Hyvät Eteläpohjalaiset! –Tervetuloa 75 vuotis - juhlaamme 22.10 Kampissa,
palvelukeskuksen juhlasalissa, klo 15 alkaen, Salomonkatu 21 B, Helsinki
Yhdistyksemme Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n perustamisesta vuonna 1941 on kulunut 75
vuotta. Vuosien mittaan monet meille tutut asiat ja käytännöt ovat menneitten aikojen
muokkaamia.
Jatkamme siitä, mihin aiemmat sukupolvet ovat päätyneet. Vahva eteläpohjalaisuus ja
pohjalaisuus, jonka tunnemme yhdistävän ja sitovan meitä, antaa pohjan nykypäivänäkin
työllemme. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pääkaupunki seudulla asuvien
eteläpohjalaisten yhdyssiteenä, syventää heidän kiintymystään kotiseutuunsa, vaalia ja
edistää eteläpohjalaisen kulttuuriperinteen säilymistä jäsenistönsä keskuudessa sekä
tehdä sitä tunnetuksi myös yhdistyksen toimialueella ja kotimaakunnassa.
Toteuttaessamme näitä sääntöjen tehtäviä meidän pitää muistaa myös uudistua.
Yhdistys on viettänyt aiemminkin vuosijuhlia. Merkittäviä merkkipaaluja kaikki juhlat ovat
olleet ja osoitus yhdistyksemme elinvoimasta.
Onkin tärkeää muistella historiaa, myös yhdistyksemme toiminnan näkökulmasta.
JuhlaPlarissa 03/2016 käydään läpi historiaamme ja toimintaamme. Paljon on saatu
aikaan.
Osa tapahtumista saa uuden merkityksen, kun niitä peilataan nykypäivään tai kun
tiedetään niiden jälkeiset tapahtumat. Historiasta sanotaan, että emme siitä opi mitään. Se
on haastavaa, mutta se auttaa ymmärtämään, että nykypäiväkin on nopeasti historiaa ajan
pitkässä ketjussa.
Pohjalaisuus ja sen peruspiirteet elävät vielä nykypäivänäkin. Sen todisti minulle keväällä
päättynyt nuorille suunnattu kirjoituskilpailu, joka antoi uskoa siihen, että ne
”pohojalaasuuden” peruspiirteet, joita me vanhemmat mielellämme muistelemme, eivät ole
kadonneet.
”Koska juuret on täällä syväs ja lujas – ja siellä on mun koti”, ”pohjalaisuutta ei voi pestä
pois ja siitä ei pääse eroon”, ”moon pohojanmaalta ja ylypiä siitä”, ”ne on sanansa
mittaasia ja ne tarkoottaa sitä, mitä ne sanoo”, ”pohojalaaset antaa kaiken muun - muttei
periksi”, edelleen kirjoituksissa vilisivät seuraavat sananparret – ”emmä olis keherannu
muualla syntyäkkään, ”minkä sille voi, että oon nii komia, että peiliki särkyy”, ...
Useissa kirjoituksissa toistui ajatus siitä, että Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on ”mun
koti”. Sieltä on vaikea lähteä muualle ja sinne haluaa palata yhä uudestaan, vaikkapa edes
käymään lyhyeksikin aikaa. Kun nuoretkin kertovat samoja kokemuksia kuin mitä itse on
tuntenut – niin ihan ”menöö hilijaaseksi”. ”Sellaasia me ollahan.” Meille
pääkaupunkiseudulla asuville ”pohojalaasille” kodin ja ”kotoosan” tunteen tuo meidän
keskinäinen seura ja yhdessäolo – yhdistyksemme Helsingin Eteläpohjalaiset ry. On niin

helppo hengittää, kun tietää, mitä tuo toinenkin ”ajatteloo”. Sen nämä 75 vuotta ovat
todistaneet.
Kiitokset kaikille yksityishenkilöille, yrityksille, yhteisöille, kunnille ja kaupungeille
arvokkaasta tuestanne yhdistyksemme toimintaan. Kiitos myös kaikille yhdistyksen
toimintaan ja tehtäviin vuosien varrella osallistuneille ja eri tilaisuuksien osanottajille. Te
teette tästä toiminnasta sen, minkä vuoksi me kaikki haluamme olla mukana.
Tehdään sitä jatkossakin ja tervetuloa myös nuoret mukaan osallistumaan yhdistyksemme
toimintaan ja mm. kirjoituskilpailuihimme!
Tervetuloa 75 vuotisjuhlaamme!
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