Mantilanmäen tarinan kirjava henkilögalleria
Kirjani Joku voisi kutsua sitä kohtaloksi arvostelussa sanottiin, että siinä on hahmoja kuin Tolstoilla.
Tarkemmin ajatellen näinhän se on. Niinpä kokosin romaanieni On toinenkin polku taivaaseen ja
Joku voisi kutsua sitä kohtaloksi henkilöt yhteen luetteloon. Ehkä lukija saa sen avulla paremmin
selkoa, kuka kukin on. Etenkin kun molemmat kirjat ovat tästä päivästä lähtien saatavana myös
äänikirjoina. Aivan jokaista pientä tarinassa piipahtajaa en ole maininnut.
Näyttelijä Jussi Puhakan lukema Joku voisi kutsua sitä kohtaloksi on myös kuunneltavissa
useimmissa äänikirjoja tarjoavissa suoratoistopalveluissa. Viihdyttäviä hetkiä Peräseinäjoen
ainutlaatuisten hahmojen parissa.
Tässä hahmot suunnilleen siinä järjestyksessä, kun kirjojeni sivuille ilmaantuvat.
Allan Lauttamus
Rakennusmies ja lukutoukka, joka hakee vastauksia elämän syviin ja kiperiin kysymyksiin ja joka
koettaa ymmärtää ympäröivää maailmaa. Viaton, rehellinen ja lahjakas mies nousee vaivattomasti
Suomen politiikan huipulle vain huomatakseen, ettei siellä pelkällä viattomuudella pärjää.
Maija Lauttamus
Allan Lauttamuksen vaimo. Sisukas, uuttera, rehellinen ja uskonnollinen. Peräseinäjoen mittarein
täydellinen vaimo.
Antti Lauttamus
Allan Lauttamuksen ainoa lapsi.
Veikko Tynkkynen
Kirjastonhoitaja, joka opastaa Lauttamuksen kirjojen kiehtovaan maailmaan ja pelastaa tälle
kirjastokortin Seinäjoen kaupunginkirjastoon.
Jorma Jantunen
Rakennusmestari ja Lauttamuksen esimies työmailla.
Edvin Helle
Ammattitappajalta näyttävä henkevä kirkonmies, jonka nyrkkeilyharrastus johti hankaluuksiin
Lontoossa nuorena miehenä. Filosofointiin taipuvainen intellektuelli ja ikuinen optimisti. Rakastaa
viskiä ja olutta ja koettaa ymmärtää Jumalaansa ja oman merkityksensä maailmankaikkeudelle.
Esteri Helle (o.s. Forss)
Ketjussa tupakoiva ruustinna. Seksuaalivähemmistöön kuuluminen toi hänet Peräseinäjoelle, eikä
Esteri Helle tahdo millään toipua siitä. Hän kapinoi yhtä paljon itseään kuin muita vastaan.
Svante ”Vante” Kuoppala
Henkisesti muita hitaampi mutta fyysisesti paljon muita nopeampi kyläläinen. Puhevikainen, lukuja laskutaidoton Vante kannattaa jättää rauhaan silloin, kun kylänraitilla kuuluu: ”Taatana, minä
tapan!”

Esko Siltala
Piispa Esko Siltala johtaa Lapuan hiippakuntaa, mutta päättää jättää Peräseinäjoen unholaan
nähtyään Vanten puremassa pöydänkulmaa Samuli Kohtalan tuvassa.
Samuli Kohtala
Ison tilan pitäjä, pyöreänaamainen huuliveikko, jolta onnistuu kaikki. Täydellisen taulapään
ulkomuoto pettää. Lätsän alla jyllää vahva järki. Keskustapuolueen uudistusmielinen napamies on
iso vaikuttaja Peräseinäjoen kunnallispolitiikassa.
Saimi Kohtala
Samuli Kohtalan vaimo, tilan emäntä.
Aaro Harjula
Kovan onnen koneyrittäjä, joka matkustaa Ruotsiin etsimään uutta onnea, löytää sen ja tuo
mukanaan muuttaessaan takaisin Peräseinäjoelle.
Samppa Vallasvuori
Sotaveteraani, stalinisti ja jumalankieltäjä, jonka sydän on kultaa ja joka varjelee tarkoin
herkkyyttään ulkopuolisilta. Vallasvuoren mielestä mikään ei voita kunnon poliittista mittelöä –
eikä sopivan paikan tullen fyysistäkään mittelöä.
Anna Vallasvuori
Selväjärkinen ja rauhallinen Samppa Vallasvuoren vaimo.
Reino Viitala
Suurtilallinen, sahanomistaja ja kunnallispoliitikko. Reino Viitala haluaa näyttää ja tehdä. Hän on
rikas, temperamenttinen ja yksinäinen. Viitala hakee huimalla puurtamisellaan muiden
hyväksyntää – ja saa sen lopulta.
Sakari Larvala
Kansakoulun rehtori. Koppava älykkö, yksinäisyydessään rikkinäinen mies, joka on paennut
Peräseinäjoelle tragediaa Helsingissä. Sivistystä ja hienostuneisuutta arvostava mies turhautuu
päivittäin pienessä maalaiskunnassa.
Erkki Lempinen
Paksunahkainen perusduunari, joka mieluummin hakkaisi rehtori Larvalan kuin kuuntelee tämän
puheita ja ylvästelyä.
Reino Mäki-Reinikka
Hyvä poliisi, joka hoksasi jo kauan sitten, että pohjalainen mies kestää mitä vain paitsi julkista
nöyryyttämistä. Peräseinäjoen omatunto, tuki ja turva, jossa on paljon enemmän kuin silmä tapaa.
Elsa Lyytinen
Äidinkielenopettaja, joka tuntee viehtymystä henkimaailman asioihin ja joutuu sen vuoksi mukaan
melkoisiin sotkuihin.

Waldemar Lindeman, ”Isoo-Valte”
Isokokoinen ja väkivaltainen romani, joka ei tahdo pysyä kaidalla tiellä – eikä pahemmin edes yritä.
Lauri Seppo
Jo pienestä pitäen valopää ja keksijä. Rakentelee pommeja, virittelee mopoja ja autoja kaiken
vapaa-aikansa. Aiheuttaa enolleen vakavat takaliston palovammat.
Risto Seppo
Laurin isä, joka ehtii vesisankoineen paikalle pelastamaan sukulaismiehensä istumalihakset.
Olavi Seppo
Kovan onnen enomies, joka heittää tupakantumppinsa väärään paikkaan.
Johannes Hernesmaa
Vakavasti alkoholisoitunut kyläkauppias, joka selviää vaimonsa pieksämisestä hengissä vain hyvällä
onnella.
Irmeli Routala
Peräseinäjoen kunnan pätevä lääkäri, jonka herkkävaistoisuus auttaa pelastamaan kauppias
Johannes Hernesmaan hengen.
Aatu Yli-Hukkala
Kansanmies, jonka perinnepuheet lipsahtivat helposti vyötärön alapuolelle. Pitää humalapäissään
elämänsä puheen kunnallisneuvoksen arvon saaneelle Samuli Kohtalalle.
Jaakko Saukko
Peräseinäjoen kunnanjohtaja, oikeustieteen ylioppilas, jota harmittaa, kun luvut jäivät kesken. Tuli
Etelä-Pohjanmaalle kurikkalaisen naisen perässä.
Markku Latukka
Kuljetusyrittäjä, joka on erikoistunut vaikeisiin ja raskaisiin kuormiin. Kuljettaa valmiin sillan
Mantilanmäelle, jotta joen ylittäminen käy jouhevammin.
Lauri Mylly
Kunnan tekninen johtaja ja pätevä ammattimies. Suunnittelee käytetyn sillan oston ja siirtämisen
paikoilleen.
Veikko Viitala
Velkainen tilallinen, joka käy setänsä Reino Viitalan sahalla töissä ja koettaa jaksaa vielä
muutaman vuoden ennen kuin keskittyy kokonaan maatilansa pyörittämiseen.
Eliisa Viitala
Veikko Viitalan vaimo, joka yllättää miehensä sen jälkeen, kun varmistuu, etteivät pojat
hukkuneetkaan.
Heimo ja Anselmi Viitala
Veikko Viitalan pojat, jotka melkein hukkuvat pelleillessään uudella sillalla.

Jaakko Rimpimäki
Sahatyöntekijä, jonka luonnollisen tarpeen ansiosta Heimo Viitala löytyy ennen kuin kylmettyy
kuoliaaksi.
Nina Rytkönen, aikaisemmin Alexandrova
Pianonsoitonopettaja, joka opetti Sakari Larvalalle paljon muutakin, ainakin sen, ettei
menneisyyttään pääse edes Peräseinäjoella karkuun.
Ilmari Rytkönen
Postin pikkuvirkamies, pedanttinen kammotus, joka huomaa, etteivät hänen vaimonsa Nina ja
pianonsoiton oppilas Sakari Larvala aina vain soittaneetkaan pianoa. Ilmari Rytkönen muuttuu
Larvalan painajaiseksi.
Raineri Rautamo
Ketjussa tupakoiva nuohooja, joka on synnynnäinen politiikan pelimies ja Allan Lauttamuksen
lahjakkuuden löytäjä.
Nestori Rentola
Keskustapuolueen Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja, jonka poliittinen lahjakkuus on
kaukana Rautamosta, mutta jonka uskollisuus puolueelle tulee palkituksi.
Seppo Riutta
Postimies, joka avustaa vapaa-ajallaan Maa-Sanomia. Riutta tekee elämänsä jutun Lauttamuksen
vaalikampanjasta ja auttaa tätä voittamaan niukasti kansanedustajan paikan.
Irja Parkko
Sovitteleva kunnansihteeri, joka hoitaa asiat silloin, kun helposti ärsyyntyvä kunnanjohtaja Jaakko
Saukko ei siihen kykene.
Frederik Rothelman
Ruotsalaistunut koijari, joka ahneuksissaan tekee Svante Kuoppalasta rikkaan ja antaa pääoman
säätiölle, joka ryhtyy jakamaan avustuksia sekä oppimisvaikeuksista kärsiville että lahjakkaille
opiskelijoille.
Onni Rintala
Tunnollinen pankinjohtaja, joka on sijoittajana varsinainen kultasormi. Rintala saa Svante
Kuoppalan varat kasvamaan nopeasti.
Jouko Siirilä
Koulun pelle ja kepposten keksijä, mies, joka monen muun ohella saa vanhoillislestadiolaisen
luokanopettajan miettimään uranvaihtoa.
Pekka Lehtosaari
Väkivaltainen roikale, joka ei saanut kotoaan minkäänlaisia eväitä oikean ja väärän erottamiseen.
Lehtosaari pahoinpitelee Allan Lauttamuksen pojan Antin tämän ollessa vielä koulupoika ja vielä
toisen kerran, kun tämä on kasvanut aikamieheksi.

Olof Laxell
Allan Lauttamuksen edustajakollega RKP:stä. Laxell oli nuorena miehenä uskonut olevansa
kommunisti, kunnes muutti asumaan ja kieltä opiskelemaan Neuvostoliittoon. Hän huomasi äkkiä
kaipaavansa kaikkea sitä turhaa, mitä kapitalismi päivittäin tuotti.
Raimo Forss
Nousukas, joka menestyy mainiosti kirjapainoyrittäjänä. Ei voi sietää nuorimman tyttärensä
seksuaalista suuntautuneisuutta ja hankkii Turun vapaamuurarikontaktiensa kautta avukseen
Edvin Helteen.
Annikki Forss
Raimo Forssin vaimo, vain vähän miestään vapaamielisempi.
Heidi ”Hilde” Aaltonen
Esteri Helteen (tyttönimeltään Forss) ensimmäinen ja ainoa rakkaus.
Martti Lohiluoma
Antti Lauttamuksen parhaita kavereita. Saa Antin ja Lauri Sepon kanssa opettaja Elsa Lyytisen niin
pahasti raiteiltaan, että tämän rauhoittamiseen tarvitaan poliisin erikoisjoukkoja.
Jorma Teräväinen
Suntio, jonka suurin virhe oli työskennellä hautausmaalla liian myöhään perjantaisin. Muistuttaa
juuri riittävän hetken kuolleista noussutta saadakseen opettaja Elsa Lyytisen tolaltaan.
Vilho Katajisto
Pieni ja pyöreä mies, joka mahtuu pöydän alle seisomaan muttei makaamaan. Keskustapuolueen
Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, kovan luokan poliitikko, työnarkomaani ja
loppumattoman kunnian- ja kostonhimoinen mies.
Tauno Valli
Rakennus-Roiman kovaotteinen aluejohtaja, jonka mielestä saa tehdä mitä vain, kunhan voittoa
syntyy.
Celia Valli, o.s. Högstrand
Tauno Vallin vaimo, joka on miehensä jatkuvan nöyryytyksen ja parisuhdeväkivallan kohde.
Taisto Virtanen
Optikko ja kunnallispoliitikko, joka oli ottanut koko poliittisen uransa ajan lahjuksia. Hänet aiotaan
uhrata, jotta vaalipiirin toinen valovoimainen demari Arvo Toikkala saataisiin liemeen.
Aimo Turtola
Aluejohtaja Tauno Vallin luottoasianajaja. Rauhoittaa kostoa janoavan kunnallispoliitikon Taisto
Virtasen.
Arvo Toikkala
Romuluinen kuorma-autokuski ja Vaasan vaalipiirin demarikansanedustaja.

Pentti Haukkala
Tehokas mutta totinen rikoskomisario.
Ilmari Jyrkkä
Itsestään tarkka ja pikkumainen, mutta verbaalisti taitava Maa-Sanomien päätoimittaja, jolla on
hyvä uutisnenä. Jyrkän kohtaloksi koituu liika sidonnaisuus keskustapuolueeseen ja suunnaton
kostonhimo.
Kari Repola
Maa-Sanomien maanläheinen toimituspäällikkö, ainoa, joka osaa käsitellä temperamenttista
päätoimittaja Jyrkkää.
Harto Liuttu
Maa-Sanomien terhakka, skuuppeja metsästävä toimittaja, jonka polku risteää monta kertaa Allan
Lauttamuksen kanssa.
Sauli Kakkuri
Talonpoikainen, käytännön järkevä Maa-Sanomien hallituksen puheenjohtaja, jonka
sovittelutaidoilla lehti selviytyy Jyrkän aiheuttamasta sotkusta.
Heimo Laakso
Asianajaja, joka avustaa Lauttamusta kiistassa Maa-Sanomien kanssa.
Vilho Huutola
Rivosuinen SKDL:n kunnanvaltuutettu.
Irja Kaivola
Keskustapuolueen kunnanvaltuutettu, joka osallistuu rajuun riitaan valtuuston kokouksessa.
Aino Hakala
Kristillisten valtuutettu, joka loukkaantuu verisesti Allan Vallasvuoren puheista valtuustossa.
Taavi Ojala
Merimieskirkon johtaja, kirkkoherra. Passittaa nuoren Helteen Lontoosta kotiin etuajassa.
Paavo Kulmala
Liian tehokkaan BMW:n omistaja, joka toheloinnillaan koituu koko Viitalan sahan kohtaloksi.
Kauno Lammila
Trukkikuski, joka törmää Kulmalaan kohtalokkain seurauksin.
Kaarlo Tuhkala
Sotaorvoksi Ruotsiin lähtenyt mies, josta tulee yksi Peräseinäjoen teollisuuden kantavista voimista.
Insinöörin perikuva. Ei oleta, vaan ottaa selvää ja laskee.
Aarre Ylikoski
Nuorehko sahuri, joka tekee Reino Viitalalle tarjouksen, josta tämä ei voi kieltäytyä.

Heikki Saarelainen
Työvoimaministeri, joka ei osaa vastustaa naisia eivätkä naiset häntä. Joutuu eroamaan
hankittuaan molemmat silmänsä mustaksi ja jättämään virkansa Allan Lauttamukselle.
Matti Sankala
Kiinteistönvälittäjä, joka saa Lauttamusten vanhan talon kaupaksi naurettavalla hinnalla.
Janey Stratford
Helteen nuoruudenrakkaus, joka palaa romuluisen rovastin mieleen ja uniin toistuvasti.
Kenneth Stratford
Poika, joka ei ainoastaan näytä Helteen pojalta vaan myös oikeasti on tämän poika.
Irma Rouste
Työvoimaministeri Allan Lauttamuksen pätevä sihteeri.
Annikki Syngelmä
Antin, Allan Lauttamuksen pojan, kovia kokeva tyttöystävä.
Pertti Ermala
Sosiaalisesti rajoittunut erikoisjoukkojen majuri. Väkivallan ammattilainen, jonka oikeamielinen
konstaapeli Mäki-Reinikka tuntee entuudestaan ja värvää avuksi Pekka Lehtosaaren tapauksessa.
Sari Kaikkolainen
Päivystävä konstaapeli, jolta Ermalan käsittelyyn joutunut Lehtosaari hakee apua.
Kirsikka Liinamaa
Rämäpäinen kauppatieteiden tohtori, jonka ansiosta Peräseinäjoen Putki ja Metalli Oy selviää
kuolemanlaaksostaan.
Iisakki Korvenoja
Uskovainen mies, joka antaa rovasti Helteelle anteeksi ensimmäisenä ja jonka pidätyskyky ei kestä
aitan yläkertaan sinkoutuvaan henkilöautoa.
Heimo Suuro
Meijerinjohtaja, jonka tehtäväksi tulee toteuttaa rakennemuutos paikallistasolla ja sulkea kunnan
ainoa meijeri.
Sophia Hansen
Lontoon Cityn nuori finanssihai, joka on jo ehtinyt rikastumaan niin paljon, että kykenee
auttamaan Peräseinäjoen Putki ja Metalli Oy:n takaisin jaloilleen.
Pertti Pöyhönen, Arvo Komsi ja Taneli Hulmi
Ay-johtajia, jotka saavat Allan Lauttamuksen menettämään malttinsa.

Vladimir Rogalenko
Neuvostoliiton suurlähettiläs, joka saa tehtäväkseen saattaa juuri pääministeriksi noussut Allan
Lauttamus koukkuun.
Volodin Litvinov
KGB-eversti, joka juonittelee puolustusministerin kanssa ja jää kiinni.
Yrjö Kiukka
Puolustusministeri, joka uskoo pääsevänsä urallaan vieläkin pitemmälle, kunhan juonittelee
Neuvostoliiton agenttien kanssa.
Kullervo Tavi
SDP:n kovaotteinen puheenjohtaja, joka ei häpeä pelata mitään poliittista peliä. Vaalien
voittaminen on kaiken mittari.
Eevertti Aavasaksa
Professori ja kovan luokan talousosaaja, konsultti, jollaista Peräseinäjoella ei ole ennen nähty.
Perttu Häyrinen
Keskustapuolueen tehokas ja kunnianhimoinen puheenjohtaja, joka törmää heti kättelyssä
peräseinäjokelaiseen vahvaan tahtoon.
Rudolf Kjällberg
Suomen Pankin pääjohtaja, jota poliitikot kuuntelevat liian myöhään.
Jaakko Rastas
Totinen pankkivaltuuston kokoomuslainen puheenjohtaja, jonka poliittista suosiota sopii
ihmetellä.
Usko Lempinen, Rauno Klemetti ja Alpo Tirri
Nuorten miesten kolmikko, jonka helppo raha houkuttelee rikoksen tielle. He selviävät vain hyvällä
onnella hengissä rajusta ulosajosta.
Veikko Koho
Ammattitaitoinen politiikantoimittaja, joka kuulee ensimmäisenä porvaripuolueiden hallitussopua
koskevasta kassakaappisopimuksesta.
Otto Viinikka
Konstaapeli Mäki-Reinikan partiopari, synnynnäinen poliisi, joka ei menetä toimintakykyään
pahassakaan paikassa.
Teuvo Rusakko
Pitkän linjan poliisipäällikkö, joka saa tehtäväkseen rauhoittaa Peräseinäjoen levottomuudet.
Harri Rynnäs
Sensaatiotoimittaja, jonka raportointi saa lakeuksien asukkaat toisiaan vastaan.

Anders Björklund
Ulkoministeriön kunnianhimoinen valtiosihteeri, joka pelkää Peräseinäjoen tapahtumien tuhoavan
Suomi-kuvan lisäksi hänen uransa.
Johannes Räimä
UM:n lehdistö- ja kulttuuriosaston päällikkö, joka keksii keinon kirkastaa Suomi-kuvaa.
Sivutuotteena hän varmistaa Allan Lauttamuksen uudelleenvalinnan.
Martti Haahti
Psykologi, joka saa henkisesti huonossa kunnossa olevan Annikki Syngelmän potilaakseen.

