
Muukalainen paluumuuttajana

Tie  on  paikoittain  mutkainen,  mutta  pinta
ihan kohtalaisen hyvässä kunnossa. Kuorma-
autolla  ei  ole  kiire.  Väätäiskylän  jälkeen  tie
levenee ja suorat pitenee. Vaikka maakunnan
raja ylitettiin jo, vasta Ähtärin jälkeen Tuurin
paikkeilla  aukeaa  ne  aakeet  laakeet,  metsän
osuus maisemasta jää pienemmäksi ja pelto-
meri  edessä  herättää  kunnioitusta.  Olemme
saapuneet  Etelä-Pohjanmaalle.  Edessä  on
kuitenkin vielä noin 50 km ajo, mikä paikal-
liselle  väestölle  tuntuu  olevan  kivenheiton
pituinen matka, sillä monet ajavat vastaavan-
laista matkaa, ja pidempääkin, päivittäin työ-
matkana. Etäisyyksien kasvu on kaupungissa
syntyneelle  ja  käytännössä  koko  ikänsä
asuneelle  (Jyväskylän  maalaiskunta  yhdis-
tettiin Jyväskylään jo yli vuosikymmen sitten,
2009) suurin muutos arkeen. Aikaisemmin yli
15 min matkustus harrastuksen pariin tuntui
pitkältä,  nykyään  kuljemme  Lapualta
Alavudelle  paikallisen  Hanmoodo-seuran
treeneihin  parhaimmillaan  pari  kertaa
viikossa. Autossa istuminen on tullut tutuksi.
Onneksi olen ehtinyt harjoitella sitä melkein
koko  aikuisikäni  työni  puolesta  kuljetus-  ja
logistiikka-alalla.

Alavuden  jälkeen  enää  muutamat  pitkät
suorat,  kunnes  hypätään  valtatieltä  sivuun.
Entisen kyläkoulun jälkeen ollaan jo melkein
kotona. Pimeällä pitää olla tarkkana, ettei aja
ohi,  koska  peltojen  välistä  kulkevan  suoran
tien  ainoat  maamerkit  ovat  parit  yksittäiset
postilaatikot.  Talot  on  sijoitettu  vähän
kauemmaksi  tiestä,  yleensä  pellon
erottamina.  Pimeys  onkin  yksi  niitä
hienoimpia asioita maalla. Kun on pimeää, on
se  sitä  todella.  Vain  kirkkaalla  säällä
horisontissa  kimaltaa  Seinäjoen  ja  Lapuan
valot, ikään kuin muistutuksena, että ei ihan
yksin  olla.  On  meillä  naapurikin,  saman
pihatien  päässä,  mutta  talojen  välissä  on
kuitenkin  noin  400  m  etäisyys.  Hyvät

naapurisuhteet  ovat  tärkeät,  ja  vanhempieni
tekemä  viini  on  varsin  mieluisaa  valuuttaa
vaihdossa auratusta pihatiestä. 

Mutta  ei  kukaan vahingossa asu keskellä
peltoja,  missä  naapureina  on  enemmän
lehmiä  kuin  ihmisiä.  Yksityisyys  on
etuoikeus,  jota  arvostetaan  suuresti.  Tosin
ensi  kerran  tapasin  naapurin  isännän,  kun
tämä  oli  pamahtanut  ovesta  sisään  sen
kummemmin  koputtelematta.  Oli  siinä
hetken  kaupunkilaiset  ihmeissään,  mutta
äkkiä  siihenkin  tottui  –  ja  nykyään  itsekin
osaa jo mennä ovesta sisään naapurin tupaan,
jos on asiaa. Ja miksipä ei, sillä vastaanotto on
ollut  mitä  parhain.  Ennakkoluuloisesti
ajattelin,  että  noinkohan  täällä  katsellaan
tällaista nuorta kloppia, joka puhuu hassusti
yleiskieltä,  mutta  kokemukset  ovat  olleet
täysin  päinvastaiset.  Täälläkin  on  herätty
kylien  autioitumiseen  ja  kaupunkien  veto-
voimaan, varsinkin nuorten osalta. Kaikkialla,
mihin  olemme  vieraana  menneet  –
työyhteisöt,  harrastukset,  naapurit,  ovat
ihmiset  olleet  ilahtuneita  uusien  naamojen
ilmestymisestä. 

Jokusen  kerran  joku  on  kysynyt  minulta,
miksi  ihmeessä  koulutettu  nuori  aikuinen
tänne on muuttanut.  Itse olen ajatellut  asiaa
niin  päin,  että  miksi  ihmeessä  täältä  ikinä
haluaisi lähteä pois?
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