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Meitä oli neljätoista matkalaista järjestäytymässä kultaiseen bussiin puolenpäivän aikaan
perjantaina kesäkuun 10. päivänä 2016. Seurue tulisi vahvistumaan kolmella Hämeenlinnasta ja
Nokialta, mutta bussi oli juuri sen kokoinen, että saimme istua tiiviisti tai väljästi makumme
mukaan.
Matkan aikana saimme nauttia sekä viihdykettä että viihdyttäviä tiedon jyviä. Pipa kertoili ensin
Jaakon oopperasta Elämälle, sitten Ilmajoen musiikkijuhlien historiasta yleisesti. Juhlathan ovat
alkaneet jo vuonna 1975 ja jatkuneet pienin tauoin nämä 41 vuotta. Joka kesä on esitetty ooppera tai
kaksi, yleensä uusia, varta vasten tilattuja teoksia, säveltäjinä Jorma Panula, Atso Almila ja
vuodesta 1994 myös Pipan veli ja meidän muiden serkku/pikkuserkku Ilkka. Hänen ensimmäinen
Ilmajoki-oopperansa oli Jääkäri Ståhl, joka oli alun perin Vaasan oopperan tilaama, mutta sen
jälkeen Ilmajoki itse tilasi häneltä Isänmaan tyttäret sekä Taipaleenjoen.

Hannele Heikkilä (os Korte) ja Birgit Korte Ilmajoen museon pihassa (kuva Outi Lippu)

Saavuimme Ilmajoelle etuajassa, jo viiden maissa, joten ehdimme hyvin nauttia kahvit ja jäätelöt
paikalliseen vanhaan hirsitaloon majoittuneessa kahvilassa. Sää oli kirkastunut matkan varrella
saatujen pienten sadekuurojen jälkeen, mutta lämpötilassa ei ollut kehumista. Siihen olimme
ainakin useimmat onneksi osanneet varautua, mutta jos ei ollut osannut, ooppera-areenan porteilla
vuokrattiin tai myytiin hyvän pohjalaisen yrittäjäperinteen mukaisesti sekä sateensuojia että
lämpimiä huopia ja istuma-alustoja.
Meillä oli hienot paikat katsomon keskiosassa 11. rivillä. Kun konserttimestari saapui orkesteria
virittämään, viritettiin ensimmäiseksi onnittelulaulu jonkun tiimiin kuuluvan syntymäpäivän
kunniaksi. Sitten saapui itse Jaakko, sai yleisöltä raikuvat suosionosoitukset ja kohotti
tahtipuikkonsa.
Oskar Merikannon elämästä puuttuu sellaista dramatiikkaa, joka tarjoaisi ilmaiseksi ainekset
kiinnostavalle elämäkertaoopperalle. Siksi libretisti Juhani Koivisto on etsinyt draamaa yleisestä
ajankuvasta ja sivuhenkilöistä. Koska Merikanto kuului Suomalaisen oopperan perustajiin,

luontevia valintoja ovat perustajakumppanit Edvard Fazer ja Aino Ackté. Merikanto junior eli
Oskarin poika Aarre on tärkeä henkilö myös musiikin kannalta, sillä hänen Juha-oopperansa syntyy
isä Oskarin vielä eläessä, mutta esitetään ensi kerran vasta Aarren itsensäkin kuoltua. Tässä on
tietysti tragiikkaa riittämiin, ja Jaakko olikin käyttänyt Juha-oopperan alkutahteja
johtoaiheenomaisesti omassa oopperassaan.

Oopperan katsomossa Jukka Lippu, Emma Tiainen, Mervi Karvonen ja Otso Kuusisto (Outi Lippu)

Oskar Merikannon musiikkia hän käytti säästeliäästi; omien sanojensakin mukaan ”vain siellä missä
libretto sitä vaatii; pieniä vihjauksia toki ilmenee, muistuttamassa missä ollaan.” Niinpä
symposium-toverit ilkkuivat Erkon riimejä laulussa Kullanmurunen: ”Minä kultahan kun sulan,
vältän ruostumisen pulan...” Onhan se näiden ekspressionismiin hurahtaneiden korvissa sekä
kömpelöä että arkipäiväistä.
Esityksen jälkeen saimme vielä henkilökohtaisesti kiittää Jaakkoa, kun hän reippaana reppu
selässään kiiruhti lähettämään retkeläisten bussia matkaan. Jaakko johtaisi vielä kaksi seuraavaa
esitystä ja jatkaisi sitten matkaansa seuraavalle keikalleen Naantalin musiikkijuhlille.

Jaakko Kuusisto tuli tapaamaan sukuretkeläisiä (Outi Lippu)

Kurvasimme Kaustisen evankelisen kansanopiston pihalle noin puoli kahdeltatoista yöllä, mutta oli
vielä melkein valoisaa. Siellä olivat matkamme isäntä ja emäntä, Heikki ja Terttu Känsäkoski jo
meitä tervehtimässä. Matkalaisille jaettiin avaimia sen mukaan kuin he olivat varanneet itselleen
yhden tai kahden hengen huoneen.

Aamulla ehdimme ottaa pienen kävelykierroksen opiston kauniilla puistopihalla ja meditoida
elämästä Keski-Pohjanmaalla 1800-luvun puolivälissä. Maittavan aamiaisen jälkeen kello
yhdeksältä oli määrä suunnata bussilla sukukuntamme sydänmaille: Ullavan pitäjässä sijaitsevaan
Näätingin torppaan, Känsäkankaat oppainamme. He kertoilivat bussimatkan aikana paitsi Anders ja
Johanna Granholmin ajoista myös paikoista ja paikannimistä. Köyhäjoki, joka on Känsäkankaiden
nykyinen asuinpaikka, tulee tietysti siitä, että joessa on vain vähän vettä. Känsäkangas puolestaan
on ollut työlästä maata muokattavaksi, kun kiviä on ollut tiuhassa känsien tapaan. Se, että
sukunimet Suomessa juontuvat pitkälti paikannimistä, näyttää erityisesti havainnollistuvan
Pohjanmaalla. Kartalta löytyvät Jylhä, Nikula, Hästbacka ja Tunkkari – vain muutamia
musiikkiyhteyksistä tuttuja nimiä mainitakseni.
Heikki Känsäkangas kertoi värikkäällä pohjalaismurteellaan myös Retu-Matista, joka oli pari vuotta
Anders Granholmia vanhempi ja rakensi hänelle hänen ensimmäisen viulunsa. Sillä pojat sitten
yhdessä opettelivat soittamisen alkeita.
Matkan varrella pysähdyimme maitotilalla, jonka paikalta Andersin ja Johannan toinen koti,
Hiskian torppa, on siirretty matkailumökiksi Ullavanjärven rannalle. Isäntä ja emäntä esittelivät
meille ystävällisesti tilaansa ja hakivat vielä sisältä tuvan seinältä valokuvia, joissa näkyi tilan
alkuperäinen rakennuskanta. Saimme kurkistaa navettaankin, jossa oli 18 lehmää. Pipan
varovaiseen kysymykseen, mitä kaikkea kiusaa EU on tilalle aiheuttanut, tuli pitkän huokauksen
säestämä pitkä vastaus: paljon byrokratiaa ja tarkkoja sääntöjä esimerkiksi siitä, millä
minuuttinopeudella lehmien juoma-astioiden tuli täyttyä.

Maitotilalla tutkitaan vanhoja kuvia (Jukka Lippu)

Kapeaa metsäautotietä pitkin saavuimme lopulta Näätingin torpan paikalle, jossa vanha
alkuperäinen saunarakennus on vielä jäljellä. Se on nykyisellä omistajalla jonkinlaisessa
varastokäytössä, mutta sisään sai kyllä kurkistaa. Hirret olivat sisältä juhlavan mustat, löylyhuoneen
oven ympäriltä karrelle hiiltyneet. Siis todellinen savusauna!
Meistä piti tietenkin ottaa ”virallinen” ryhmäkuva tässä Näätingin saunan edustalla. Sen teki
ystävällisesti autonkuljettajamme Leif Johansson.

Heikki Känsäkangas tarinoi Näätingin torpalla (Jukka Lippu)

Vielä oli edessä toinen pyhiinvaelluskohde: Hiskian torppa, josta jo oli puhetta. Talo toimii siis
lomamökkinä, ja ensimmäisiä vieraita odotettiin piakkoin, joten emäntä oli juuri siivonnut
Hiskiantuvan hienoksi ja kiiltäväksi. Saimme sentään sukkasillamme kurkistaa sisään. Komeana ja
aavan näköisenä edessämme aaltoilevasta Ullavanjärvestä kuulimme, että se on vain pari metriä
syvä.

Raparperimehua Hiskian torpalla (Outi Lippu)

Lounaalta palatessamme sattui vielä sellainen hauska yhteensattuma, että itse Kreeta-Maria Kentala
karautti autollaan opiston pihalle. Ja kuinka ollakaan, hänellä oli takakontissaan muutama kappale
Bach-kansanmusiikki-levyään, josta olimme jossakin seurueessa matkallamme jo puhuneet. Tämä
mainio levyhän on koottu siten, että Kreeta-Maria on sijoittanut Bachin sooloviulupartitojen osien
väliin kaustislaisia kansansoitteita – niin ovelasti, että ne kuulostavat kuin ne todella kuuluisivat
juuri sinne.
Mutta ohjelmassamme oli vielä Kaustisen kirkkoon tutustuminen.
Se on keltaiseksi maalattu puurakenteinen ristikirkko, samaa tyyliä kuin Kerimäen tai vaikkapa
Sulkavan kirkko. Ympäröivällä kirkkomaalla huomio kiinnittyi monista yhteyksistä tutuiksi
tulleisiin pohjalaisiin ja erityisesti kaustislaisiin nimiin: Virkkala, Järvelä, Nikula, Kentala,
Kangas...

Kaustisen kirkkomaalla

Maankuulu Kuorikosken kirkonrakentajasuku oli saanut oman monumenttinsa kirkonmäelle. Me
helsinkiläisetkin ehkä muistamme Kallion kirkon emerituskanttorin Ahti Kuorikosken, virren 429
säveltäjän. Muistomerkin neljälle sivulle oli kaiverrettu koko suvun historia ja itse kunkin jäsenen
aikaansaamien Herran huoneiden määrä. Kuorikoskien kätten työtä ovat Kaustisen ja Ullavan
kirkkojen lisäksi lukuisat muutkin Pohjanmaan kirkot, muiden muassa mahtava Lapuan
tuomiokirkko.
Sisällä kirkossa meitä palveli osa-aikainen suntio Kari Viiperi. Hänenkin puheenpartensa oli
nautinnollista kuultavaa. Kirkko on Kaustisen ja Ullavan seurakunnan pääkirkko ja valmistunut
1777. Siinä on istumapaikkoja noin 450, ja se soveltuu erinomaisen akustiikkansa ansiosta myös
konserttipaikaksi. Koska kirkkosali ei ole sen suurempi, sitä on varaa lämmittää myös talvikaudella.
Kaustisen kirkolla on ollut sekin onni, että se ei ole koskaan palanut.

Terttu Känsäkangas luennoi Kaustisen kirkossa

Terttu Känsäkangas kertoi meille vielä tarkemmin kirkon historiasta meidän istuessamme sen
yllättävän mukavilla penkeillä. Saimme kuulla, että kun silloisen Ruotsi-Suomen pääkaupungista
Tukholmasta käytiin anomassa oman kirkon saamista Kaustiselle, anojat keksivät viedä kuningatar
Kristiinalle tuliaisiksi rukin. Kaustinen oli nimittäin kuuluisa myös taitavista rukintekijöistään. Kun
anova lähetystö vielä kuningattaren puheille pääsyä odotellessaan kulutti aikaansa veistämällä hovin
lapsille taidokkaita puuleluja, oli jää murrettu ja kuningattaren suosio saavutettu.
Kirkonrakennusluvan lisäksi lähetystö sai tuomisikseen kotiin kuningattarelta kristallikruunun.

Nykyseurakunnan mieleenpainuvin keksintö kirkon sisustuksessa oli etualalle vasemmalle
rakennettu elämän puu, johon lisättiin uusi vihreä lehti nimineen ja päivämäärineen jokaiselle
kastetulle lapselle. Tämä oli seurakunnan tapa kiittää vanhempia uusista seurakuntalaisista ja ehkä
myös rohkaista heitä tuottamaan seurakunnalle uusia jäseniä.
Kirkosta ajoimme vielä Kaustisen kansanlääkintäkeskukseen lähtökahville. Lähtö kohti Helsinkiä
tapahtui aikataulun mukaan, ja ajoimme hiukan eri reittiä, tarkoituksenamme mm. nähdä Vimpelin
Väinämöisen kotiseutu. Opasteet olivat kuitenkin jotenkin harhaanjohtavia, niin että ajauduimme
väärälle puolelle Lappajärveä ja näimme Vimpelin asemesta Karvalan, Savonkylän ja Ylipään.
Yhden päivän retkellä ei tietenkään pääse niin syvälle retkikohteen olemukseen kuin olisimme
päässeet, jos alkuperäisen suunnitelman mukaan olisimme vielä yöpyneet Kaustisella. Innokkailla
oppaillamme Känsäkankailla olisi ollut meille vielä kosolti esiteltävää, niin kuin he haikeasti
totesivat. Mutta kaikkea ei voi saada. Tälle joukolle tämä oli juuri tällä erää oikean pituinen retki.

Kynttelikkö Kaustisen kirkossa (Jukka Lippu)

