Pussihousut Nilsiästä Maaningalle
”Yhdistyksen jäseniksi pääsevät kaikki ne, jotka hankkivat itselleen pussihousu-asusteen, johon kuuluvat
pussihousut, flanelli-paita, liivit, liivin taskussa nauris ketjuineen, takki ja hattu, huumorintaju ja avara
sydän.”
Näin määritellään Nilsiän pussihousukerhon perustamis-asiakirjassa kerhon pääsyvaatimukset. Kerhon
perustivat nilsiäläiset Lauri Kostilainen, Olavi Laakkonen ja Pentti Savolainen jo yli kolmekymmentä vuotta
sitten. Yhdistyksen tarkoituksena oli erityisesti markkinaperinteen elvyttäminen ja pussihousujen
vaaliminen. Kerho on kasvanut niin, että kirjoilla on nyt yli kolmekymmentä iloista veljeä ja kaksi sisartakin.
Kerho pitää yllä myös heimojen välistä ystävyyttä ja yhteistyötä. Onhan siihen alusta pitäen kuulunut sekä
umpi-savolaisia, että juuriltaan karjalaisia jäseniä.
Vuosien varrella Nilsiän pussihousukerhon toiminta on laajentunut erityisesti musiikin suuntaan. Kerho on
ollut laulamassa niin Kaustisilla, Murretorilla, Herättäjäjuhlilla, Virossa (kahteenkin otteeseen) kuin Siilifolkissakin, keikkoja on tehty palvelukoteihin ja kirkkoihin, illanviettoihin ja syntymäpäiville. Säestäjinä on
ollut pelimanneja ja erityisesti haitarin taitaja Marika Holopainen, joka on musiikillinen johtaja ja toinen
pussihousujen naisosastosta.
Säännöissä mainitut huumorintaju ja avara sydän ovat säilyneet koko ajan matkassa. Pussihousukerhon
konserteissa ja kokoontumisissa on lupsakka tunnelma, mehevät jutut kerrotaan pilke silmäkulmassa.
Kerhon piällysmies Reino Niiranen toteaa, että kerholla on jäsenilleen suuri merkitys. On mukava tulla
yhteen, vaihtaa kuulumiset ja saada aikaan iloa ja hyvää mieltä myös muillekin. Onnistumisen iloa voi kokea
hyvän keikan jälkeen ja matkat ja illan istujaiset yhdistävät. Oma merkityksensä on myös sillä, että kaveria
ei jätetä. Kerholaiset ovat mukana toistensa iloissa ja suruissa, arjessa ja juhlassa, ja apua löytyy omasta
porukasta, jos joku sitä tarvitsee. Lisäksi touhussa mukana ovat puolisot, pussittaret.
Nilsiän pussihousut porskuttavat edelleen vahvasti eteenpäin. Kerhon seuraava isompi haaste on
isänpäivän konsertti Maaningan kirkossa sunnuntaina 10.11. klo 18 . Konsertin otsakkeena on Valoon päin.
Konsertissa esitetään mm. Toivo Kärjen tuntemattomampaa hengellistä laulu-aarteistoa. Niitä on
pussihousuille toimittanut nilsiäläinen Kalervo Kärki, Toivo Kärjen poika. Lisäksi konsertissa on esillä mm.
Jukka Kuoppamäen, Kari Tapion ja Katri-Helenan tunnetuksi tekemää musiikkia. Konserttiin on vapaa
pääsy, mutta kolehti kerätään Maaningan alueella tehtävän seurakunnan perhetyön hyväksi. Tervetuloa siis
sinne! Voi olla, että palaat kotiin sydän lämpimänä.
Raili Pursiainen, naisosaston toinen jäsen.

