva: Kea Pesonen

Miss’ laaja aukee Pohjanmaa,
veet merten virtain vaahtoaa,
me siellä maassa hallojen
niin kasvoimme kuin kuuset sen
Ei niitä sää voi säikyttää,
ei kuihtumaan saa talvetkaan,
ei kuihtumaan saa talvetkaan,
ei puute, kurjuus korpimaan,
ei kuihtumaan saa talvetkaan
ei puute kurjuus korpimaan.

peluun. Ei missään osassa maatamme ole vuodatettu
niin usein verta kuin heidän ja heidän suomalaisten
naapurensa pidoissa. Vielä jokin aika sitten saattoi
joskus kahden kylän nuoriso keräytyä maantielle vartavasten tappelemaan. Tuossa ajoi matkustaja; tappelijat keskeyttivät ottelunsa, siirtyivät tieltä syrjään
ja jatkoivat tappeluansa matkustajan ehdittyä ohitse.

”Häjy-kulttuuriin kuuluivat laulut, joilla tunnetuimpien puukkojunkkarien asemaa ja hurjaa
mainetta pönkitettiin.”

Näin kuuluu Vaasan marssi, joka on Pohjanmaan ja
Etelä-Pohjanmaan maakuntien maakuntalaulu. Laulu
Topelius näyttää puhuvan häjy-kulttuurina tunnetuson vuodelta 1863, ja se on julkaistu Helsingin Pohta tappelemisen taipumuksesta ”ruotsalaisten” perinjalaisen osakunnan Joukahainen-julkaisussa vuonna
teenä. Miten se voi olla mahdollista? Häjythän tuloo
1864.
Härmästä ja puhuu leviää eteläpohojammaan murretta! Topelius on tavallaan oikeassa, sillä häjy-kulttuuri
Vaikka Pohjanmaan historia ulottuu paljon 1800-lualkoi ruotsinkielisen pohjalaisväestön keskuudessa.
vun kansallisuusaatteellisia vuosia pidemmälle, näinä
Kaksikielisyyttä pidettiinkin keskeisenä Pohjanmaan
vuosina luotiin pohja suomalaisten yhteisille käsipiirteenä:
tyksille eri puolilla Suomea elävistä maanmiehistään.
Suomalaisia ei mitenkään voinut sanoa yhtenäiseksi
kansaksi, sillä karjalaiset, pohjalaiset, hämäläiset ja
lappilaiset kulttuurit olivat monin paikoin hyvin erilaisia, ja kanssakäyminen jopa naapuripitäjän asukkaiden kanssa oli vähäistä. Fennomanian herätessä
oli kuitenkin tärkeää kyetä määrittelemään yhteinen
kansallinen identiteetti. Mistä siis yhteinen suomalaisuus?
Maamme kirja vuodelta 1875 kertoo, ajalle tyypilliseen suomalaisuutta ihannoivaan tapaan, mitä kaikkea suomalaisuuteen sisältyy. Siinä esitellään ne tekijät, joista upea ja uljas suomalaisuus muodostuu.
Pohjalaisista Sakari Topeliuksen merkkiteos sanoo
seuraavaa:
Pohjanmaan ruotsalaisilla on maassamme sekä hyvä
että paha maine. Taitavina työmiehinä tavataan heitä
kaikkialla kaupungeissa ja herrastaloissa. He rakentavat laivoja ja veneitä, taloja ja tehtaita paremmin kuin
muut, mutta väliin puhkeaa heissä ilmi tuo vanha peritty sotainto. Liiaksi nauttineina he pian ryhtyvät tap-

Helavyöstä on tullut tärkeä pohjalaisuuden symboli.
Hela tarkoittaa puukon terän ja puuvarren välistä
metallista liitoskohtaa, ja juuri puukko roikkuikin
häjyillä helavyöstä.
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♦ Historianurkka ♦
Pitkin koko Vaasan läänin rannikkoa, Vähänkyrön pitäjää lukuunottamatta, ulottuu ruotsalaista asutusta 2
tai 3 peninkulmaa sisämaahan päin, jossa suomalainen
asutus alkaa. Kahdesta lähekkäisestä kylästä toinen
puhuu ruotsia, toinen suomea, muutamat ymmärtävät
kumpaakin kieltä, mutta ruotsalaisen kylän nuoriso
ei mene naimisiin suomalaisen kylän nuorison kanssa
eikä päinvastoin. Kuitenkin naapurit ovat kumpikin
toiseltaan omaksuneet paljon tapoja. Hyvin rakennetut
talot ja aitat ulkonevine luhteineen ovat kummallakin
melkein yhtäläiset. Asuinhuoneiden sisustus, sahrat,
rattaat, silat, puukkovyöt ja valitettavasti puukotkin
ovat yhtäläiset ruotsalaisissa ja suomalaisissa kylissä.
Kieltä lukuunottamatta, jota puhutaan eri murteilla,
on siellä melkein yhtä suuri erotus ruotsalaisilla pitäjillä keskenään kuin ruotsalaisten ja suomalaisten pitäjien välillä.

”Asuinhuoneiden sisustus, sahrat, rattaat, silat, puukkovyöt
ja valitettavasti puukotkin
ovat yhtäläiset ruotsalaisissa
ja suomalaisissa kylissä.”
Sivistyneistö siis luonnehti pohjalaisuutta väkivaltaisuuden ohella myös kaksikielisyyden määrittämäksi
kulttuuriksi. Samaan aikaan pohjalaisten omissa kirjoituksissa juuri tappelut olivat kuitenkin erityisesti
esillä: ”Härmässä häät oli kauhiat, siellä juotihin ja
tapetihin. Porstuasta porraspäähän rumihia kannettihin. Hiljalleen siellä tanssittihin ja pelata kitkuteltiin.
Vaan heti kun tuli Anssin Jukka, niin tappelus alotettiin”, laulettiin eräässä kansanlaulussa. Häjy-kulttuuriin kuuluivat laulut, joilla tunnetuimpien puukkojunkkarien asemaa ja hurjaa mainetta pönkitettiin.
Laulujen tekijät pääsivät luonnollisesti häjyjen suosioon. Tunnetuin laulu lienee Isontalon Antti ja Rannanjärvi.
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Vuonna 1875 väkivalta-aalto oli Etelä-Pohjanmaalla
vielä käynnissä ja Isontalon Antin ja Rannanjärven
aika tuoreessa muistissa. Tuolloin Topelius kuvaili
pohjalaista tappelusintoa ja hurjaa pohjalaiselämää
sekä naisten roolia Maamme kirjassa näin:
Näissä tappeluissa vuotaisi paljon enemmän verta,
jolleivät naiset, usein oman henkensä kaupalla, tulisi
erottajiksi. Kun miehet ovat työansiolla, hoitavat naiset
maanviljelystä, käyden muutenkin väliaikoina miesten
töissä. He ajavat hevosta, kyntävät, kaivavat ojaa, hakkaavat puita. Pienet lapset jätetään silloin toisten lasten hoitoon ja kuolevat usein.
Tällä tavalla suomalainen sivistyneistö rakensi kuvaa
pohjalaisista 1800-luvulla. Häjy-kulttuuri on tärkeä
osa pohjalaisuutta, ja aiheesta saisi vaikka kuinka pitkän artikkelin. Akateemisia tutkimuksiakin häjyistä
on tehty runsaasti. Identiteetti kuitenkin rakentuu
viime kädessä sen väen keskuudessa, joka omaa identiteettiään ylläpitää. Pohjalaisuutta on varmasti yhtä
monenlaista kuin on pohjalaisuuden tulkitsijoitakin.

Tampereen yliopiston pohjalainen osakunta
- TYPO
♦

Perustettu marraskuussa 2009

♦ Kohderyhmänä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan,
Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta kotoisin olevat sekä kaikki pohjalaismieliset
opiskelijat
♦ Kuukausittain 2–3 tapahtumaa: illanviettoja, ulkoilua, erilaisia vierailuja, yhteistä hauskanpitoa ja
rentoutumista
♦

Tavoitteena lisätä yhteisöllisyyttä ja lievittää opiskelijoiden koti-ikävää

♦ Taunon palsta ♦
Voi ristus!!
Taunon tekstaripalsta
Kysy Taunolta tai kerro, mikä ahristaa! Kysymykset ja tekstarit voi lähettää osoitteeseen tauno.typolainen@gmail.com
tai Facebookin kautta.

Onko maapallo pyöreä?
Onko kuoleman jälkeen elämää?
Vain, jos Jodel-karmasi on yli 2,5 miljoonaa. Huomi- Maapallo tosiaan on pyöreä, mutta Pohjanmaan kohoi, ettei huorattua karmaa lasketa, ja taivaan porttien dalta vähän vähemmän pyöreä.
modet eivät ole edes irttareilla lahjottavissa.
Miksi koirat heiluttavat häntäänsä?
Olisihan se sangen outoa jos häntä heiluttaisi koiOnko Pohjanmaan ulkopuolella (pohjalais)elämää?
Vaikka aito pohjalainen on evoluution huippuunsa raa. Tiesitkö, että hännättömät koirat ovat tyhmemhioma selviytyjä, jonka sopeutumiskyky on vertaan- piä kuin hännälliset? Ilman hännän heilutusta veri ei
sa vailla, globalisaation ja soveliaiden elinkeinojen kierrä niiden aivoissa riittävästi.
väheneminen uhkaa joitain heikommin sopeutuneita
kantoja. Valtiolla onkin käynnissä mittavat tukitoimet Onko maapallon ulkopuolella älyllistä elämää?
Valitettavasti pohjalaisia ei ole vielä tavattu avaruuniiden ylläpitämiseksi edes jossain määrin.
desta. Saturnuksen renkailta on havaittu satunnaisia
Onneksi nuorempi polvi on selvästi osoittanut kyke- savolaisia, joiden mahdollisesta älykkyydestä ei ole lunevänsä selviämään nykypäivän haasteista menettä- kuisista yrityksistä huolimatta saatu selvyyttä. Ei mimättä identiteettiään, joten tätä nykyä pohjalaisiin voi tenkään mahdotonta, etteikö toisilta planeetoilta voisi
vielä joskus löytyä myös pohjalaisten kaltaista elämää.
törmätä lähes missä tahansa.
Totuus selvinnee Laihian avaruusohjelman käynnistyessä kunnolla lähivuosina.
Onko yliopiston jälkeen elämää?
Tämä riippuu täysin siitä, millaisia valintoja olet tehnyt aiemmassa elämässäsi. Esimerkiksi insinööriopin- Miksi kana ylitti tien?
not suorittanut saattaa huomata heräävänsä humanis- Kuten useimmat Linnan ja Pinnin väliä kulkevat tietävät, ei sieltä alikulusta aina ehdi kulkea, vaikka patihelvetistä pian valmistumisensa jälkeen.
rempi olisi.
Onko elämän tarkoitus todellakin 42?
Tämä Douglas-Adams -menetelmää käyttäen löydetty
luku on todellakin nykytieteen valossa pitävin teoria.
Muitakin teorioita, kuten 69 ja 2 = 1 on esitetty, mutta
nämä on todettu vertaisarvioinneissa tutkimusmenetelmiltään vähintäänkin kyseenalaisiksi.
Montako banaania mahtuu yhteen terttuun?
Taunon kokemusten perusteella tämä riippuu melkoisesti sekä tertusta että banaaneista. Viime kädessä
tämä on kuitenkin Tertun oma asia.
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Tapahtumien
suurkaupunki
www.visitseinajoki.fi
Tykkää meistä Facebookissa!

