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Historia tallentuu tarinoissa

Kirill Levashovin autokorjaamo on vuokralaisena Patruunantiellä. Toimitilaa on remontoitu autokorjaamolle sopivaksi.
Työn alla on muiden muassa toimistotilojen viimeistely.

Itäkylä vaihtui
Vimpeliin
VIMPELI
Virpi Poikelin

Vuosi sitten autokorjaamon
Lappajärven Itäkylään perustanut Kirill Levashov on siirtänyt
yrityksensä toiminnan Vimpelin keskustaan. Jo toiminimen
perustamisvaiheessa Kirill oli
kiinnostunut Patruunantien alkupäässä sijaitsevasta tilasta.
– Itäkylä oli tavallaan väliaikaisratkaisu. Tässä on vieressä
autovaraosaliike, eikä varaosien
perässä tarvitse juosta koko päivää, miettii Kirill Levashov uuden toimitilan hyviä puolia.
Yrityksen 148 neliön tiloja on
remontoitu korjaamon tarpeisiin
soveltuviksi: esimerkiksi sähköt
on uusittu. Kokonaan uuden toimistotilan rakentaminen on vielä kesken.
Maatalousyrittäjän koulutuksen Kurejoella saanut Kirill on
työskennellyt aikaisemmin muiden muassa maatalouslomittajana ja turkistarhalla. Pietarsaaressa sijaitsevalla maatalouskonetehtaalla hän oli koneasentajana kahden vuoden ajan. Kun

tehtaalla lomautettiin väkeä,
alkoi pitkään mielessä muhinut
oman yrityksen perustaminen
saada toden teolla tulta alleen.
LK Motorsin toimenkuvaan
kuuluvat erilaiset autokorjaamon ja pienkonekorjaamon
työt. Kirill kertoo tekevänsä katsastukseen liittyviä korjauksia
ja jopa käyvänsä katsastamassa asiakkaiden autoja. Etenkin
ikäihmiset ovat tykänneet, kun
heidän ei tarvitse itse lähteä autonsa katsastukseen.
– Tykkään käydä autonkatsastuksessa asiakkaiden puolesta.
Käyn katsastamassa autoja Alajärvellä toimivalla katsastusasemalla. Siellä on mielestäni hyvä
palvelu.
Venäjältä, Aunuksen piirissä sijaitsevasta 3 000 asukkaan
Vitelen kylästä kotoisin olevalla 23-vuotiaalla Kirill Levashovilla on suomalaisia sukujuuria,
sillä hänen isoäitinsä on syntynyt Suomessa. Seitsemän vuotta
Suomessa asunut Kirill nauraa,
ettei hän ehdi harrastaa mitään:
yrittäjän elämä on kiireistä.

JS Päivi Kultalahti

Käy tutustumassa

Järviseutu-Seura on käynnistänyt kotiseutuperinteen tallentamishankkeen, jossa merkitään
muistiin faktaa ja tarinoita niin
lähimenneisyydestä kuin vähän
kauempaakin paikallishistoriasta. Aloitteen hankkeen käynnistämisestä tekivät Evijärven sukututkijat.
Tarkoituksena on houkutella
väkeä merkitsemään muistiin
paikallista perinnetietoa, joka
helposti katoaa unholaan muistajien mukana. Tarinoita voi kirjoittaa kaikilta elämän aloilta.
Myös niin sanottu sirpaletieto,
eli lyhyt muistuma on tärkeä,
sillä joku toinen saattaa kertoa
siitä lisää.
Tarinoiden lisäksi kerätään luettelo seudulla julkaistuista kirjoista ja muista teoksista. Julkaisuluettelon avulla pääsevät
asiasta lähemmin kiinnostuneet
tarkemman tiedon jäljille siltä
osin kuin sitä ei digitaalisessa
muodossa löydy.
Muistiin merkitsijöiden tuotos
tallennetaan Järviseutu-Seuran
digitaaliseen tietopankkiin, Seutulaariin, kaikkien asiasta kiinnostuneiden ulottuville.

Tallennushankkeen työryhmä
on päättänyt avata sivut kaiken
kansan luettavaksi.
– Toivon mukaan asian harrastajia ja tarinoiden kirjoittajia
tällä tavoin löytyy lisää, toteaa
hankkeen perustaja Johannes
Kupila.
Tähän mennessä tietoa on
eniten Evijärveltä ja Alajärveltä, mutta ehkäpä muutkin pitäjät
vähitellen aktivoituvat. Värikkäät persoonat, erikoiset tapahtumat, sanonnat ja paikkoihin
liittyviä tarinat olisi tärkeä saada talteen jokaisesta pitäjästä.
Samantyyppisiä tarinoita entisajan arkipäivästä löytyy tietenkin jokaiselta kulmakunnalta,
mutta aina niissä on mausteeksi
pieniä eroavaisuuksia ihan naapuripitäjienkin välillä.
Tarinoissa ei aina ole ehdotonta totuutta, vaan asiat kirjataan muistiin niin kuin henkilö on tapahtuman kuullut tai
kokenut. Jos joku näkee asian
eri tavalla, tulee hänen tallentaa mukaan oma versionsa. Tietopankki ei toimi tuomarina,
vaan kerää talteen muistitietoa
paikallishistoriasta.

Koko alue mukana

Tärkeät osoitteet

Tallennushankkeessa on mukana koko laaja kotiseutumme.
Sisältö on ohjeellisesti jaoteltu
pitäjittäin, ja tarinoita kaivataan
seudun jokaiselta kulmalta.
Jokaisen pitäjän takaa löytyy
rungoksi ohjeellinen sisällysluettelo. Luettelo laajenee sinne
talletettavan aineiston mukaan.

Seudun Tarinoita -kokoelma
löytyy on luettavissa osoitteessa http://www.jarviseudunsanomat.net/dokuwiki/doku.php
Jos haluat tallentaa pankkiin
tarinoita, ota yhteyttä Johannes Kupilaan (jussi.kupila@
pp.inet.ﬁ), niin saat itsellesi
kirjoittajatunnukset.

Seudun tarinat -hankkeen raadissa on pohdittu, miten keruutoiminta saataisiin parhaiten toteutettua. Nyt innostetaan
tarinoiden muistajia ja kertojia avaamalla tähän saakka kerätty sato kaiken kansan luettavaksi. Vas. Erkki Takala, Erkki
Mäkelä, Johannes Kupila, Urpo Purola, Yrjö Huttunen ja Tuija Matintupa.

http://www.jarviseudunsanomat.net/
dokuwiki/doku.php -osoitteeseen
tallennetaan tosijuttuja ja tarinoita
Maantiedosta: maamerkeistä, teistä, muistomerkeistä
Ihmisistä: vaikuttajista, parantajista, kansantaiteilijoista,
pahantekijöistä

Asumisesta: taloista, torpista, mökkiläisistä
Elämisen keinoista: metsästä, maasta, karjasta,
käsitöistä, yrittämisestä
Aikakausista: sodista, pula-ajoista, muutosilmiöistä
Puheenparsista: murteista, arkkiveisuista
Lasten leikeistä: peleistä, loruista, saduista

Seutulaari perustettiin jo muutama vuosi
sitten Aisaparin kautta saadun EU-rahoituksen turvin, ja aineistoa kertyy paikallislehden kautta ”viikoittaisena historiankirjoituksena”. Muu aktiivinen aineiston
keruu on kuitenkin jäänyt vähemmälle.
Sen vuoksi Järviseutu-Seura näkee tarinankeruuhankkeen tärkeänä lisänä jatkamaan paikallishistorian tallennusta, jolle
peruskivi on muurattu jo kolmiosaisessa
Järviseudun Historia -teossarjassa.
On tärkeä pitää tallennetun historian
ketju katkeamattomana. Tarinat eivät enää
välity ”takkakiveltä”, muistitietona, nuoremmille sukupolville. Siksi ne pitää tallentaa ajan hengen mukaisesti digitaaliseen muotoon.

Seinäjoki. Tutkimusaloina ovat
agro- ja konepajatekniikka, paikallinen energiatuotanto ja energiatehokas rakentaminen. RH

Navetan katto sortui
Purmojärvellä
JS Rita Haapasaari

Kauhavan Purmojärvellä sortui tuhatneliöisen navetan katto
lauantain vastaisena yönä. Navetassa oli lypsy- ja lihakarjaa.
Sadasta eläimestä vain neljä oli
loukkaantunut niin pahoin, että
eläinlääkäri lopetti ne, muut kuljetettiin lauantain aikana väliaikaiseen sijoitukseen.
– Eläinten pelastaminen oli
hyvin vaativaa rakennuksen romahdusvaaran vuoksi ja raivaus-

työt kestivätkin noin yhdeksän
tuntia, kertoi palomestari Lauri
Joenpolvi.
Raivaustöissä olivat Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen yksiköt Kortesjärveltä, Evijärveltä ja
Kauhavalta. Pelastuslaitoksella
oli käytössään myös nostolava.
L-muotoisen rakennuksen
isomman osan kattotuolit pettivät kokonaan, joten ne joudutaan
raivaamaan pois, ennen kuin vaurioita pystytään korjaamaan.

Ministeri Pekkarinen
tulee Lehtimäelle
Taimelan yhtenäiskoulun remontoituja tiloja juhlitaan sunnuntaina.
Juhlapuheen pitää ministeri
Mauri Pekkarinen.
Vihkiäisjuhlaa vietetään Lehtimäen nuorisoseuralla ja se alkaa kello 17 täytekakkukahvituksella.
Tervehdyspuheen ja koulun
historiikin esittää Taimelan rehtori Liisa Nygård.

Juhlassa nähdään diaesitys
Taimelan koulun vaiheista ja remontista sekä runsaasti koulun
oppilaiden esittämää ohjelmaa.
Päätössanat lausuu Alajärven
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Esko Ahonen.
Juhla päättyy Lauluun Lehtimäelle, jonka säestää Marja Viitasaari. SC

Käy tutustumassa netissä tarinoiden siemeniin.
Jos innostut tallentamaan tarinoita, ota yhteyttä
Johannes Kupilaan,
sähköposti: jussi.kupila@pp.inet.fi,
niin saat itsellesi kirjoittajatunnukset.

Seutulaarissa aineisto pysyy tallessa

Epanet-professuuri
Kauhavalle ja Seinäjoelle
Seinäjoen korkeakouluyhdistys ja Vaasan yliopisto ovat
vast´ikään solmineet sopimuksen Epanet-professuurista, jonka
sijoituspaikkana on Kauhava ja

Takkakiveltä: kummituksista, aarteista,
menninkäisistä, hiisistä
Muista aiheista: mitä mieleen tulee

Urpo Purola esitti kokousväelle Lappajärven museon näyttelyä, vas. Erkki Mäkelä. Ensi kesäksi museoon pystytetään
urheiluaiheinen näyttely 100-vuotiaan Lappajärven Veikkojen kunniaksi.

Kun dokuwiki-työskentelyllä kerätyt
tarinat tallennetaan lopuksi Seutulaariin,
säilyvät ne siellä, yhteisessä tarinapankissa, helposti haettavassa ja jäsennellyssä muodossa. Seutulaariin pääsee tutustumaan Järviseudun Sanomien kotisivujen kautta.
Eräs keino Järviseutu-Seuran tallennustyössä on keväisin julkaistava Ranstakka-lehti, jota tehdään yhdessä pitäjäseurojen ja seudun museoiden kanssa. Tänä vuonna lehdessä on teemana
paikallinen ruoka- ja pitoperinne. Lehdessä voidaan kuitenkin julkaista vain
rajallinen määrä artikkeleja, mutta toivottavasti se toimii osaltaan herättäjänä
paikallisen muistitiedon keruussa.

Järvenkunnostusprojekti etenee
JS Virpi Poikelin

Vuonna 2009 alkanut, Alajärven
kokonaiskartoitukseen ja viemäriverkoston laajennustarpeen selvittämiseen tähtäävä Alajärven
kunnostus -hanke päättyy tänä
vuonna. Vaikka hanke lähenee
loppuaan, on tarkoitus, että alajärveläiset, Alajärven kaupunki
ja muut tahot sitoutuvat järven
kunnostukseen pitkällä aikavälillä.
Alajärven kunnostus -hankkeen ohjausryhmän sihteeri, Järvi-Pohjanmaan yhteistoimintaalueen ympäristösihteeri Kirsi
Syynimaa kertoo, että hanke on
hyvä päänavaus järven kunnostamiseen.
– Ei kannata olettaa, että tämän hankkeen voimassaoloaikana järvi pitäisi saada kuntoon.
Järvi on saastunut ihmisen toiminnalla vuosien ja vuosikymmenten aikana. Pitkäjänteisellä
kunnostustyöllä saamme nostettua Alajärven meille arvokkaiden
järvien joukkoon, uskoo Kirsi
Syynimaa.
Kuluvan vuoden alkupuolella
80 Kuninkaanjoen, Levijoen ja

Alajärven ranta-alueiden peltojen omistajaa saivat kirjeen,
jossa kerrotaan mahdollisuudesta eritysympäristötukiin,
jos maanomistaja perustaa suojavyöhykkeen vesistöön rajoittuvalle peltolohkolleen.
Syynimaa toivoo, että maanomistajat innostuisivat selvittämään asiaa oman lohkonsa
kohdalla ja toteuttavat suojavyöhykkeitä.

Katiskat esille keväällä
Kirsi Syynimaa kertoo, että
hankkeella on ollut myönteinen
vastaanotto. Viime kesänä lähetettiin kyselykaavake sattumanvaraisesti valikoituneisiin 403
kiinteistöön.
Kyselyn aiheina olivat muiden muassa järven tila ja sen
käyttö sekä innokkuus järven
kunnostustalkoisiin. Vastauksia saatiin 123.
Kuntalaisten mukaan hanke
on hyvä ja sitä on odotettu järven huonon tilan vuoksi. Esimerkiksi suurimman yksittäisen
toimijan, Alajärven kalastuskunnan jakokunnan edustajat ovat

ottaneet järven kunnostushankkeen innokkaasti vastaan. Viime
vuoden lokakuussa järjestetyssä
yleisötilaisuudessa käytiin vireää keskustelua järven nykytilasta ja tulevaisuudesta. Keskustelutilaisuutta pidettiin hyvänä
tiedotuskanavana.
Kyrönlahdelta on äskettäin
poistettu muiden muassa kaislaa ja pajua järvimaiseman parantamiseksi. Kalojen tärkeänä
kutupaikkana toimivaa lahtea
ei ruopattu kokonaisuudessaan
vaan siistittiin tienreunaa.
Kevään koittaessa Alajärven
kunnostus -hanke kannustaa
järven lähiasukkaita ja muita
järven kunnon kohentamisesta
kiinnostuneita kalastustalkoisiin. Katiskapyynnillä aiotaan
vähentää roskakalojen määrää
järvessä. Myös kalamääriä aiotaan vähentää roimasti.

Alajärven Kyrönlahdella on
parannettu maaliskuun aikana järvimaisemaa. Kuva
Kirsi Syynimaa.

