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mitä on olla pohjois-su alainen? 
Kirjailija Annikki Kari- kysymyksen vastaajiksi vii-

n i e m i sanoo alempana, 
että kysymykseen: Mitä on 
olla pohjois-suomalainen? 
on olemassa pelkistetty vas
taus. Tämän kirjallisuusliit
teen toimittaja koki kuiten
kin kysymyksen siinä mää
rin moniselitteisenä, että 
haastoi Kariniemen lisäksi 

si muutakin henkilöä: toi

mittaja Arto Paasi 1 i n
n a n, kirjailija Timo M u-

kan, 

Paavo 

toiminnanjohtaja 

H ä m ä 1 ä i s e n, 
maanviljelijä Onni Kesä-
1 ahde n ja tOimittaja 
Pentti H a r j u m a a n. _______ " ______________ _ 

Annikki Kariniemi: 
Mitä on olla pohjois-suomalai

nen kysymY'kseen on olemassa 
pelkitetty vastus: 

nen, ei niin niinkuin vanha sa
nan sanoo että ihminen on ih
miselle susi, vaan niinkuin uusi 

On yhtä jaloa olla pohjois- sana sanoo että: 
suomalainen kuin maailmankan- - ihminen on ihmisen ainoa 
salainen, pääasia että on ihmi- veli (sisko!) 

Arto Paasilinna: 
rohjoissuomalaisena ei ole jä

rin hyvä olla. Suomi on niin 
laaja valtakunta, etteivät sen 
yläosien ongelmat tunnu Helsin
gistä katsoen läheisiltä ja kii
reellisiltä. Vuosikymmenten saa
tossa on Suomelta puuttunut 
riittävän tehokas provinssipoli
tiikka: oikeammin maan hallin
toelimet eivät ole nähneet pro
vinsiaalista Pohjois-Suomea yh
tenäisenä talousalueena. On tyy
dytty käsittelemään pohjoista 
pelkästään etelän etujen mukai
sesti. Pohjoisen erityisongelmat 
ovat jääneet jatkuvasti huo
miotta. 

hekin keskimääräistä kehnompia, 
eivät alueen asiat suju niinkuin 
pitäisi. Pohjoinen on aivan 
liiaksi etelän johtama, lannistet
tu köyhä valtakunnanpuolikas. 
Ei riitä, että säädetään vähäve
risiä kehitysaluelakeja. Tarvo
taan aivan u utta provinssipoli
tiikkaa. Tarvitaan laajaa Poh
jois-Suomen erityislainsäädäntöä' 

Koska Pohjois-Suomi on köY: 
h.ä' saamaton ja suunnaton alue, 
e1 ole hauskaa olla poh joissuo
malainen. Ja kun vielä muistaa, 
ettei näin pohjoisessa ole edes 
mainittavaa kulttuuria, apeuden 
tunne syvenee. Ei ole hauskaa 
asua alueella, jossa vallitsee hil
jaisuus, jossa on vain kouraJli
nen keskustelua rakastavia ystä
viä mutta yli puolimiljoonainen 
joukko asukkaita, jotka puhuvat 
vain autoista, , apulant amiljar
deista ja kantoninnoista. 

Niinpä on tullut aika, jolloin 
puhutaan raunioltuvasta Poh
jois-Suomesta. Jättiläismäisen 
valtakunnanosan luonto on saa
nut tuta etelän raskaan käden 
vaikutukset ennätyksellisen ly
hyessä ajassa. Tuskin mikään 
muu valtakunta kuin Suomi ky
kenee tuhoamaan niin nopeasti 
metsiä, vesiä ja järviä. Kysymys 
on kokonaisesta va ltak:unnan
puoliskosta. 

. On myös vaarallista asua poh-
JOisessa. Jos asukas sairastuu 1 . vaikkapa mykiön tulehdukseen, 1 Maailmankansalaiset ihailemassa 

Ihmisten kannalta on ollut tu
hoisaa, että Pohjois-Suomeen on 
etsiytynyt miltei yksinomaan 
huonoja virkamiehiä, etelään 

saa mykiö yleensä rauhassa tu- vanhaa ruukkua. moskeijan por-
llehtua ).~ mädä~tää. vaikk.~ .. P.?t~:: Siellä tavoitat joka puolella ih- tanut mabkantekosi sillä •peural- tilla Palestiinassa. 
aan paan puhki; ei ole Jaakana · ... · tk uh .. .. joka parantaisi taudin. '-. misia, JO a P uvat tahan ta- la vai mi-kä se nyt on eläin. 
Ja kun pohjoiseen tulee talvi, paan: jolla on ne komeat sarvet .• Mut- harrastettu päinvastaisia tekoja. 

Tarvitsee vain mainita, että La
pin läänin suurten jokien kehit-

pä sitä heti törmätään vastak
kain kiusallisen rahakysymyksen 
kanssa. Nykyiset meijeritilit tus
kin riittävät välttämättömien 
kulutustarpeitten ostoon. 

Ja mitä maidon hintaan tulee, 
on heti sanottava, että vesiteh
tailijan tuotantokustannukset li
monaadi- ja pilsnerilitran tuot
tamisessa ovat vain murto-osa 
siitä, mitä maitolitra tulee mak
samaan, mutta siitä huolimatta 
vesitehtailijan tuotteitten hinta 
on kolminkertainen maidonhin
taan verrattuna. Mikä purnaus 
nousisikaan, jos maidosta pitäisi 
maksaa sama hinta kuin pilsne
ristä. Tässä on ilmeisesti sellai
nen • etujen ristiriita•, jonka 
tasoittaminen on toistaiseksi 
osoittautunut turhaksi. 

kelpaamatoota väkeä. Pohjois
Suomen virkamiehistä, akatee
minen ylimystö on harvinaisen 
saamatonta, lepsua. Kuinka 
muuten voisi ollakaan, sillä pro
vinssit eivät kiinnosta taitavaa 
virkamiehistöä. Liia n monet 
Pohjois-Suomen opetta jat, ni
mismiehet, konsulentit harrasta
vat intohimoisesti j äniksenmet
sästystä sen sijaan että tekisivät 
jotakin kottprovinssinsa hyväk
si. Pohjoisessa on pulaa papeis
ta, lääkäreistä, insinööreistä. 
Kun virkamiehiä on vähän ja 

alkaa tu.ulla ja sataa jäistä lu~n· • Rakas ystävä kun sinä asut ta koskaan sinä et ole ensimmäi-
ta. Samaan aikaan maan kuori ht" h ' · ' k · k ' n 1 1 · · .... · etääntyy yhä ka k . . _ Y a po J01sessa um me m en appa amen missaan paikas-

uemma Si aurm .. .. .. . .. . .. . . . . . .. 
gosta, pimeys saa vallan, samoin taalla, sma tledat ka1kk1 ne suu- s~.'. Joku oululamen on JUUri ka-

Kaikki edellä kerrotut ulko
naisen elävän vaikeudet tietysti 
lyövät leimansa pohjois-suoma
laisen ihmisen luonteeseen 
mutta toisaalta on esille pyrki
vät kapinallisuuden miedontaja
na ja hillitsevänä tekijänä mai
nittava muutamia historiallisia 
sattumia, jotka ovat paljon vai
kuttaneet ihmisten suhtautumis
tapoihin ulkonaisia vaikeuksia 
kohtaad _:_ uskonnolliset herä
tysliikkeet. Niistä on voimak
kaimmin vaikuttanut laestadio
laisuus. Tämän liikkeen vaiku
tus ihmisten luonteen muodosta
jana, varsinkin alkuaikoina, oli 
varsin myönteinen. Se lopetti 
juopotlelun ja porovarkaudet ja 
muutenkin ihmiset olivat myön
teisessä mielessä kiinnostuneita 
lähimmäistensä eduista ja asiois
ta. Kuten yleensä kaikki voi
makkaasti vaikuttaneet henkiset 
liikkeet, on laestadiolaisuuskin 
ajan mukana taantunut ja vesit
tynyt. Se on jakaantunut useam
piin keskenään riiteleviin lah
koihin, muttunut herkästi tuo
mitsevaksi ja itsekeskeiseksi, 
joka ei näytä näkevän malkaa 
omassa silmässään. Alkuaikojen 
radikaalinen paatoksellisuus on 
siitä vähitellen häipynyt ja siitä 
tullut valtionkirkon vankkuma-

tämää sähköenergiaa siirretään t t k' 1 .. · k h ·k t" .. .. . on u 1py vas, JO a e1 en aa 
palvelemaan maan etelaosJen k 1 . t h mi h 1 1 pakkanen. Tulee itseään sääli ret vaikeudet, mitkä meitä koh- va1ssyt kertomassa kuinka po

kun m~istaa olevansa pohjois- taavat, kun yritämme tulla ym- roilla on huono vasomisvuosi ja 
tuotantoelämää. ansa a1s en uo on a ua u -

koisiin epäkohtiin. 
suoma.la.men. märrety1ksi etelämpänä.• kuinka riekot ovat taas tänä 

PohJOisen paras puoli on sii- v "h' .. J t .. nä että alue o'd · 
1
.. Tosiaankin olet si~llä Raikas uonna va 1ssa. a e elasuoma-

, v 1 aan v1e a pe- 1 · t' t".. · nk' .. 
lastaa. Sen takia täällä kannat- Ystävä ja kuulut samaan sar- amen Je aa JO se m, etta Ou-
ta~ .?11~. On kiintoisaa nähdä, jaan, koska joudut lakkaamabta lun ja Raahen porotalousal ue 
mmkalamen elämänmeno o_n taistelemaan ankaraa luontoa ja tuottaa yksinään enemmän poro-

Tietysti saattaisi löytyä kysy
mykseen muunkinlaisia vastauk
sia täkäläisten keskuudesta 

Edelläolevan vai.Jwtuksesta 
huomattavalta osaltaan johtuu, 
että monissakin kyläyhteisöissä 
henkinen elämä on pysähtynyttä 
kuin seisova vesi. Luetaan ai
noastaan yhtä lehteä, Raamattua 
ja Osuuskaupan kalenteria. Ra-

~:~an;r~~~~~o~~tifkk~os j~~~~~~ kovia pakkasia vastaan. Ja he ajokortt~ja .ja l.api?leukkuja kuin 
ovat näkymät varmasti lohdut- tietävät, että olet voittanut nämä· k~ko vaJVa!s.koiVUJa kasvava La
tornia. etelän ihmiselle ylivoimaiset vas- Pln provlnss1. Mutta Helsingissä-

tukset, koska olet vielä elossa. · kLn sinä olet omassa sarjassasi. 
.. .. . kennetaan moraaliset ja sosiaa-

ela.manmenon ~anssa,. m~o ~an- liset käyttäytymisnormit näistä 
hoJ~n maakylien. plentllal~Js:t, kovin puutteellisista raaka-ai-

riippuen siitä, miten höystöisän 
padan äärellä kukin vastaaja is
tuskelee. Kuitenkin kansalaist en 
enemmistö, ihmisryhmä, joka 
ahertelee ns. agraariluontoisen 

Timo Mukka: 
Sinä olet inhimillisen voiman Siellä tiedetään, että sinä juot jo
sitkeyden ja peräänantamatto~ kaisella aterialla hokmannintip
muuden r uumiillistuma. suuri pojen puutteeseen kuusi miinus 
Sankari, joka pukeutuneena kar- kaksikymmentäviisi asteista vod-

uuslen asutusalue1tten korp1ela- . t 0 k h'tt t 1 t'l 
· .. t · t h 'h. t t ne1s a. n e 1 yny o o 1 a, 
Ja Ja muu et m verra tava jossa Ihmiset näyttävät pitävän 
myös vahvemmissa asutuspai
koissa, tuntevat nyt' joutuvansa Kysymys sinänsä on jo ase- miota osakseen. Joskus käy mie- valakkiin saattaisi tarpeen tullen karyyppyä, joissa täytyy ehdotto

tettu siten, että vastasipa siihen lessä ajatus, että olisi kokeilta- käväistä lenkin vaikka avaruu- masti olla tilkka saunanlämmintä 
mitä tahansa, tulee vastaukseen va asumista etelämpänä, mutta dessa. J a sehän sinä oikeastaan poronverta. He tietävät että sit
tletty provinssilnonne, vaikka se on lähinnä vain mukava oletkin. Siellä sinut ymmärre- keytesi on lähtöisin satakilomet
henäilökohtaisesti en tunne elä- mahdollisuus, Pohjois-Suomi tään. on hauska olla pohjois- risistä patikkaretkistä kullankai-

enemmän huolta lähimmäistensä 
heikkouksista kuin oman henki-

pahaan murrokseen, josta ulos- sen näköpiir insä laajentamisesta. 
pääsyä ei näytä olevan näköpii- Tämänkaltaisia mietelmiä syn-
rissä. tyy ihmisen päässä, joka asuu 

Menneinä solavuosina muo- alueella, missä perunamaat halla 
dostui paljon irtoväkeä alueluo- jättää koskematta kerran kym-rnisessä Pohjois-Suomessa muu- tuntuu riittävän hyvin. suomalainen. 

vajien ja poroerotusten parissa. 
Sinussa havaitaan ennen pitkää 
suunnaton määrä aidon lappalai
sen tunnuspiirteitä. Tarkkaan 
katsoen sinulla on hiukan vinot 

vutusten ja vuosikausi jatkuneen 
sotatilan johdosta. Rauhan pa-Kaiken kaikkiaan , puhuttaes-ta kuin sen, minkä luulisin kuu

luvan elämään missä tahansa 
esim.. PohJ'oisen vast k hd ' sa provinsseista olisi muistetta-

a o assa tt" .. Etelässä. · va, e a poh]omen ja etelä ovat 

Pohjoissuomalainen Pohjois

Ruots issa 

käsitteitä ennen muuta maantie
t een a lalla ja ett ä rajoja etelän 

Pohjois-Ruotsissakin sinut tun
netaan hyvin. Siellä tiedetään 
hyvin, että sinä ajat pienellä ja 
halvalla kansanautolla. He näke-

j a pohjoisen välillä voidaan 
vaihdella mielin määrin: se mi
kä tänään on pohjoista, saattaa vät myös, että sinun pukusi on 
huomenna olla etelää. Ja pro- tehty kankaasta, joka jo kaksi 
v inssiajattelun ja -tuntemisen vuotta on ollut Ruotsin myynti
vetäminen maantieteellisiä rajo- tilastoissa vain toisella tilalla. 
j a pitemmälle ja ihmisen olemi- Mutta he kunnioittavat sinua, 
seen asti, on hyvin kyseenalais- sillä he tietävät, että ellet nyt 
t a. Yhtä mielekästä olisi kysyä, 
miltä männystä tuntuu olla 
mänty. 

la ttua heidän sijoittamisensa 
t uotantoelämän palvelukseen 

silmät. Sääresi eivät sittenkään tuotti vaikeuksia. Näilläkään 
ole aivan suorat ja saisit sinä ol- pohjoiskairoilla ei keksitty muu
la hieman pitempi:kin. Mutta he ta keinoa kuin ryhtyä ihmisiä 
tietävät syyn: Kun ihminen syö asuttamaan koskemattomille kor
niin yksitaukkoista ruokaa, ei voi pimaille. En tiedä, olisiko siinä 
millään saada kaikkia hivenainei- tilanteessa keksinyt kukaan 
ta tarpeeksi. Mutta he tietävät muutakaan ratkaisua . Juhlapu
myös sen etteivät itse olisi enaä heissa tämän uuden asutustoi
hengissä ~en rääkin jälkeen jon- minnan odotettavissa oleviin tu
ka sinä olet kokenut. Mutta sa- !oksiin Jdinnitettiin suurta huo
nopas heille, että olet käynyt miota _ vaikka toisaalta tuntui, 

Jos asiaa katsot aan pelkästä 
elämän ja ihmisen ä olemisen 
näkökulmasta, ei mitään JXlhjois
suomalaisuutta ole olemassa -
on vain jokapäiväinen elämä; 
leivän hankkiminen, siit~minen 

ja synnyttäminen jne., m utta ta
loudelliselta tai maantieteellisel
tä kannalta kats ottum asia 
puuttuu ja pohjois-suomalaisuus 
leimaa hyvinkin vahvasti kaik
kien täällä asuvien töitä )l tun
temisia. Kirjailijan työn lanna.l
ta asuminen Pohjoisessa nerkit-
see luonnollisesti eri~ymistä 

juuri itse ole ottanut osaa sotaan, Haaparannalla, joka on aitoa etteivät reformin suunni ttelija t 
niin ainakin sinun isäsi on kun- Ruotsin maata. Sano varsin vie- itsekään uskoneet suotuisaan 
nostautunut suurissa taisteluissa. lä , että ostat sieltä joka viik~o lopputulokseen, joskin ymmär

Onko Suomi ehkä niin suuri Ja sinussa on sitä samaa taist.elu- tuoreita persikoita, kirsikoita Ja rettävistä syistä vaiken ivat siitä 
t ta" sen J·akaminen Poh- mieltä. Ja voi sitä sisua mtka Sl- vaikka kasakoita. Silloin vasta visusti. Sen vain saa ttoi monis-maa, e · · t 1 · i 1 k · · · 

• kulttuuri tilanteiden" ja ehkä 
tärkeittenkin kontaktien ruurim
masta osasta, paljolti timäkin 
on kuitenkin henkilöstä :Jsetään 
johtuvaa; ehkä se jo.ka aruu na
papiirin pohjoiseromaHa puolel

. · _ ·a Etelä-Suomeksi on tar- nussa pnlee. Ruo sa amen e ihmetys alkaa. Saat kuula mn- sakin yhteyksissä • kuhss1en t a-
JOIS J · · · · aotte- · · 1 t · · 

eellista muuten kuin pelkkänä haluaiSI haastaa .. smua .~a. . ka kehitysaluelait on te: y .~ ~v.an kana. havaita. Tilanne oh kes-
p h 1. "na"? luun missään laJISsa. Alaka mls- väärin. Ihmiset, jotka kayvat JO- tämätön ja se pyrittävä jollakin sana e ma . k tt.. asut . · .. t' · · · .. 

.. . . ·t" .. . sään tapauksessa erro, e · a ka viikko Ruotsissa, e1vat to 1ses- tavalla hoitelemaan pois pinva-Onko vallmatka en s a va Ja .. .... · .. s·enä . .. 
. .. ..1. tk k" 't lähellakaan Rovamemea. 1 ti ole keh1tysavun tarpeessa. J .. a.rJ·estyksestä. Jotakin oli tehta-ottava? E1ko va una a- as1 e ... 

e~ . · .. .. hd 11. 't kun on se puukotustehdas. Sma Etelä-Suomessa on hauska olla vä irtoväen sijoittamiseksi, ja 01kem kaytettyna ma o IS a · · .t .. · ela .. J·ä · '11" · 11 
la, ei haluakaan joka päi;ä olla rajattoman vapauden? Eikö 
Helsingissä. Mutta Pohjci!-Suo- K uala Lumpuri tai Washington 
mi voi ehkä tarjatakin ptakin, ole yhtä lähellä Pelloa kuin 
sellaista minkä hankliminen Tampere tai Vaajakoskikin -
etelämpänä olisi vaikeamaa ja välillä on vain välimatka, mut
mahd~tontakin. J os joku arvos- t a sen pituus ei ole määräävä 
taa ihmisen ja luonnon vtitöntä t ekijä. Lunonnollisesti · on ikävää 
kosketusta, hänen on pJolipa- e ttä kirjeen saapuminen esim. 
kosta · tunnustettava Pihjois- J yväskylästä Pelloon ottaa kaksi 
Suomi tässä mielessä mulavaksi päivää, mutta vielä ikävämpää 
paikaksi. Koko Pohjo isSuomi olisi jos se kestäisi kolme päivää 
on käytännöllisesti katsoo lop- - ja sitäpaitsi Pello- Helsinki 
pumatonta korpea, jännä ja välin kirje kulkee päivässä. 
metsiä, vaaroja ja raakaanaata. Pohjois-Suomi (Etelä-Suomi) 

Minulle Pohjois-Suomi oo seu- on (ei ole) suuri Nevanperä. Siel
tu siinä missä jokin muukin l ä jäätyy (ei jäädy) sielu ja sil
seutu; siihen liittyy luonnmses- m äterä, kuten kansanrunoilija 
ti minun kohdallani käsi~ • ko- Kasperi Virtanen on Eero Hie
tiseutu• joka sekin vaati huo- t alaa siteerat akseni runoillut. 

Paavo Hämäläinen: 
Pohjoissuomalaisuus on täsite. 

Hän joka asuu Pohjois- S umessa 
on .eri ihminen kuln ~teläuoma
lainen. Häneen suhta ud utaln eri 
tavoin. 

Pohjoissuomalainen Pohjois· 
Neuvostoliitossa 

MuurmanSkin alueella. on mu
ik.ava ol:lia pohjoissuoma[aJ.nen. 

o~et jotenkm pnm1 nvmen . .. .: pohjoissuomalamen, Si a smu a keksittiin tuo asutustoimin ta. 
jonka kanssa on parasta selv1ttaa on aina mahdollisuus yllättää, Perustettiin suuri määrä olosuh
asiat rauhallisesti. Jos m~uten koska sinulta ei odoteta edes sitä, teisiin sopeutumattomia h aja-
satut olemaan nainen, smulla mitä nasarettilaiselta aikoinaan. sutuksia Ei t iedetty muuta 
saattaa olla suuriakin mahdolH- a · 
suuksia, sillä poikkinainti on vie
läkin muotia. 

Pohjoissuomalainen 
Pohjois-Norjassa 

keinoa silloin - eikä se näytä 
vieläkään kir kastuvan. 

Onni Kesälahti; Luonnonolojen 4 merkityksestä 
vilj elystoiminnan edellytyksenä 
eri paikoilla Suomenmaata ei 

Käsitykseni mukaan otsikossa ole ilmeisesti riittävästi koros
Haluaisin kernaasti olla poh- oleva kysymys merkitsee, että tettu eikä otettu huomioon me

joissuomalaisena Pohjois-Norjas- tuntee kuuluvansa vähempiar- nestymisen mahdollisuuksia pun
sa siksi, etten ole koskaan ollut voisten kansalaisten ryhmään nittae9sa. Lähtökohtana on näet 
siellä. suomalaisessa yhteiskunnassa. pidettävä, että kasviravintoa 

Niin hassusti näyttävät asiat muodostava bakteeritoiminta 
Pohjoissuomalainen Etelä- olevan nykyisinä: päivinä. Asut- muodostaa perusedellytyksen 
Suomessa tavanamme oleva maaperä ja kasvillisuuden menestymiselle. 

yleensä ulkonainen luonto jo Ja tämä bakteeritoiminta riip-
Nyt kun kehitysalueita on vii- asettavat t iettyjä rajoituksia puu lämpötiloista. Näillä leveys-

meinkin vahvistettu on sinunkin nitten pyrkimysten tielle, joitten asteilla vuoden keskilämpö on 
asemasi turvattu lailla eteläsuo- tavoitteena on pääseminen pa- tunnetusti h uomattavasti' alhai
malaisten sHmissä. Nyt sinä vih- rempien rinnalle. Tämän lisäksi sempi kuin maan eteläosissa, 
doin:kin voit täY'sin laiLlisesti on yhteiskunnan ja valtion joh- joten kasviravinnon luontainen 
mennä Etelä-Suomeen seuraa- tavissa asemissa olevien elimien muodostuminen on täällä monin
maan kehitystä. Siellä tiedetään taholla ummistettu silmät - verroin heikompaa. Tosin bak
hyvin, että tulomatkasi on ollut suurin piirtein - leveysasteitten teeritoimintaa voidaan keinolli
sinulle rasittava. Sinä olet tie- aiheuttamien erilaisuuksien ta- sestt vir kistää voimak.kaan lan
tysti jo viilklk!o.kaU:Sia sitten aiQit.. ~tta~ksi.. Pikemminkin on noituks~n avulla - mutta ~ilnä-

menessä vuodessa; missä heinä 
kasvaa, jos jaksaa apulantaa 
ostaa; missä saa harmikseen to
deta, että alueesta on muodos
tunut paljolta etelän riistomaa : 
Lapin lasten lapsilisät hyödyt
vät etelän puuvillatehtaita, La
pin suurten . koskien tuottama 
sähkö on etelässä halvempaa 
kuin Lapissa. 

Saattaa olla, että varoissaan 
oleva etelän turisti saapuu ke
sän lämpimänä aikana Lapin 
perukeille ja ihastuu ikihyväksi 
Lapin luontoon, joutuu •Lapin 
lumoihin• - mutta kaiken ikän
sä t äällä asunut, täällä syntynyt, 
kasvanut ja taist ellut, näkee ym
päröivän luonnon melkoisena 
vastustajana. Kauneus tulee ta 
ju ttavaksi mitä epärunollisim
malta pohjalta, siitä mitä olet 
syönyt mitä juon.ut j a miten it
sesi vaatettanut. Paikallinen ja 
syntyperäinen asuu täällä 12 
kuukautta vuodessa, mutta La
pin ihanaa kesää kestää · vain 2 
kuukautta, jota käyttävät hy
väkseen Lapin lumoihin ' jou tu
neet. He elävät 10 kuukau tta li-
hapatojen ääressä ja odottavat, 
milloin kesä saapuu Lappiin. 

Pentti 
Harjumaa : 

lVIi tä on olla poh joissuomalai
nen ja mitä on olla ihminen 
kysymysten välillä tuskin on 
suurtakaan eroa. Uskomme ni
mittäin, että ihmisenä oleminen 
kohtaa syvimmältään samankal
taisia vaikeuksia. ristiriitaa ja 
mielihyvää, asuipa hän sitten na 
papiirin eteläisellä tai poh joisel
la puolella . . 

Mutta kun on sattunut synty
mään Pohjois-Suomessa ja tääl
lä on asuttava, ei voi muuta kuin 
olla pohjoi.ssuomalainen, halusi
pa tai ei - sillä pohjoisessa 
vallitsee arktinen laki. 

Olla pohjoissuomalainen, onko 
se kirous vai onni. Vastaus vaih
tel~ mi~an !llukaan. Mutta 

Lauantaina syyskuun 24 pnä 

älä tapa 

sininen hämärä ampiaisen pistin 

muutm'Lainen tässä kaupungissa vuorilla toinen 

tiedän minun aikani on tullut minun on maksettava 

yksin tyhjyys upottava suo tiesin sen mutta olin kotona 

rauta-anturain rytmi miljoonat saappaat astuivat 

yli minäkin näin mutta silmät 

sensuroivat aivoissa panssarilevyt ikkunoissa 

näin mutta en kuitenkaan nähnyt sininen hämäryys 

mustakala ja meret tuuli oli tyhjää vaikka voima suuri 

muistan talvisodan ja pikkupojan 

ja pelon 

joka kasvoi vuoreksi ja luola jonne ryömin turvaan 

ja pommikoneet tulivat tuoli kaatui minuun ja kauhu 

ja isän joka tuotiin suussa oli verta ja sininen hämäryys 

riihessä makasi isä pakkasta 40 astetta järvi jäässä 

ja pommikoneet tulivat maa nieli äidin' 

teräslintu oli tehnyt valmiiksi kuopan 

ja ihmiset sanoivat e ttä olin orpo että olin yksin 
1 

ja minä katselin pöydän alta ja minulla oli nukke joka 

veressä 

ja silloin minä tiesin että minun on maksettava huuto tarttui 

pöydän jalkaan sininen hämärä 

olen orpo tässä kaupungissa ja kasarmilla sain pistimen 

minua vaaditaan marssimaan ja laulua jossa puhutaan 

isänmaasta 

minua vaadit aan ajattelemaan etten a jattelisi 

ja todistusta vapaustahdostani myös velvollisuus on sidottu 
armeijan sarkatakkiin Ja vala jumalan nimessä 

hyvä jumala papptkin vaatH samaa 

mieletön juttu paJkottava t että minun on malmettava 
isän ja äidin laskut samalla vekselillä 

mutta tietäkää ampukaa minut kuin koira mutta sankari en o1e 
olen alkuaine tuntematon ilman pistill'tä 

koeputkessa alen yksi ja sama pieni ja suuri 

y1i arv.aruuden eräs dlento 

yli avaruuden eräs olen 

ihminen 

lujempi so tasankarin pistintä tyhjää 

kaikkeutta suurempi voima on aloittanut poraustyön 

rakkaus 
eetteri kylvää sanoja ilman papin lupaa 

älä tapa. 

MIKA OLLILA 

Edellisen Kirjallisuusliitteen 
paras 

Kun olen lakannut yrit
tämästä ymmärtää uutta 
runoa, olen alkanut ym
märtää sitä. 
Kullakin sanalla on oma 
värinsä, oma ominaisläm
pönsä sanan symbolifunk
tlon ulkopuolella. Sano
jen konstruktiolla, esim. 
r unolla, on minulle mer
kitystä järjen tason tai 
ymmärt ämiseen pohjau
tuvan tunne-elämyksen 
ohella tai kokonaan ulko
puolella. Kohdallani on
nellisin tapaus on r unossa 
rationaalisuuden ja . irra
tionaalisuuden synteesi. 
Onnistunein sellainen oli 
mielestäni viime Kirjalli-

suusliitteessä Olli Viirin 
Puhuitko sinä paljon . .. 
Runon kirjoittajapersoo
na on miellyttävällä ta
valla yht'aikaa läheinen 
ja etäinen, viileä ja läm
pimän inhimillinen. Runo 
on kuin intiimi kirje, jon
ka lukeminen nolostuttai
si, jollei tuo viileä ja vii
sas kirjoittajan asenne te
kisi lukemista luvallisek
si. Luulen että rakastuin 
tähän runoon aluksi kah
den viimeisen runorivin 
perusteella. Nyt moneen 
kertaan luet tunakaan ei 
loppuratkaisu tunnu yh
tään tehdyltä. 

VEIKKO RAAKANA 

jos v:;~stausta etsitään mielialan· toimittava tasapaksusti Pohjois
vaihtelun takaa, pohjoissuoma- Suomen tavalla tai Pohjois-Suo
lainen joutuu pakosta monessa mesta pois. 
asiassa kokemaan. että hän asuu Se, ettei. yleisesti hyväksytyis-
jumalan selän takana. tä normeista poikkeavaa ajatte-

Pohiois-Suomeen ei koskaan lua ja työskentelyä suosita - ja 
ole tuotu tuoretta tavaraa. Se on jos mahdollista - sallita, on 
ollut vuosikymmenestä toiseen vaikuttanut arvaamattoman tu
eteläläisten kaatopaikka, ja ha- kahduttavasti ja yksipuolistavas
jut ovat sen mukaisia. Valinnan ti Pohjois-Suomen ~ekä aineelli
varaa ei ole' ollut. seen että henkiseen kehitykseen. 

Siinäpä se, val innan vara on Uuteen yritystoimintaan on vai
supistunut Etelän ilmansuunnal- kea saada pohjoissuomalaista in
le. Pohjoissuomalainen on nuku- nostumaan mukaan, on totuttu 
tettu - ja tuomittu - ottamaan elämään ja olemaan entisen esi
vastaan, mitä Äiti-Etelä on kat- isiltä perityn kaavan ja asen
sonut arvol!iseksi antaa pohjois- 'teiden mukaan. Eräs esimerkki 
suomalaiselle lapselleen. J a se tästä on minkinkasvatuksen 
mitä Etelä on antanut, ei ole juurruttaminen Lapin maape
mairi ttelevaa. Poh.ioiseen on lä- rään. Vaikka uudella elinkeinol
hetetty liian u sein vanhentunut Ja on todettu olevan hyviä edel
tai käytöstä poistettu tavara, lytyksiä menestyä ja vakaat 
:jonka poh joissuomalaisen on ol - markkinat, minkinkasvatus le
lut nieltävä pysyäkseen edes jo- viää tuskastuttavan hitaasti La-
ten kuten hengissä pin kyliin. 

Pohjoissuomalainen on . ollut PohjOis-Suomesta ja Lapista 
vähässä kiltti lapsi Etelälle. Hän puhutaan usein mahtavasti tule
on uskollisesti, suoraselkäisesti vaisuuden maan äärenä. Sano
ja hampaat irvissä pyrkinyt säi- taa n, että täällä on rajattornia 
lyttämään kaiken, mitä hänelle mahdollisuuksia, maan päällä ja 
on uskottu . Tästä johtuen jotkut maan sisällä. Näillä •rajattomil
ilkeämieliset ja kaiken alas re- la mahdollisuuksilla• tarkoite
pivät r adikaalit ovat saaneet taan metsiä, soita, maataloutta, 
aihee!1 syytökseen: rautaa ja kultaa, mutta tärkein 
. Pohjoinen on vanhojen asen- - ihminen, hänessä piilevien 
teiden suuri ja oivallinen mu- rikkauksien esille kaivaminen, 
seoalue. Ja arktinen seutu kun kehittäminen, jalostaminen ja 
on, t äällä myöskin säilyvyys on monipuolistaminen on unohdettu 
hyvä. tai jätetty muun jälkeen. 

Pohjoissuomalainen ei ole vie- Olla pohjoissuomalaisena on 
lä tähän päivään mennessä ko- · samaa kuin olla kehitysalueella, 
kenut, mitä on olla itsenäinen, alikehi ttynyt ja nukkua prinses
aikuinen. Epäitsenäisyyteen hän sa ruususen unta. K ukaan ei 
on ensisijaisesti itse syyllistynyt. tiedä tarkalleen, millä lääkkeillä 
Pohjoissuomalainen ei luota tästä alikehityksestä, epäitsenäi
omiin mahdollisuuksiinsa ja tun- syydestä ja horroksesta vapau
teisiinsa eikä anna naapurinsa- tuisi. 
kaan luottaa. Tasapäisyys on Koska Etelästä ei ole apua, 
voimaa ja valttia j a siitä poik- ainoaksi mahdollisuudeksi jää, 
keaminen on yhtä kuin viholli- että pohjoissuomalaisten on itse 
nen, repijä, johon on pyhä asia herätettävä itsensä. Alkuunpani
suhtautua sen mukaisesti. jaksi tarvittaisiin jälleen uusi 

Lyhyesti: On ajateltava ja Poh jolan H erättäjä. 


