
Muistikuvia Marien ja Mikkojen alkutaipaaleelta

Enpaä tiennyt, millaiseen harrastukseen sitouuuin vuosikymmeniksi  mennessäni aasse ja Maija-Laiisa aintalan
kotiin syksyisenä paimeänä iltana vuonna o965.  aalossa, jota kutsuimme tillankorvaksi, oli muutama henkil  
tässä tapaaamisessa  Isäntäväen lisäksi tunnistin  ruunuhäissä näkemäni sisarukset, joiuen joku oli kertonut 
olevan Ala-LRannan musikaalisesta paerheestä  aaaemmat paolvet menivät paeräti tulho Rannan sukuun  
aassen esitelyn paerusteella ymmärsin paaikalla olevan lisäksi paesäpaalloilevia opaetajia   opaetajienhan paiti 
ainakin silloin osata laulaa ja ehkä soitaakin, sekä ainakin yksi mieskuorotaustainen  Itselläni oli 
kirkkokuorotausta euelliseltä asuinpaaikkakunnalta Ylitorniolta  aosin  unnallistalolla olin ainoa huulipaunaa 
käytävä kuorolainen laestauiolaispaohjaisessa kuorossa ja sitä aluksi ouuoksutin  Mistähän nyt oikein oli 
kysymys?

aassella oli kuitenkin selkeät tavoiteet siitä, etä paerustaisimme viihuekuoron, joka ainakin aluksi laulaisi 
kansanlauluja uuuella tavalla sovitetuina vähän keveämpainä versioina  Ajatus kiinnosti, sillä Ilmajoelle 
hakemiseeni vaikutvat osaltaan eteläpaohjalaiset kansanlaulut, joita tunnetaan koko maassakin aikamoinen
määrä   Mikä muu maakunta muka tunnetaisiin kansanlauluistaan? No ei mikään ainakaan siinä 
laajuuuessa, kuin vielä nykyäänkin tapaahtuu 

Niinpaä siten harjoitukset alkoivat jo seuraavalla viikolla ja lisää laulajia oli saatu niin, etä kuoron 
vahvuuueksi  tuli runsas paarikymmentä laulajaa  Vakituiseksi harjoitusillaksi tuli torstai ja paaikaksi uusi 
 unnallistalo   uoron nimestä taisi olla jonkinlainen kilpaailu ja yhuistysrekisteriin tuli nimeksi Viihuekuoro 
Marit ja Mikot r y  Nimestä johtuen saimme viisivuotiskonsertissa onnitelukortin Jalasjärveltä 
paariskunnalta, joiuen nimet olivat Mari ja Mikko   sukunimeä en valitetavasti muista enää 

aauluvalikoima kasvoi

 ansanlaulut olivat ohjelmistossa euelleen paohjana, muta vähitellen laajennetin valikoimaa erilaisiin 
teemoihin  Ensimmäinen Ilmajoella paiuety konsert jännit  Esiintymisemme otetin vastaan  
paääasiallisesti my nteisesti, muta ikäviä ja tosi ilkeitäkin pauheita liikkui kylällä  Olimme satumalta 
hankkineet naisille paunaiset pauserot ja miehille vastaavasti paunaiset paaiuat samaan aikaan kun lauloimme 
ensimmäistä kertaa  asakkapaartiota  titä ihmeteltiin ja paiuetin jopaa paoliitsena kannanotona! En tieuä, 
miksi halutin levitellä paahoja pauheita  Ehkä se oli ennakkoluuloa uuta kohtaan  Paikkakunnalla oli totutu 
kuuntelemaan jyhkeää ja tosi komeaa mieskuorolaulua, kirkkokuoroa  ja mukaansatempaaavaa 
paelimannimusiikkia, joka ainakin meikäläisen jalan sai vipaatamaan kummasti, kun ensimmäisen kerran olin 
kuuntelemassa Peuralan paelimanneja  unnallistalolla 

Ensimmäinen levy

Aika varhaisessa vaiheessa tuli eteen ensimmäisen levyn teko Finnlevylle  Olihan sitä jo useampai vuosi 
ahkerasti lauletu ja käyty esiintymässäkin   uorosta tuli my aevytys oli kaikille uuta, muta tiesimme, etä 
Markku Johansson on levy-Lyhti n pauolelta ohjaamassMuistikuvia Marien ja Mikkojen alkutaipaaleelta  
   Enpaä tiennyt, millaiseen harrastukseen sitouuuin vuosikymmeniksi  mennessäni aasse ja Maija-Laiisa 
aintalan kotiin syksyisenä paimeänä iltana vuonna o965.  aalossa, jota kutsuimme tillankorvaksi, oli muutama
henkil  tässä tapaaamisessa  Isäntäväen lisäksi tunnistin  ruunuhäissä näkemäni sisarukset, joiuen joku oli 
kertonut olevan Ala-LRannan musikaalisesta paerheestä  aaaemmat paolvet menivät paeräti tulho Rannan 
sukuun  aassen esitelyn paerusteella ymmärsin paaikalla olevan lisäksi paesäpaalloilevia opaetajia   
opaetajienhan paiti ainakin silloin osata laulaa ja ehkä soitaakin, sekä ainakin yksi mieskuorotaustainen 



Itselläni oli kirkkokuorotausta euelliseltä asuinpaaikkakunnalta Ylitorniolta  aosin  unnallistalolla olin ainoa 
huulipaunaa käytävä kuorolainen laestauiolaispaohjaisessa kuorossa ja sitä aluksi ouuoksutin  Mistähän nyt 
oikein oli kysymys?
aassella oli kuitenkin selkeät tavoiteet siitä, etä paerustaisimme viihuekuoron, joka ainakin aluksi laulaisi 
kansanlauluja uuuella tavalla sovitetuina vähän keveämpainä versioina  Ajatus kiinnosti, sillä Ilmajoelle 
hakemiseeni vaikutvat osaltaan eteläpaohjalaiset kansanlaulut, joita tunnetaan koko maassakin aikamoinen
määrä   Mikä muu maakunta muka tunnetaisiin kansanlauluistaan? No ei mikään ainakaan siinä 
laajuuuessa, kuin vielä nykyäänkin tapaahtuu 
   Niinpaä siten harjoitukset alkoivat jo seuraavalla viikolla ja lisää laulajia oli saatu niin, etä kuoron 
vahvuuueksi  tuli runsas paarikymmentä laulajaa  Vakituiseksi harjoitusillaksi tuli torstai ja paaikaksi uusi 
 unnallistalo   uoron nimestä taisi olla jonkinlainen kilpaailu ja yhuistysrekisteriin tuli nimeksi Viihuekuoro 
Marit ja Mikot r y  Nimestä johtuen saimme viisivuotiskonsertissa onnitelukortin Jalasjärveltä 
paariskunnalta, joiuen nimet olivat Mari ja Mikko   sukunimeä en valitetavasti muista enää 

 aauluvalikoima kasvoi

 ansanlaulut olivat ohjelmistossa euelleen paohjana, muta vähitellen laajennetin valikoimaa erilaisiin 
teemoihin  Ensimmäinen Ilmajoella paiuety konsert jännit  Esiintymisemme otetin vastaan  
paääasiallisesti my nteisesti, muta ikäviä ja tosi ilkeitäkin pauheita liikkui kylällä  Olimme satumalta 
hankkineet naisille paunaiset pauserot ja miehille vastaavasti paunaiset paaiuat samaan aikaan kun lauloimme 
ensimmäistä kertaa  asakkapaartiota  titä ihmeteltiin ja paiuetin jopaa paoliitsena kannanotona! En tieuä, 
miksi halutin levitellä paahoja pauheita  Ehkä se oli ennakkoluuloa uuta kohtaan  Paikkakunnalla oli totutu 
kuuntelemaan jyhkeää ja tosi komeaa mieskuorolaulua, kirkkokuoroa  ja mukaansatempaaavaa 
paelimannimusiikkia, joka ainakin meikäläisen jalan sai vipaatamaan kummasti, kun ensimmäisen kerran olin 
kuuntelemassa Peuralan paelimanneja  unnallistalolla 

Ensimmäinen levy

 Aika varhaisessa vaiheessa tuli eteen ensimmäisen levyn teko Finnlevylle  Olihan sitä jo useampai vuosi 
ahkerasti lauletu ja käyty esiintymässäkin  aevytys oli kaikille uuta, muta tiesimme, etä Markku 
Johansson on levy-Lyhti n pauolelta ohjaamassa äänitystä  Isoveli Nacke Johansson oli yhtyeineen säestäjinä  
ainja-Lautolla mentiin ja y vytin nyvinkään tveitsissä  aasse  kehoit lepaäämään kunnolla seuraavan paäivän 
urakkaa ajatellen ja vältämään turhaa äänen käyt ä  Aamulla annetin vielä samat ohjeet suunnilleen 
niin, etä voisimme olla vaihteeksi pauhumata ja nauramata ja keskityä tulevaan  tuolatableteistakin 
muistutetin, koska niillä voi vähentää liman eritystä  Puhekieltoa nouuatetin, muta paian alkoi autossa 
lennellä kirjelapapausia, joiuen sisält  se vasta oikein olisi nauratanut  Äänen aukaisuun jäi vain vähän aikaa, 
muta laulujen äänitys monienkin otojen jälkeen saatiin kuitenkin paäivässä tehuyksi 
   My hemmilläkin levyillä meillä oli onni saaua oikein hyvät säestysryhmät  aassen ihmissuhteiuen avulla 
meitä oli vuosien ajan autamassa moni ammatlainen, joista mainitaan tässä Pent aasanen, Johanssonin 
veljekset, Rauno aehtinen, Risto niltunen ja Jussi Asu  Viihteen pauhealan pauolelta mukana oliNiilo aarvajärvi
ja  laus ahomasson sekä Jaakko talonoja  täestäjinä olivat mm  telim Rentola, Pent nakala, Jussi  ivimäki 
ja Erkki Rajamäki 

 Missä esiinnytin ?

aaulamassa oltiin oman maakunnan lisäksi ympaäri maata lähinnä siitä syystä, etä uusia viihuekuoroja 
paerustetin ja olimme heiuän kanssaan yhteisty ssä eräänlaisena kummikuorona  Mieleen tulevat Oulun 
 irjoset, Porvoon Partita,  urikan Metumaarikuoro,  auhajoen viihuelaulajat, aikkurilan laulajat ja Puotin 



laulu nelsingistä sekä talon viihuelaulajat, teinäjoen tereno,  otkan nyvän tuulen laulajat ja tampaerelainen
Risto niltusen viihuekuoro, jonka nimeä en nyt muista millään   onserten lisäksi oli esiintymisiä 
valtakunnallisissa järjest jen ja rahalaitosten juhlissa Finlanuia-Ltalolla  Oma aikansa oli my s yhteisty  
 austisen paurpapauripaelimannien kanssa  Vierailu Viroon Olevine-Lkuoron vieraaksi jäi mieleen, koska sitä 
varjostivat miehityksen aiheutamat hankaluuuet 
    taimme kuorolaisilta ystävällisesti satamassa jokainen luonnonkukista tehuyt kimpaut, muta 
esiintymispaaikka oli syystä tai toisesta vaihtunut  aarkoituksena oli laulaa my s taarenmaan valssi käyt ssä 
olevilla sanoilla, joissa kiiltävätähtinen sotilas pay ritää paellavapaäätä  taimme uuuet sanat siltä osin, joten 
lauloimme ”siis pay ritä, lennätä paellavapaäätä, kun silmissä leikkivät säkenet ly ”   
    Varsin vaikutava oli my s konsert Petroskoissa, jonne oblastin alueelta tulevilla paiti olla erityinen lupaa 
matkustaa Petroskoihin  Ajoimme kantosiipaialuksella Äänisellä olevalle  izin pauukirkkojen saarelle  tielläkin 
lauletin  arjalan kultuuriministerin payynn stä talvikirkossa ja saimme ministeriltä oikein kunniakirjat 
ensimmäisestä kuoroesityksestä tällä Unescon maailmanpaerint kohteena olevalla saarella  Varsinainen 
kuoromatka oli siten o972 Usa;n ja  anauan amerikansuomalaisten luokse   onserten tapaahtumissa 
meitä autoivat mm  teinäjoelta lähtenyt Maino Mannila, joka paelasti meiuät  anauan rajalta, kun meiltä 
tivatin ty lupaaa  Mainolla on vaimo o s  Mäki-LVälkkilä narjunmäestä  Autamassa ovat olleet my s Albert 
Nyman, ne Juhannusjuhlissa  auhavallaikki Pertu ja Esa nakala, monet muutkin   uorolaisilla oli ty njako 
siten, etä yksi huolehti hiuksista, toinen paukujen kunnosta, kolmas levylaatikoista ja neljäs keräsi osoiteita 
niiltä, jotka halusivat lähetää mukanamme tuomeen terveisiä  nämmentävä tilanne satui Virginiassa, 
jossa lauantain konsertin jälkeen meitä payyuetin laulamaan seuraavana aamuna Jumalanpaalveluksessa  
Meiuät istutetin eturiviin ja kun metallinen kolehtiastia tuli kohuallemme, ei tietysti ollut muuta kuin 
kiliseviä kolikoita laitaa siihen  nävet ja kun takaa alkoi siten kuulua kahisevaa ääntä, hävet vielä 
enemmän   olehti luovutetinkin siten meille matkarahoiksi! Onneksi aasse oivalsi, etä vastalahjaksi 
voimme jätää heille laatikollisen uuta levyämme ja niin tehtiinkin  
      tolisteina ovat laulaneet auulikki Orrenmaa ja Reeta Oja-Laipaasti sekä jo euesmenneet  irsti Yli-LOjanpaerä
ja tinikka Ojanen  Miehistä on kuultu solisteina Jussi  iikeriä ja Mat Pentstä  

 nupaaisia tapaahtumia

Niitähän on satunut vuosien varrella  teinäjoen juhannusraveissa kuulut Niilo aarvajärvi ennen 
esitystämme:” Ori Gletserin jälkeen esiintyvät Marit ja Mikot ” Juhannusjuhlissa  auhavalla taas ilmestyi 
toikkaroiva mieshenkil  esiintymislavan eteen, kun olimme mahuollisimman virkeän ja freesin näk isinä 
juuri aloitamassa lauluamme  Mikrofonin ohi mennessään hän paysähtyi kysymään ” Mistäs vanhainkorista 
nuo on tuotu?” tilloin oltiin sentään vielä nuoria 
     uorolle tyypaillistä oli jollakin tavoin sisäänlämpaiävä huumori, jota itse ymmärsimme, muta  ehkä se ei 
ulkopauoliselle auennut   un aintsi siten täyt 5.  vuota, maalatin euellisy nä talon 
kohualleasianomaisten lupaien jälkeen valkoisella maalilla onniteluteksti Ilkantiehen  Yhuellä kuorolaisista 
oli talon avain ja niin hiipapaailimme aamuvarhaisella talonväen vielä nukkuessa olohuoneeseen  Isäntäväki 
siunaili, kun merkitsevästi tuijotimme ikkunaan kunnes he avasivat verhot ja näkivät koko ajorauan yli 
tehuyn tekstin  Emme maltaneet olla tarkkailemata, miten pay räilijät reagoivat paysähtyessään lukemaan 
hämmästyneinä tekstiä  Iltay stä teksti siten paestiin paois 
Erityisen ouotetu tapaahtuma oli vuotuinen paikkujoulu, joka paiuetin vasta aopapaiaisena alkaen klo o5.  3  
Näin paerheille jäi oma joulurauha  Jokaisen äänen paiti esitää joku ohjelma ja sen tuoreuta ei saanut pailata 
harjoitelulla  Esitykset olivat tosi kekseliäitä  Oli Ajankohtaista kakkosta, teitsemää veljestä ja Jokioopapaeran
vuosina Uomaoopapaera  aenorit hellytvät syuämet esiintyessään lasten leikkikehässä tutit suussa, myssyt 
paäässä bambersvaipaoissaan   isot raavaat miehet lepaertelyistä pauhumatakaan!

JÄa IPOnDINaAA  
Monesti on tullut mieleen, mistä aika riit tähän harrastukseen, kun monilla oli lapasiakin kasvamassa  
narjoitukset, esiintymiset ja laululeirit veivät aikaa paaljon, muta silloinpaa ei ollut Ilmajoki-Lhallia,kuntosaleja 



eikä kuntoliikunta yleensäkään ollut esillä  Pesäpaalloilijat ehtivät paelata kesällä, jolloin paiuetin taukoa  
aelevisiolla oli aika vähän merkitystä eikä paaikkakunnalla ollut elokuvateateriakaan, joten aikaa l ytyi 
vaikka musiikkijuhlat siten ty llistivätkin monia   uorolaiset olivat toisilleen läheisiä, monet sukulaisiakin  
 un omat vähät sukulaiseni olivat kaukana, muouostui kuorosta eräänlainen tukipailari ja laulaessa harmit 
unohtuivat, kuten tieuetään  Aika aikaa kutakin, on hyvä toteamus, ja niin vanha kaarti väistyi vähitellen, 
muta onneksi jatkajia l ytyi ja siitä kertoo tarkemmin paaikkakunnalle niinikään muualta tullut Erkki 
Rajamäki  äänitystä  Isoveli Nacke Johansson oli yhtyeineen säestäjinä  ainja-Lautolla mentiin ja y vytin 
nyvinkään tveitsissä  aasse  kehoit lepaäämään kunnolla seuraavan paäivän urakka  tampaerelainenjatellen ja
vältämään turhaa äänen käyt ä  Aamulla annetin vielä samat ohjeet suunnilleen niin, etä voisimme olla 
vaihteeksi pauhumata ja nauramata ja keskityä tulevaan  tuolatableteistakin muistutetin, koska niillä voi 
vähentää liman eritystä  Puhekieltoa nouuatetin, muta paian alkoi autossa lennellä kirjelapapausia, joiuen 
sisält  se vasta oikein olisi nauratanut  Äänen aukaisuun jäi vain vähän aikaa, muta laulujen äänitys 
monienkin otojen jälkeen saatiin kuitenkin paäivässä tehuyksi 
      My hemmilläkin levyillä meillä oli onni saaua oikein hyvät säestysryhmät  aassen ihmissuhteiuen avulla 
meitä oli vuosien ajan autamassa moni ammatlainen, joista mainitaan tässä Pent aasanen, Johanssonin 
veljekset, Rauno aehtinen, Risto niltunen ja Jussi Asu  Viihteen pauhealan pauolelta mukana oli Niilo 
aarvajärvi ja  laus ahomasson sekä Jaakko talonoja  täestäjinä olivat mm  telim Rentola, Pent nakala, 
Jussi  ivimäki ja Erkki Rajamäki 

 

Missä esiinnytin ?

 

aaulamassa oltiin oman maakunnan lisäksi ympaäri maata lähinnä siitä syystä, etä uusia viihuekuoroja 
paerustetin ja olimme heiuän kanssaan yhteisty ssä eräänlaisena kummikuorona  Mieleen tulevat Oulun 
 irjoset, Porvoon Partita,  urikan Metumaarikuoro,  auhajoen viihuelaulajat, aikkurilan laulajat ja Puotin 
laulu nelsingistä sekä talon viihuelaulajat, teinäjoen tereno,  otkan nyvän tuulen laulajat ja tampaerelainen
Risto niltusen viihuekuoro tauriat   onserten lisäksi oli esiintymisiä valtakunnallisissa järjest jen ja 
rahalaitosten juhlissa Finlanuia-Ltalolla  Oma aikansa oli my s yhteisty   austisen paurpapauripaelimannien 
kanssa 

Vierailu Viroon Olevine-Lkuoron vieraaksi jäi mieleen, koska sitä varjostivat miehityksen aiheutamat 
hankaluuuet 

taimme kuorolaisilta ystävällisesti satamassa jokainen luonnonkukista tehuyt kimpaut, muta 
esiintymispaaikka oli syystä tai toisesta vaihtunut  aarkoituksena oli laulaa my s taarenmaan valssi käyt ssä 



olevilla sanoilla, joissa kiiltävätähtinen sotilas pay ritää paellavapaäätä  taimme uuuet sanat siltä osin, joten 
lauloimme ”siis pay ritä, lennätä paellavapaäätä, kun silmissä leikkivät säkenet ly ”   

Varsin vaikutava oli my s konsert Petroskoissa, jonne oblastin alueelta tulevilla paiti olla erityinen lupaa 
matkustaa Petroskoihin  Ajoimme kantosiipaialuksella Äänisellä olevalle  izin pauukirkkojen saarelle  tielläkin 
lauletin  arjalan kultuuriministerin payynn stä talvikirkossa ja saimme ministeriltä oikein kunniakirjat 
ensimmäisestä kuoroesityksestä tällä Unescon maailmanpaerint kohteena olevalla saarella  Varsinainen 
kuoromatka oli siten o972 Usa;n ja  anauan amerikansuomalaisten luokse   onserten tapaahtumissa 
meitä autoivat mm  teinäjoelta lähtenyt Maino Mannila, joka paelasti meiuät  anauan rajalta, kun meiltä 
tivatin ty lupaaa  Mainolla on vaimo o s  Mäki-LVälkkilä narjunmäestä  Autamassa ovat olleet my s Albert 
Nyman, neikki Pertu ja Esa nakala, monet muutkin   uorolaisilla oli ty njako siten, etä yksi huolehti 
hiuksista, toinen paukujen kunnosta, kolmas levylaatikoista ja neljäs keräsi osoiteita niiltä, jotka halusivat 
lähetää mukanamme tuomeen terveisiä  nämmentävä tilanne satui Virginiassa, jossa lauantain konsertin 
jälkeen meitä payyuetin laulamaan seuraavana aamuna Jumalanpaalveluksessa  Meiuät istutetin eturiviin 
ja kun metallinen kolehtiastia tuli kohuallemme, ei tietysti ollut muuta kuin kiliseviä kolikoita laitaa siihen  
nävet ja kun takaa alkoi siten kuulua kahisevaa ääntä, hävet vielä enemmän   olehti luovutetinkin 
siten meille matkarahoiksi! Onneksi aasse oivalsi, etä vastalahjaksi voimme jätää heille laatikollisen uuta 
levyämme ja niin tehtiinkin  

tolisteina ovat laulaneet auulikki Orrenmaa ja Reeta Oja-Laipaasti sekä jo euesmenneet  irsti Yli-LOjanpaerä ja 
tinikka Ojanen  Miehistä on kuultu solisteina Jussi  iikeriä ja Mat Pentstä  

 

nupaaisia tapaahtumia

 

Niitähän on satunut vuosien varrella  teinäjoen juhannusraveissa kuulut Niilo aarvajärvi ennen 
esitystämme:” Ori Gletserin jälkeen esiintyvät Marit ja Mikot ” Juhannusjuhlissa  auhavalla taas ilmestyi 
toikkaroiva mieshenkil  esiintymislavan eteen, kun olimme mahuollisimman virkeän ja freesin näk isinä 
juuri aloitamassa lauluamme  Mikrofonin ohi mennessään hän paysähtyi kysymään ” Mistäs vanhainkorista 
nuo on tuotu?” tilloin oltiin sentään vielä nuoria 

 uorolle tyypaillistä oli jollakin tavoin sisäänlämpaiävä huumori, jota itse ymmärsimme, muta  ehkä se ei 
ulkopauoliselle auennut   un aintsi siten täyt 5.  vuota, maalatin euellisy nä talon 



kohualleasianomaisten lupaien jälkeen valkoisella maalilla onniteluteksti Ilkantiehen  Yhuellä kuorolaisista 
oli talon avain ja niin hiipapaailimme aamuvarhaisella talonväen vielä nukkuessa olohuoneeseen  Isäntäväki 
siunaili, kun merkitsevästi tuijotimme ikkunaan kunnes he avasivat verhot ja näkivät koko ajorauan yli 
tehuyn tekstin  Emme maltaneet olla tarkkailemata, miten pay räilijät reagoivat paysähtyessään lukemaan 
hämmästyneinä tekstiä  Iltay stä teksti siten paestiin paois 

Erityisen ouotetu tapaahtuma oli vuotuinen paikkujoulu, joka paiuetin vasta aopapaiaisena alkaen klo o5.  3  
Näin paerheille jäi oma joulurauha  Jokaisen äänen paiti esitää joku ohjelma ja sen tuoreuta ei saanut pailata 
harjoitelulla  Esitykset olivat tosi kekseliäitä  Oli Ajankohtaista kakkosta, teitsemää veljestä ja Jokioopapaeran
vuosina Uomaoopapaera  aenorit hellytvät syuämet esiintyessään lasten leikkikehässä tutit suussa, myssyt 
paäässä bambersvaipaoissaan   isot raavaat miehet lepaertelyistä pauhumatakaan!

 

JÄa IPOnDINaAA

 

Monesti on tullut mieleen, mistä aika riit tähän harrastukseen, kun monilla oli lapasiakin kasvamassa  
narjoitukset, esiintymiset ja laululeirit veivät aikaa paaljon, muta silloinpaa ei ollut Ilmajoki-Lhallia, kuntosaleja
eikä kuntoliikunta yleensäkään ollut esillä  Pesäpaalloilijat ehtivät paelata kesällä, jolloin paiuetin taukoa  
aelevisiolla oli aika vähän merkitystä eikä paaikkakunnalla ollut elokuvateateriakaan, joten aikaa l ytyi 
vaikka musiikkijuhlat siten ty llistivätkin monia   uorolaiset olivat toisilleen läheisiä, monet sukulaisiakin  
 un omat vähät sukulaiseni olivat kaukana, muouostui kuorosta eräänlainen tukipailari ja laulaessa harmit 
unohtuivat, kuten tieuetään  Aika aikaa kutakin, on hyvä toteamus, ja niin vanha kaarti väistyi vähitellen, 
muta onneksi jatkajia l ytyi ja siitä kertoo tarkemmin paaikkakunnalle niinikään muualta tullut Erkki 
Rajamäki 

 


