Seinäjoki tulee vieraaksi ja vuosi täynnä kotiseututyötä
Tätä on orotettu ja nyt se tapahtuu, kun maaliskuun lopussa tulee äskettäin 150 vuotta
täyttänyt Seinäjoen kaupunki vieraaksemme.
On tullut jo kerrottua aiemmin, että olen itse lähtöisin Ilmajoen Koskenkorvalta. Sen vuoksi
kirjahyllyssäni on Ilmajoen Maamiesseuran vuonna 1903 painettu julkaisu ”Yritys Ilmajoen
pitäjän kertomukseen”. Alkuperäinen sisältö perustuu Sal. Hannelleksen tekstiin vuodelta
1801. Siinä kerrotaan, että ”Ilmajoen emäpitäjässä on 4 kappelikirkkoa: Kauhajoki,
Jalasjärvi, Kurikka ja Peräseinäjoki, sekä vielä Seinäjoen kylä, mikä on lähes puoli Nurmon
kappelia, joka muuten kuuluu Lapuan pitäjään”.
Niin ne ajat muuttuvat vuosikymmenten myötä ja kehitys vie asioita eteenpäin – tässä
tapauksessa tulvan lailla - aika voimallisesti.
Omassa muistissani on hetki, kun Seinäjoesta tuli kaupunki 1960. Lapsuudessani
kävimme usein tärkeillä kauppa-asioilla Seinäjoen kauppalassa vielä 1950-luvulla. Noista
ajoista keskustori eli vekseliaukio piirtyy mieleen. Silloin sen laidalla oli Vaasa-lehden talo
ja monta pankkia. Torilta lähdettiin linja-autoilla eri suuntiin. Nyt näkymä on ihan ”urbaani”
kaupunkiympäristö ja täynnä ”pöhinää”.
Lukioajoilta tulee muistoja Seinäjoen kesäyliopistosta, lakkiaisjuhlat olivat Seurahuoneella
ja monena juhannuksena mentiin Törnävälle juhannusjuhliin, mikä oli kesän kohokohta.
Onpa kiva kuulla nykyisen, voimallisen yrittäjäkaupungin Seinäjoen 150 vuotisesta
taipaleesta ”ennen, nyt ja tulevaisuudessa” ihan heidän ittensä kertomana. Tulkaa kaikki
kuulemaan.
Kotiseututyötä edistävä Suomen Kotiseutuliitto perustettiin Tammelassa ensimmäisillä
Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä vuonna 1949. Tänä vuonna liitto siis täyttää 70 vuotta.
Vireä Kotiseutuliitto on yli 120-vuotiaan kotiseutuliikkeen keskusjärjestö ja maamme suurin
kulttuurialan kansalaisjärjestö. Yhdistyksemme on Kotiseutuliiton jäsen.
Kokonaisvaltainen kotiseututyö on huomioinut ajan saatossa luonnon, maiseman ja
kulttuuriympäristöt. Liiton toiminnassa ovat tulleet esille aineellinen ja aineeton
kulttuuriperintö. Työhön ovat yhdistyneet yhteisöllisyys, paikallisen identiteetin tukeminen
sekä yhteisen asuinympäristön, oman kotiseudun viihtyisyyden ja hyvinvoinnin vaaliminen.
Liitto ja sen toiminta on keskeinen osa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan syntyä ja
kehitystä.
Juhlavuonna Suomen Kotiseutuliitolla on erityinen hanke ”Mestarit ja Kisällit”, joka
huomioi kaikenikäiset kotiseututyössä. Hankkeessa lapset ja seniorit voivat kohdata
monimuotoisen suomalaisen kulttuuriperinnön äärellä. Paikallisten ryhmien itse laatimien
suunnitelmien mukaan tutustutaan kotiseutuun, sen kulttuurikohteisiin ja moninaiseen
suomalaiseen kulttuuriin vanhoine ja uusine piirteineen ja tapoineen.
Myös lapset ja nuoret tarvitsevat kotiseudun kokemuksia ja osallisuutta omaan
kotipaikkaan. Kotiseutu on parhaimmillaan voimavara. Mestarit ja kisällit -hankkeessa
ikäihmiset ovat heitä, joilla on aikaa ja jotka tuntevat paikkakunnan historiaa ja kulttuuria.
Hankkeesta riippuen niin lapset kuin senioritkin tuovat mukanaan omia kokemuksiaan ja

osaamistaan. Yhteisiä kiinnostuksen kohteita voivat olla rakennukset ja eri ympäristöt,
tavat, kädentaidot käsitöistä ja ruoanlaitosta kalastukseen tai erilaisiin arjen askareisiin.
Esille voi nousta mm. valokuvaaminen tai tarinoiden tallentaminen tai vaikkapa
mielenkiintoinen näkökulma paikalliseen historiaan.
Tulevana kesänä järjestetään Helsingissä elokuussa Murteenpuhunnan ja –
skrivauksen SM-kisat 2019. Järjestäjinä toimii Stadin Slangi ry seura. Varsinainen kilpailu
tullaan käymään kirjastotalo Oodissa.
Murteella kirjoittamisen kilpailussa ”Skrivausskabassa” on kaksi sarjaa - alle 12 vuotiaat ja
12 vuotta täyttäneet. Myös meillä yhdistyksellämme on oma kirjoituskilpailu kaikenikäisille
jäsenillemme tai heille, jotka haluavat osallistua kirjoittamalla murteella. Näistä kilpailuista
löytyy ohjeet ja tarkempaa tietoa tässä Plarissa jäljempänä.
Huhtikuussa pidetään yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous Kampin
palvelukeskuksessa 11.4. Tule kokoukseen kertomaan toiveistasi yhdistyksen toiminnan
suhteen ja mielellämme otamme mukaan uusia ja innokkaita jäseniä eri tehtäviin
hallituksessa tai tapahtumakohtaisesti. Tervetuloa mukaan!
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