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Etelä-Pohjanmaa kutsuu kesänviettoon!
Kevään ja tulevan kesän merkki on aina eteläpohjalaisille tulva. Kun tämä
lehtemme on teillä luettavana tulvat ovat menneet, mutta tätä kirjoittaessa ne
nousevat. Ihan kuuloo korvihinsa, kun lumi sulaa, vesi lorisoo, luonto vapautuu ja
kesä pääsee valloilleen. Niin kuin Maire Lopin runoissa ”Joki kohajaa joskus
kesälläki jos sataa, jos tuluvii, tai joskus sen kohina menöö ihaalevan ihimisen
suonis…” ja ”Lakialla huutaa kevät, tuuloo niin jotta heinät heiluu, kalavehen
puolella maa vielä jääs, kevät tuuli puhuristaa mieltä, korvat havaattoo ääniä,
lakeurella pirättää kurkien lauma”.
Vimpelin kunta kävi kylässä. Tuli päivitettyä omaa Vimpeli tietämystä.
Lapsuudessani 1950-luvulla olen käynyt muutaman kerran siellä. Sen jälkeen
satunnaisesti ja viime vuonna kävin Vimpelin sotakoulun 100v juhlassa.
Opin lisää pitäjästä. Vimpelin sijainnin määrittävät sen naapurikunnat eli Alajärvi,
Lappajärvi, Perho ja Veteli.
Vimpelin historia on aika pitkä ja kunniakas. Vimpelin kunta on perustettu 2.
tammikuuta 1866, jolloin Vimpeli irtautui Lappajärven emäseurakunnasta
kappeliseurakunnaksi. Suomen kunnista Vimpeli on 28. vanhin.
Reserviupseerikoulun edeltäjä, Vimpelin sotakoulu (Vimpelin koulu), toimi Pokelan
kylässä vuosina 1917–1918. Vimpeli tunnetaan myös suksipitäjänä, ja melkoinen
osa talvisodan aikana käytetyistä suksista oli valmistettu Vimpelissä.
Vimpeli tunnetaan Vimpelin Vedon ansiosta nykyisin erityisesti pesäpallopaikkakuntana. Vimpelin Veto on voittanut Superpesismestaruuden tällä
vuosikymmenellä kolmesti kausilla 2010, 2016 ja 2017. Vuosina 2011 - 2015 Veto
oli hopeasijalla. Talvilajeissa Vimpeli tuli tunnetuksi hiihdosta Vimpelin Hiihdot tapahtuman ansiosta.
Vierailun ohjelma oli voimaannuttava kokemus pohjalaista kulttuuria. Puheista,
laulusta, mieskuorolaulusta, kansanmusiikista ja soitosta, aina kansantansseihin
ja iltamatansseihin asti jäi muisteltavaa. Ohjelma suorastaan tulvi ja purkautui
kohisten mieliimme kuin tulva. Nautimme täysin ja tällä mennään pitkään.
Kiitokset Vimpelille että kävitte kylässä.
Kesä tulee ja moni meistä vierailee Etelä-Pohjanmaalla kesällä. Tässä Plarin
numerossa on Etelä Pohjanmaan liiton artikkeli ja kalenteri kesätapahtumista.
Osasta tapahtumia on myös tietoa laajemmin tässä numerossa. Tutustukaa niihin!
Eräässä vanhassa August Ramsayn vuodelta 1895 olevassa artikkelissa
kerrotaan teemalla ”Matkailijana Pohjanmaalla” seuraavasti: ”Etelä-Pohjanmaan
tasangolla on vähän vaihteleva luonto; mainittavia kukkuloita ei ole; taivaanranta
näkyy tavallisesti tasaisena viivana; maan yhdentasainen viettäminen mereen
päin on estänyt suurempia järviä ja vesistöjä syntymästä. Mutta vaikkei tämä
maanosa niin ollen viehätäkään matkailijaa luonnon kauneudellaan, kannattaa
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siellä kuitenkin hyvin käydä. Jokilaaksojen viljelys se varsinkin vetää huomiota
puoleensa ja samoin myöskin väestö, jonka pirteä ja vapautta rakastava, joskin
hieman kerskaileva luonne ei ole tekemättä vaikutusta vieraaseen.”
Tähän on helppo yhtyä, että niin paljon Etelä-Pohjanmaan sekä luontoon että
ihmisiin ja heidän suhtautumiseen liittyy omaperäisyyttä, että kesällä kannattaa
alueella käydä ja vierailla. Aina se yhtä ulkomaan reissua vastaa. Aina löytyy
sukutapahtumia ja sukulaisten juhlia sekä kesätapahtumia eri pitäjissä. On myös
tehty kiinnostavia matkakohteita ja reittejä matkailijalle kuten mm. JärviseutuSeura, Suupohja ja Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri esittelevät kohteitaan.
Suomessa yhden suurimmista sukuyhdistyksistä Elisabeth ja Petter Hällströmin
sukuseuran sukujuhlat ovat mm. Vaasassa kesäkuun alussa. Yhdistyksemme
jäsenistössäkin on useita ko. suvun jäseniä. Vimpelin vierailun yhteydessä IrmaLiisa ja Erkki Juuti järjestivät ns. sukukammarin eli jakoivat tietoja Strangin ja
Spangarin suvuista kiinnostuneille.
Hyviä Etelä-Pohjanmaan reissuja ja kesää kaikille!
Jaakko A. Ojala

