
Hyvät Eteläpohjalaiset kesä tuloo  

Kevät on paras vuodenaika - ainakin minulle. Tokikaan kaikki eivät ajattele näin. Itse olen 
syntynyt keväällä, helmikuussa ja olen horoskooppi merkiltäni kala, siksi pidän keväästä. 
Useimmat pitävät siitä vuodenajasta, jolloin ovat syntyneet. Keväällä valo lisääntyy ja 
luonto alkaa herätä. Luonnon seuraaminen tuo joka päivä jonkin uuden asian. Varsinkin 
alkukesällä ei tahdo mukana pysyä muutosten vauhdissa. Puut, kasvit, kukat, linnut ja 
kaikki niihin liittyvä muutos menee päivissä ohi. Pitäkää varanne tai päivät alkavat 
lyhentyä. Vanhan runon viisaudesta ”pian ohi on päivät kesän” tuleekin totta. Enää ei 
tarvitse ihmetellä, että kylvöaikakin aina yllättää, vaikka sen tulo tiedetään. Lapsuudessani 
tätä aina päiviteltiin.  

Kurikkalaiset kävivät oikein isolla joukolla tervehtimässä meitä maaliskuun lopussa. 
Puheet, laulut, soitot, lausunta ja Eira Nevanpään Taideliikuntakoulun nuorten 
sirkusakrobatiaesitys tekivät meihin vaikutuksen niin, että ihan rintahan pisti. Kurikan 
kaupungin orkesteri soitollaan loi tunnelman, missä me kaikki viihdyimme aina tanssia 
myöden. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lasse Mukkala, juhlan juontaja Timo 
Kivistö, runokooste Kurikan Pelimannit ja Hilkka Joensuu sekä pakinoitsija Esko 
Kohtanen ottivat yleisön niin, että ihan unohti olevansa Helsingissä. Hetken jo luuli 
olevansa Pohojanmaalla. Monet kiitokset kurikkalaisille! 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry jatkaa tänä vuonna perinnettä nuorille suunnatusta 
kirjoituskilpailusta teemalla Nuoren eteläpohjalaisuus/ pohjalaisuus nyt 100-
vuotiaassa Suomessa. Kilpailu on hyväksytty valtioneuvoston kanslian Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelmaan hankkeeksi. Kirjoittajan tulee olla 
kirjoituksen lähettäessään 25-vuotias tai sitä nuorempi. Kilpailu alkaa toukokuun alussa ja 
päättyy lokakuussa.  
 
Toivomme nuorten kirjoituksissaan tuovan esille tuntoja eteläpohjalaisuudesta ja 
pohjalaisuudesta nykypäivänä liittyen Suomen 100-vuotiaaseen historiaan ja tänä vuonna 
vietettävän Suomi 100 vuotta -juhlavuoden teemoihin. Kirjoituksen voi tehdä myös 
murteella. Kirjoituksissa voi valitsemalla alaotsikon sopivasti tiivistää henkilökohtaista 
otetta ja valita näkökulman tuon yleisen teeman alla. Kesä on otollista aikaa keskittyä 
kuvaamaan tuntojaan ja kokemuksiaan Etelä-Pohjanmaasta/Pohjanmaasta, sen ihmisistä 
tai itsestä 100- vuotiaassa Suomessa. 
 
Huhtikuun lopulla kävin Turussa onnittelemassa yhdistyksemme puolesta Turun seudun 
Eteläpohjalaiset ry:tä, joka täytti 70 vuotta. Turun Suomalaisessa Pohjassa vietetty juhla 
oli hienosti pohjalaisuutta korostava tilaisuus ja osoitus oman taustan ja identiteetin 
muistamisen tarpeesta meille pohjalaisille eri alueilla. Kansanedustaja, tuleva ministeri 
Annika Saarikko juhlapuheessaan käsitteli teemaa kotiseutuidentiteettimme 
moninaisuudesta nykypäivän Suomessa. Meillä voi olla montakin kiinnekohtaa 
taustaamme riippuen siitä, mistä vanhempamme ja sukumme ovat lähteneet, missä itse 
olemme asuneet ja millainen on puolisomme tausta. Kotiseuturakkaus voi rakentua näistä 
kaikista.  
 
Kesällä monet vierailevat Etelä-Pohjanmaalla. Siellä riittää erilaisia tapahtumia itse 
kullekin. Itse aloitan nuo kesävierailut heti kesäkuun alussa koulussa, josta lähdin 50 
vuotta sitten Helsinkiin. Vuosiluokkamme viettää riemuylioppilasjuhlaa Ilmajoen lukiossa. 
Tuona vuonna 1967 tapahtui kuuden päivän sota kesäkuun alussa, kun Israel hyökkäsi 



naapureitaan vastaan ja valloitti Länsirannan, Gazan, Siinain ja Golanin. Kiinan 
kansantasavalta räjäytti ensimmäisen vetypomminsa ja myöhemmin sinä vuonna Ruotsi 
siirtyi oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Enpä olisi noita kaikkia heti muistanut, mutta kun 
tarkistin.  

Suomi 100 vuotta juhlavuosi myös nostaa esiin monia mielenkiintoisia tapahtumia aina 
viime vuosisadan alusta tähän päivään. Niihin tutustuessa tai eri tilaisuuksiin osallistuessa 
voi vain ihastella, miten hyvin olemme kaikki yhdessä selvinneet. ”Yhdessä”- teemalla 
kannattaa jatkaa vastakin.  

Hyvää kesää! 

Jaakko Antero Ojala 

puheenjohtaja 


