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Tulevia tilaisuuksia...

Töihin taas

Lomat vietettiin ja kesän tuloa odoteltiin. 
Kunnon kesää ei tullut, mutta täytyy olla 
tyytyväinen, että  lumi suli eikä turkkia 
tarvinnut käyttää. Olympialaisetkin tuli 
ja meni, vaikka ei paljon tullut katsel-
tua. Tuttavista kyllä joku oli seurannut 
kisoja ihan täysipäiväisesti. Minulla taas 
kiinnostus maailmanmestaruuskisoihin 
vasta alkaa, sillä kohtapuoliin alkavat 
toisenlaiset mestaruuskisat. Kaksi lap-
senlastani, 12- ja 10-vuotiaat, lähtevät 
molemmat kilpailemaan omissa ikäsar-
joissaan shakin maailmanmestaruuski-
soihin Vietnamiin. Ja eteläpohjalaisia 
ovat äitinsä puolelta ihan totaalisesti niin 
kaukaiselta ajalta, kun sukuja on tutkit-
tu. Tosin nimenomaan shakinpeluutaidot 

taitavat tulla ei-pohjalaiselta isältään, 
joka myöskin on mestaruuksia lajissa 
voittanut. Ovat lapset todella nuoria 
maailmanmestaruuksista kamppaile-
maan ja vielä noin kaukana kotoa, mutta 
sanotaanhan sitä, että nuorna se on vitsa 
väännettävä. Seuraan asiaa jännityksellä 
ja toivotan kovasti onnea kisoihin.

Meillä eteläpohjalaisten yhdistyk-
sellä alkavat talvikauden tilaisuudet 
4.10. Seinäjoen kaupunki  tulee silloin 
vierailulle ja niinpä tämä lehtikin kan-
sikuvaa myöten kertoo Seinäjoesta ja 
sen tapahtumista. Tarkempi ohjelma on 
tässä lehdessä ja pääsyliput maksavat 
edelleen vain sen entisen  10 euroa sisäl-
täen vielä hyvän kahvitarjoilun. Marras-

kuun puolella 18.11. sitten järjestämme 
kirjallisuus- ja lauluillan, missä kirjailija 
Antti Tuuri kertoo teoksistaan ja Henrik 
Lamberg laulaa ja laulattaa. Perinteinen 
itsenäisyyspäivän juhla on taas tänäkin 
vuonna 6.12. Juhlapuhujaksi olemme 
saaneet professori Timo Airaksisen. Sil-
loin musiikista vastaa Kannelkuoro. Ja 
kaikki mainitut tilaisuudet ovat hyvien 
liikenneyhteyksien päässä Kampin pal-
velukeskuksessa. 

Tervetuloa mukaan kaikki 
kynnelle kykenevät!

Terttu Savola
päätoimittaja 

Perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla 
6.12.08 klo 13.00 
Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa
Salomonk. 21 B, 00100 Helsinki
 
Juhlapuhujana professori Timo Airaksinen
 
Helsingin Eteläpohjalisen Osakunnan nuorten 
tervehdyksen tuo Miina Hietala
 
Musiikista vastaa Kannelkuoro
 
Vapaa pääsy, kahvitarjoilu
Tervetuloa!

Helsingin Eteläpohjalaisten 
adresseja, rintamerkkejä, 
solmioneuloja ja pinssejä 
voit ostaa tilaisuuksistamme tai soittamalla
Ritva Viitamäki (09) 724 4418 tai 040-9118568.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
uusia jäseniä: 
Ahtola Esko, Lähde Marianne, Kinnunen Maire,
Manninen Tuula, Peltomäki Lea, Uitti Erkki,
Viinikka Pirkko.

Kirjallisuus- ja lauluilta 
18.11.08 klo 18.00
 
Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa
Salomonk. 21 B, 00100 Helsinki
 
Kirjailija Antti Tuuri kertoo teoksistaan
Henrik Lamberg laulaa ja laulattaa
 
Liput 10 euroa, sisältää kahvitarjoilun.
Tervetuloa!
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Tervetulua syksy

Olipahan taas kesä. Meinas jo ruveta ria-
poomahan, ku aina vaan tuli vettä. Mök-
kilääsen aharisti sisätöihin eikä niistäkää 
tullu mitää, ku niin kovaa harmitti. No, 
ei se ny aivan nuan menny, mutta on 
nuata parempiaki kesiä nähty. Olihan 
siinä omat hyvätki pualensa. Eipähän 
tarvinnu nurmikoota kastella! 

Mariavuasi oli meleko huano. Mus-
tikoota ei juuri näkyny, ku halla vei 
kukat keväällä. Viinimarijoja oli tulos 
jonkun verran, mutta rastahat söi ne 
kiitettävästi. Ne oli mustarastahia, jokka 
lauloo alakukesästä koriasti, jotta pitää 
antaa vähä anteeksi niille. Sitte oli ai-
van erinomaanen hiiri- ja myyrävuasi. 
Niitä mennä vilisti joka paikas. Hankiin 
kolome loukasta ja saalista tuli kahares 
kuukaures 47kpl ja naapurikki sai me-
lekeen samoon palijon.

Olihan sitä kesällä muutaki nähtävää 
ja koettavaa ku hiiret. Olimma Tango-
markkinoolla ja Speliis. Taas tehtihin 
vääryyttä tangokuninkahan valinnas 
pohojalaaselle. Kortesjärven poika oli 
reiruhun pareet, mutta tuamarit suhu-
moriitti. Minen taira enää mennä koko 
kisoohin.

Spelit pirettihin kotokunnas eli Ala-
vurella. Silloon sattuu hianot ilimat ja 
väkiäki oli kovasti liikkehellä. Musiikin 
kuuntelun lisäksi kävimmä kattomas 
näytelmän, joka kertoo Suamen soran 
aikaasista tapahtumista Alavurella. Oli-
han ollu kovaa aikaa.

Vaikka matka kotoSuamehen on 
meleko pitkä, niin kyllä siälä käynti 
kumminki aina friskaa. Sitä on pitkän 
aikaa paremmalla päällä, ku on saanu 
olla oikeeren ihimisten paris.

Piti kattua mökillä oikeen tuelta Pe-
kingin kisat. Taas tuli pohojalaaselle 
mitali. Kultaa toki orotettihin, mutta 
kyllä tua pronssiki on aivan hyvä. Min-
käs teet, ku kaks oli parempaa.

Ny ollahan taas tutuus ympyröös 
kaupungis ja orotellahan syksyä ja tule-
via tapahtumia. Meillä oli usiampia kun-
taviaraaluja kiikaris, mutta pääryymmä 
hyväs yheisymmärrykses Seinäjokehen. 
Niinku muistatta, oli nurmoolaaset 
meillä kyläs kevättalavella ja ny sitte 
saarahan se uuren kaupungin isoom-
pi ”osakas” tänne. Luvas on mukavaa 
ja korkiatasoosta ohojelmaa, notta ny 
nopiaa päivämäärä 4.10. klo 18 alla-

kansyrijähän ja sitte joukolla paikalle 
Kampin Palvelukeskukseen.

Pitkähän on suunniteltu kirijalli-
suus ja lauluiltaa. Ny se toteutuu 18.11. 
klo 18. Kampin Palvelukeskuksessa. 
Moomma saanu kirijaalija Antti Tuurilta 
lupauksen, notta Antti tuloo kertoma-
han teoksistansa. Niis kirijoos on kyllä 
kertomista usiammaksi ehtooksi, mutta 
alootetahan ny tästä. Päälle lauletahan 
yhyres pohojalaasia kaikkien osaamia 
lauluja ja komiasti!

Itsenäisyyspäivää viätetähän perin-
teiren mukahan. Moomma saanu tällä 
kertaa professori Timo Airaksisen juhu-
lapuhujaksi. Palatahan muuhun ohojel-
mahan myähemmin.

Mukavaa syksyä kaikille ja tervetulua 
seinäjokiset kylähän!

Antti Lanamäki
puheenjohtaja

www.ilkka.fi  www.ilkka.fi  www.ilkka.fi
www.ilkka.fi  www.ilkka.fi  www.ilkka.fi
www.ilkka.fi  www.ilkka.fi  www.ilkka.fi
www.ilkka.fi  www.ilkka.fi  www.ilkka.fi
www.ilkka.fi  www.ilkka.fi  www.ilkka.fi
www.ilkka.fi  www.ilkka.fi  www.ilkka.fi
www.ilkka.fi  www.i

www.ilkka.fi

- TÄYNNÄ ELÄMÄÄ -

Ilkka ilmestyy
päivittäin

myös netissä.

Tutustu
ja tilaa Ilkka
näköislehtenä.



5

Erikoisen kolmion salaisuus on Seinäjo-
en oikaisu-uoma. Keinojoki on vuodesta 
1982 lähtien vienyt pääosan Seinäjoen 
vesistä ohi Kyrönjoen pahimman tulva-
tienoon. Samalla muodostui kolmion, 
jonka jokainen sivu on seitsemän ki-
lometriä pitkä. Eihän noin hienoa tilai-
suutta voi jättää käyttämättä!

Tästä havainnosta syntyi Kyrönjoen 
Koskihäjyjen kolmen vuoden projekti. 
Se tempaistiin talkoilla ja paikallisella 

Lakeuden
tulvatriangeli

rahalla EU:lle mitään kertomatta. Nyt 
Seinäjoen lakeuksilla on maan pisin 
melottava luontopolku, Tasangon tulv-
atriangeli, Lakeuden jokiluontopolku.
Reitin varrella ei ole koskia, mutta kol-

”Terve! Meloin juuri sun talosi ympäri!” 
Tällaisen puhelun soitin Seinäjoen 
Heikkilänmäellä asuvalle kaverille 
juhannuksena 2003. Kaveri oli hetken 
hiljaa, mutta sitten asia valkeni.

mion joka kulmassa seisoo pato. Pato-
jen ohitusta on helpotettu rappusin ja 
laitureilla.

30 opaskylttiä kertovat pohjalaisen 
jokiluonnon ja vesirakentamisen ihmeis-
tä. Sellaisista kuin viidakkomainen sa-
takielimetsä, 205 vuotta sitten valmis-
tunut Sotaoja, Heikkilän satavuotinen 
pihtakuusi, Suomen suurin pumppaamo 
ja Kiikun törmäpääskyt. Ja tietysti mai-
neikas Munakan mittausasema. Lenni 
Kujanpään aikoinaan tunnetuksi tekemä 
mittatikku on nimittäin palautettu Mu-
nakan rautatiesillan kylkeen.

Tämä ei ole suinkaan Suomen idyl-
lisin melontareitti, sen takaavat jokien 
suoraviivaisuus, rantojen penkereet ja 
veden ajoittainen epäpuhtaus. Mutta on 
tämä kansallisesti merkillinen väylä, 
Suomen suurimman tulvatyön eksoot-
tinen hedelmä. Opaskylttien avulla jo-
kainen löytää reitiltä uusia näkökulmia 
lakeuden maisemaan.

Ja on se vaan niin mukavan poho-
jalaasta, että lakeuren läpi voi meloa 
tasasivuista kolmiota pitkin – ja tietysti 
siihen suuntaan kun itte haluaa!

Anssi Orrenmaa

Tasangon tulvatriangeli lähtee Kyrönjoen Koskihäjyjen 
tukikohdasta Seinäjoen Pumppurannasta. Kahden kilometrin 
melonnan jälkeen alkaa kolmion muotoinen reitti, jonka jokainen 
sivu on 7 kilometriä. Pampulat ovat laitureita.

Munakan mittausasema on taas 
paikallaan Lakeuden jokiluontopolun 
puolimatkan krouvina.
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Lakeuden jokiluontopolun voi kiertää kajakilla tai 
inkkarilla. Patojen ylitys vaatii hieman nostovoimaa.

30 opaskylttiä kertoo melojille Lakeuden jokiluontopolun 
ihmeistä.

Häjyjä koskissa! 

Huhtikuinen Häjy Rodeo huipentuu Kauhavan Jylhänkoskeen, jossa on yli viiden metrin pudotus.
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Suomeenkin Siirtolaisuusmuseo

Siirtolaisuusmuseohankkeen tavoitteena 
on luoda sisältö ja puitteet siirtolaisuu-
den historian monipuoliselle esittelylle. 
Tavoitteena on kohtaamispaikka maa-
hanmuuttajille sekä siirtolaisuudesta ja 
kansainvälisyydestä kiinnostuneille. 

Siirtolaisuusmuseo kerää siirtolai-
suuteen liittyvää materiaalia, esineitä, 
valokuvia, arkistomateriaalia ja kir-
jallisuutta. Kookkaimmista esineistä 
mainittakoon Australiasta lahjoitettu 
henkilöauto Volvo sekä kevytlentoko-
ne ja soutuvene. Lahjoituksia otetaan 
edelleen mielihyvin vastaan. Toimitilat 
ovat Terästalolla, entisellä Peräseinäjoen 
kunnantalolla. 

Tapahtumia, yleisö-
tilaisuuksia ja näyttelyjä

Toiminnassa painotetaan kansainväli-
syyskasvatusta mm. tapahtuma- ja näyt-

telytarjonnalla. Ruotsin paluumuutosta 
järjestettiin tilaisuus otsikolla Volvolla 
kotiin. Tapahtumien teemoja ovat ol-
leet mm. Vermlannin ja Skandinavian 
metsäsuomalaiset, Ruotsin ja Tanskan 
sotalapset sekä Karjalan siirtolaisuus 
sekä Etelä-Amerikan maiden kulttuu-
ria ja siirtolaisuutta. Kevään viimeisen 
esitelmätilaisuuden otsikkona oli Val-
ko-Venäjä tutuksi. Elokuussa pidettiin 
Australia-tapahtuma, jossa Australian 
siirtolaisuutta valottivat mm. paluu-
muuttajat, siellä asuvat ja siellä runsaasti 
matkailleet. Siirtolaisuusmuseossa on 
esillä myös Australia-aiheisia näyttelyi-
tä. Kesän erikoisnäyttely kertoi Austra-
lian aboriginaalien kulttuurista.

Tällä hetkellä esillä on Amerikan 
siirtolaisuuteen liittyvää esineistöä ja 
valokuvia. sekä Australian suomalaisten 
lahjoituksia. Esillä on myös näyttely 
Jussi Björlingistä ja hänen suomalai-

sista juuristaan. Näyttely kuuluu sarjaan 
Merkkihenkilöitä maailmalla – juuret 
Suomessa. Ville Ritola – Peräseinäjoen 
Susi –näyttely esittelee suurjuoksijaa ja 
hänen olympiamitaleitaan. Syksyksi on 
valmisteilla näyttely Karjalan siirtolai-
suudesta otsikolla Lumivaara – kym-
menen kylän pitäjä sekä eteläpohjalais-
juurisesta USA:ssa menestyneestä Emil 
Hurjasta.

Tukiyhdistys toimijana

Suomen Siirtolaisuusmuseon Tukiyh-
distys ry hankkii rahoitusta siirtolai-
suusmuseon projekteille. Tukiyhdistys 
yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa 
on aloittanut kirjailija, tri Kirsti Man-
nisen suunnitteleman Maailman Raitin 
toteutuksen. Sen ensimmäinen rakennus 
on Hakalan talo Peräseinäjoen Kala-
järvellä.

Hakalan talon on alunperin rakenta-
nut Matti Hakala, joka työskenteli rau-
tateillä Michiganissa USA:ssa ja palasi 
Suomeen ansaittuaan riittävän määrän 
taaloja tupaa varten, jonka hän rakensi 
v. 1911 Ilmajoelle. 

Tupaa varten on saatu esineistöä, mm. 
porilaiselta rouva Helmi Järviseltä, jon-
ka vanhemmat palasivat irtaimistoineen 
New Yorkin siirtolaisajan jälkeen Suo-

Siirtolaisuusmuseon perustamista Suomeen, kuten on 
muissa EU-maissa, on valmisteltu pitkään. Ensimmäisenä 
idean esitti Etelä-Pohjanmaan valtamerentakaisesta 
siirtolaisuudesta väitellyt seinäjokelainen tohtori Anna-
Leena Toivonen jo 1960-luvulla. Useiden projektien jälkeen 
hanke siirtolaisuusmuseon suunnittelusta aloitettiin Turun 
Siirtolaisuusinstituutin ja sen Peräseinäjoella toimivan 
Pohjanmaan aluekeskuksen toimesta. 

Suurin osa Kyrönjoen Koskihäjyjen jäsenistä harrastaa retki- ja virkistysmelontaa, 
mutta joukossa on myös Suomen parhaimpiin kuuluvia freestyle-melojia. Kesän 
2008 EM-kisojen viisihenkisen maajoukkueen enemmistö oli koskihäjyjä Sei-
näjoelta ja Lapualta. Nämä pikkukajakin taitajat näyttävät taas ensi huhtikuussa 
taitojaan Häjy Rodeossa, joka käydään Ylistaron Malkakosken kuohuissa ja 
Kauhavan Jylhänkosken putouksessa.

Vuonna 1990 perustetulla seuralla on 140 jäsentä ja parikymmentä omaa 
melontavekotinta. Tukikohdat ovat Seinäjoen Pumppurannassa ja Ilmajoen 
keskustassa.

Lisätietoja: www.koskihajyt.net

Kajakin kannella kulkeva Kyrönjoen Koskihäjyjen 
maskotti pitää seuran lippua korkealla ja 
kauhavalaista puukkoa selässä.



8

Näyttelyiden aukiolot

Näyttelyt Terästalolla ovat avoinna ma-pe klo 9-16 ja lauantaisin klo 12-16. Muulloin sopimuksen mukaan. 
Ajanvaraukset ma-pe klo 9-15, puh. 06-4166 536. Samasta numerosta voi tiedustella myös jäsenasioita. 
Lisätietoja löytyy www.siirtolaismuseo.fi  ja www.emigrantmuseum.fi. 

Tervetuloa Seinäjoelle tutustumaan näyttelyihimme Terästalolle ja katsomaan Hakalan taloa Kalajärvelle!

men v. 1927. Turkulainen Veijo Roinne 
on lahjoittanut Kaliforniasta keinutuolin. 
Amerikan siirtolaisuuteen liittyvää esi-
neistöä kaivataan lisää Hakalan taloon. 
Yhteen kamariin sijoitetaan peräseinä-
jokelaislähtöisen USA:ssa menestyneen 
lakimiehen John G Annala -esittely. 
Hakalan talo valmistui kevään aikana 
ulkomaalausvaiheeseen. Punamultaus-
kökkä pidettiin toukokuun lopulla. Nyt 
rakennus on sisätöitä vaille valmis. Si-
sustukseen päästään hirsien vielä hieman 
laskeuduttua loppusyksyllä. 

Amerikan Raitille on lahjoitettu Washing-
tonista USA:sta suomalaissiirtolaisten 
rakentama 1800-luvun lopun hirsitalo. 
Se pyritään kuljettamaan Kalajärvelle 
tämän vuoden aikana. Argentiinalais-
ten kanssa on neuvoteltu kauppiaanta-
lon siirtämisestä alueelle. Australiasta 
on tulossa sokerinhakkaajien kämppä 
irtaimistoineen Australian ja Oseanian 
Raitille ensi vuoden alussa. Siperian 
Raitille mahdollisesti tulevan Unkurin 
talon suhteen odotellaan naapurimaan 
viranomaisten toimenpiteitä. Rakennuk-
sia Maailman Raitille on haussa myös 
mm. Ruotsin Vermlannista ja Venäjän 
inkerinsuomalaisten asuinsijoilta.

Maailman Raitti tulee esittelemään 
suomalaisten siirtolaisten elämää eri 
puolilta maailmaa siirtolaisten raken-
tamien ja asumien rakennusten ja niihin 
sijoitettavien esineiden avulla. 

Tukiyhdistys toivoo saavansa spon-
soriapua rakennusten kuljetuskustan-
nuksiin. Esim. Washingtonista lahjoite-
tun talon kuljetuskustannuksiin tarvitaan 
tuhansia euroja. Siirtolaisuusmuseon 
toimintaa voi tukea myös liittymällä 
jäseneksi. Jäsenmaksu on 20 € tai 30 €, 
joka sisältää Siirtolaisuus-Migration 
–lehden vuosikerran. 

TELLERVO LAHTI, projektipäällikkö

Maailman rakennuksia Maailman Raitille
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Kuntarajojen muutokset ovat osa muut-
tuvaa Seinäjoki- tietoutta mutta todel-
lakin vain osa. Seinäjoki muuttuu koko 
ajan tavalla, joka hakee vertaistaan Suo-
men kuntakentässä. Tästä muutoksesta 
kertovat parhaiten Seinäjokea mairitte-
levat tilastot, jotka osoittavat kaupun-
gin johtavan niin työpaikkojen mää-
rän kasvun kuin asuinrakentamisenkin 
tilastoja. Uusia seinäjokelaisia syntyy 
ja muuttaa kaupunkiin päivittäin niin, 
että asukasluku kirjoitetaan joka vuosi 
uudelle tuhannelle.

Kasvu muuttaa Seinäjokea. Kaupun-
ki rakentuu nopeasti ja uuden rinnalla 

Päivitä tietosi

Seinäjoesta
Nyt on aika päivittää Seinäjoki –tietous!  Ja päivitys on syytä tehdä riittävän usein, 
sillä vuonna 2005 aloittanut uusi Seinäjoki on jo syytä unohtaa ja korvata 
vuoden 2009 Uudella Seinäjoella. 

uudistetaan myös vanhaa. Kaupunkikes-
kustan muutos on käynnistymässä, uudet 
asuinalueet Kyrkösjärven rantamailla ja 
Hallilanvuorella rakentuvat nopeasti ja 
uusia työpaikka- ja kauppa-alueita tulee 
eri puolille kaupunkia.  Liikenneyhtey-
det kehittyvät niin pääradan ja Vaasan 
radan rakentamisen myötä kuin myös  
Rengonharjun lentokentän pidentämisen 
ja Seinäjoen pohjoisen ja tulevan itäisen 
ohikulkutien myötä.

Kaupunki muuttuu mutta etelä-poh-
jalaisuus pysyy ja paranoo. Yrittämisen 
henki elää tietenkin vahvana mutta sen 
rinnalla vahvistuu myös vahva tuntemus 

pärjäämisestä myös oman maakunnan 
ulkopuolella, Suomessa ja maailmalla. 
Kansainvälistyminen on osa tätä päivää 
myös Seinäjoella. Enää ei tarvitse lähteä 
Ameriikan raitille, vaan kansainvälisty-
misenkin voi hoitaa ”kotua päin”.

Tervetuloa paikanpäälle päivittä-
mään Seinäjoki –tietoutta. Kerromme 
mielellämme lisää ja voimme vähän 
vielä yrittää trossatakin.

Jorma Rasinmäki
kaupunginjohtaja
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Tuorein vahvistus yritys- ja tiedepuisto-
kokonaisuudessa on Vaasantien varressa 
vuosikymmenet postiautovarikkona pal-
vellut Rytmikorjaamo.  Yhteensä noin 
8 000 neliön rakennuskokonaisuudesta 
on tulossa Seinäjoen uusi vahva osaa-
miskeskittymä, johon kootaan rytmi-
musiikkialan tutkimusta, koulutusta, 
kehittämistoimintaa ja yrityksiä. 

Rytmikorjaamon uudet omistajat 
Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen Tek-
nologiakeskus Oy ja Seinäjoen elävän 
musiikin yhdistys Selmu ry saneeraa-
vat Rytmikorjaamon tiloja ja kehittä-
vät palvelukokonaisuutta vuoden 2008 
aikana. Saneerauksen yhteydessä talo 
jakaantuu ison aulatilan avulla kahteen 
osaan: konserttien ja tapahtumien järjes-
tämiseen soveltuvaan saliin ja luovien 
alojen yritysten toimisto- ja myymälä-
tiloihin. Nousevien bändien harjoitus-
tiloja saneerataan kellaritiloihin lisää 
ja opiskelijoita varten kunnostetaan 
luokkatilaa. 

Monipuoliset rytmimaisterit

Rytmikorjaamolla suorittavat opinto-
jaan jo nyt Seinäjoen ammattikorkea-
koulun kulttuuri- ja mediatuotannon 
opiskelijat. Syksyllä 2008 käynnistyy 
uusi kaksivuotinen populaari- ja kan-
sanmusiikin maisterikoulutus, jonka 
järjestävät Sibelius-Akatemian kan-
sanmusiikin osasto ja Tampereen yli-
opiston musiikintutkimuksen laitos. 
Koulutuksessa yhdistyvät tieteellinen 
ja taiteellinen osaaminen, ja käytännön 

Rytmikorjaamo vahvistuu 
osana Seinäjoen yritys- ja 

tiedepuistoa

musiikin tekemisen lisäksi opetuksessa 
painotetaan monipuolisia työelämäval-
miuksia ja yhteyksiä työmarkkinoihin. 
Koulutus antaa valmiudet erilaisiin ryt-
mimusiikin alan asiantuntijatehtäviin. 
”Rytmimaisterit” voivat työskennellä 
esimerkiksi musiikkijärjestöissä, levy- 
ja tuotantoyhtiöissä, tiedotusvälineissä, 
muusikkoina, tutkimustehtävissä sekä 
aikuiskasvatuksen parissa.

Uudenlaista yritystoimintaa

Rytmikorjaamon alueella on rakennus-
oikeutta käyttämättä vielä n. 6 000 ker-
rosneliötä. Suunnitelmissa on rakentaa 
nykyisten tilojen lisäksi uusia toimitiloja 
yritysten käyttöön. 

-Tavoitteena on luoda varikon alu-
eesta rytmimusiikkiin profiloitunut 
vetovoimainen keskittymä. Näemme 
alueessa ja toimialan kehittämisessä pal-
jon potentiaalia tulevaisuutta ajatellen. 
Olemassa olevan vahvan osaamisalueen 
päälle on mahdollista rakentaa lisäarvoa 
erityisesti uudelle yritystoiminnalle, toi-
mitusjohtaja Hannu Kantonen Seinäjo-
en Teknologiakeskus Oy:stä tiivistää. 

Teksti: Sanna Männikkö, Viestintäpäällikkö
Seinäjoen Teknologiakeskus Oy

Taiteilijan näkemyksessä Seinäjoen yritys- ja tiedepuiston rakennukset 
mahtuvat hyvin samaan kuvaan. Keskuksena toimii Framin alue ja joen toisella 
puolella Kampusalue. Etelässä (kuvassa ylimpänä) osaamiskeskittymä rajautuu 
Mediwestiin ja pohjoisessa Rytmikorjaamoon. 

Seinäjoen yritys- ja tiedepuisto on rakentunut vahvasti 
2000-luvulla. Perinteinen sairaalan alue Marttilassa laajeni 
ensin Kampustalolla ja sai myöhemmin joen vastarannalle 
seurakseen ison teknologiarakennuskeskittymän. 
Nykyisen keskussairaalan kylkeen on noussut 
tervetysteknologiatalo ja Itikan tehdaskiinteistöä 
on saneerattu elintarvikealan tutkimus- ja 
kehitysorganisaatioille.
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pe 5.9. School season start: 51 Koodia Karma Bar&Cafe, Kauppatori 3

pe 5.9. Jazzia Ruotsin Huipulta Seinäjoella Hotelli Stuertti, Törnäväntie 27

la 6.9. – la 11.10. Yön kuningatar -musiikkinäytelmä Seinäjoen Nuorisokeskus, Puskantie 3

su 7.9. Koko perheen LEPPOISA LENKKI Esteetön Jouppilanvuoren reitti

ti 9.9. Avoin PROpata-seminaari luoville toimialoille 
Framin auditorio 1, Kampusranta 9B, Seinäjoki
ti 9.9. Konsertti Helena Juntunen, sopraano, Eveliina Kytömäki, piano 
Seinäjoki-sali, Keskuskatu 34, Seinäjoki

pe 12.9. – pe 5.12. Titanic Seinäjoen Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12

la 13.9. Fiksaatio Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

la 13.9. – ma 20.10. Bonhoeffer Seinäjoen Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12

su 14.9. Suuri yhteiskonsertti Seinäjoki-sali, Kampusranta

to 18.9. Atso Almilan kapellimestarikurssin päätöskonsertti 
Seinäjoki-sali, Keskuskatu 34, Seinäjoki

pe 19.9. – su 21.9. Huonekalu 2008 -messut Seinäjoki Areena

la 20.9. Klamydia, Uniklubi Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

su 21.9. Levymessut Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

su 21.9. Johanna Kurkela - Kauriin silmät -konsertti

Seinäjoki - Seinäjokisali, Kampusranta

la 27.9. Diablo Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

to 2.10. – la 13.12. Tivolilapset Seinäjoen Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12 

to 2.10. Konsertti Seinäjoki-sali, Keskuskatu 34, Seinäjoki

pe 3.10. Dynasty Tour 2008 Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

pe 3.10. – su 5.10. Käsityö 2008 Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23 

la 4.10. – la 20.12. Viimeinen suurista rakastajista 
Seinäjoen Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12

to 9.10. Show What - Jarkko Valtee & Osku Heiskanen Seinäjokisali

pe 10.10. Negative Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

la 11.10. Botnia Punishment vol 7 Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

su 19.10. Tenori Mikko Kilkkinen - Ruskakonsertti Lakeuden Risti

to 23.10. Eino Grön 50-v juhlakonsertti Seinäjoki Areena

pe 24.10. Jenni Vartiainen Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

pe 24.10. – su 26.10. EtnoFitness Suomi-kiertue Seinäjoen lukio, Kirkkokatu 16

la 25.10. Fintelligens Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

to 30.10. Janne Tulkki ”Elämää Tulkiten” 10-v juhlakiertue Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23

su 2.11. Chydenius-konsertti Seinäjoki-sali, Keskuskatu 34

pe 7.11. Disco Ensemble Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

pe 7.11. – su 9.11. Opiskelijoiden salibandyn MM-kisat Seinäjoki Areena

la 8.11. – su 9.11. Antiikki- ja keräilymessut Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23

la 8.11. Chamber Music Seinäjoki 2008 - II Kansainvälinen kamarimusiikin sävellyskilpailu Seinäjoella 
Seinäjoki-sali, Keskuskatu 34, 60100 Seinäjoki
ke 12.11. – la 13.12. Ei sitä koskaan tiär, kuka tuloo käymähän 
Seinäjoen Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12

pe 21.11. Apulanta Rytmikorjaamo, Vaasantie 11

pe 21.11. Pentti Hietanen ”Minun tieni” - 25 v. taiteilijajuhlakonsertti 
Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23

ke 26.11. – pe 5.12. Ei mene halvalla Seinäjoen Kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12

to 27.11. Konsertti Seinäjoki-sali, Keskuskatu 34, Seinäjoki

la 29.11. Lauri Tähkä - Ilo joka elättelöö Seinäjoki Areena

ma 8.12. Sävel Joulun Soi Lakeuden Risti

ke 10.12. Joulukonsertti; kaupunginorkesteri, Mikk Murdvee, Jaakko Ryhänen 
Lakeuden Risti, Seinäjoki  

Lisää tapahtumia tapahtumakalenterissa osoitteessa www.seinajoki.fi/tapahtumat

Seinäjoella 
tapahtuu
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Seinäjoella toimivat liikuntajärjestöt 
ovat toimineet aktiivisesti ja onnis-
tuneesti tapahtumien järjestelyissä. 
Kaupungin alueella toimii yli 60 urhei-
luseuraa ja järjestöä, joiden tarjoama 
lajivalikoima on laaja ja monipuolinen. 
Kuntaliitos ensi vuoden alussa Ylistaron 
ja Nurmon kanssa tuo lisää vahvoja ja 
perinteisiä urheiluseuroja kaupunkiku-
vaan mm. Nurmon Jymy ja Ylistaron 
Kilpaveljet. Aktiivinen seuratoiminta 
antaa myös haasteita kaupungille. Lii-
kuntapaikkojen rakentaminen ja pe-
ruskorjaukset ovat suunniteltavat tätä 
toimintaa tukemaan. 

Odotettu Uimahallin peruskorjaus 
valmistui pari vuotta sitten. Uimahal-
lista tuli toimiva uinnin ja vesiliikunnan 
harjoituskeskus.  Uusien vesiliikunnan 
vaatimusten mukainen hyvinvointi-
keskus jossa on myös höyrysaunat ja 
lämminvesialtaat. Viime vuonna 2007 
halli valittiin vuoden uimahalliksi. Hal-
lissa uitiin tänä vuonna lyhyen ratojen 
SM-kilpailut jossa mm. Hanna-Maria 
Seppälä ui suomenennätyksiä. 

Kotoa liikkumaan lähteminen on 
saatu asunalueiden suunnittelussa ja to-
teutuksessa hyvin helpoksi ja etäisyydet 
eivät ole esteenä. Kaupunkialueen välit-
tömässä läheisyydessä on useita kunto-
reittejä, luotopolkuja ja reittien varsilla 
laavuja. Uusimpana on Kyrkösjärven 
ympäri kiertävä reitti, jossa on mm. 
pitkospuuta, kaksi laavua ja kota sekä 
Esteetön kuntopolku Jouppilanvuoren 
maastossa. Tänä syksynä ovensa avaa 
yksityisellä rahoituksella rakennettu 
Wallsport halli, jossa palloilulajien: pesä- 
ja jalkapallon harrastaminen on mukavaa 
uudella kumirouhenurmella. Tulevai-
suuteen katsotaan hyvin myönteisesti ja 
lähiaikojen haasteena ovat urheilutalon 
peruskorjaus sekä sopiva halliratkaisu 
sisäliikuntatilojen puutteeseen. 
Tervetuloa Seinäjoelle ja liikkumahan! 
Anne Kotila, liikuntatoimenjohtaja 

Me Liikutahan

Seinäjoki tunnetaan monipuolisena liikuntakaupunkina 
mm. painissa, pesäpallossa ja salibandyssä. 
Erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä liikuntatapahtumia 
järjestetään kaupungissamme ympäri vuoden. 
Jo neljännen kerran on tulossa v. 2011 pikaluistelun 
nuorten MM-kilpailut. 
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Aalto-keskuksen arvon Seinäjoen 
kansainvälisessä markkinoinnissa ovat 
osoittaneet ne tuhannet ja taas tuhan-
net ulkomaiset vieraat, jotka eri vuo-
denaikoina tulevat kaupunkiimme vain 
arkkitehtuurin tähden. Aalto-keskus on 
kehittyvälle ja kasvavalle Seinäjoelle 
sellainen brändi, jonka täysitehoista hyö-
dyntämistä me vasta opettelemme. Kau-
punginvaltuusto on tämän seikan pari 
vuotta sitten hyväksymässään Seinäjoki 
2012 –strategiassaan tuonut esille.

Mitä siis on tekeillä? Oman Aalto-
seuramme, Alvariania ry:n perustimme 
kolmisen vuotta sitten. Nyt on kehitteillä 
kansainvälinen ”Alvar Aalto – Seinäjo-
ki” –palkinto, joka tultaneen jakamaan 
määräajoin edistyksellisille, viihtyisää 
asuinympäristöä uudistaville suunnitel-
mille. Myös Aalto-keskukselle ja eräille 
muille Aallon rakennuskokonaisuuksille 
yhdessä haettava Unescon suojelukoh-
destatus on pohdinnan alla. Ja ehkä kaik-
kein jämäkin operaatio on Tampereen 
teknillisen yliopiston kanssa yliopisto-
keskukseemme perustettava Alvar Aal-
to –professuuri. Sen myötä Seinäjoki ja 
Etelä-Pohjanmaa nousevat arkkitehtuurin 
ja kaupunkisuunnittelun alalla paremmin 
kansainväliseen tietoisuuteen.

Markus Aaltonen, Alvariania ry:n puheenjohtaja   

AALTO-KESKUS takaa 
kansainvälisen tunnettuuden

Voisi kuvitella, että rakennustaiteen 
uusimmat tyylisuuntaukset, uudet ma-
teriaalit ja uuden polven arkkitehtien 
rohkea innovoivuus olisivat jättäneet 
arkkitehtuurikeskustelussa taka-alalle 
sellaiset vanhat mestarit kuin Kuorta-
neella syntynyt Alvar Aalto, Le Corbu-
sier, Frank Lloyd Wrigt ja Mies van der 
Rohe.  Mutta ei, vanhat herrat pitävät 
pintansa ja antavat tänäänkin elämän-
työllään sisältöä arkkitehtikoulutukselle, 
tutkimukselle, kaupunkisuunnittelulle 
ja ylipäätään ihmisten elinympäristössä 
esiintyvälle muotokauneudelle. Monet 
asiantuntijat nostavat Alvar Aallon en-
simmäiseksi, kun on puhe edellä mai-
nituista klassikkonimistä. 

Etelä-Pohjanmaa voi olla ylpeä siitä, 
että sen maakuntakeskus kykeni 1950 
– 1980 –luvuilla toteuttamaan akatee-
mikoksi edenneen Alvar Aallon luoman 
ehyen kaupunkikeskustan. Aalto-kes-
kuksesta, kuten seinäjokelaiset alkoivat 
maestron kulttuuri- ja hallintokeskusta 
kutsumaan, tuli mittavan elämänurakan 

tehneen arkkitehdin ainoa kaupunkikes-
kusta, joka kyettiin toteuttamaan koko-
naisuutena alkuperäisten suunnitelmien 
mukaisesti. Tehtävän haasteellisuutta 
korosti sekin, että kuuden rakennuksen 
ja kahden aukion kokonaisuudella oli 
kolme eri tilaajaa: kaupunki, seurakunta 
ja valtio.

Aalto-keskuksen kokonaisuutta voi-
daan pitää Alvar Aallon monumentaali-
simpana työnä. Yksittäiset rakennukset 
kuten Paimion parantola, Viipurin kir-
jasto ja Säynätsalon kunnantalo ovat 
herättäneet suurempaa kansainvälistä 
huomiota, olihan ensin mainittu Aallon 
arkkitehdin uran varsinainen läpimurto. 
Myös Aalto-keskuksen vanhin rakennus 
Lakeuden Risti nousee kansainvälises-
ti tunnettujen rakennusten joukkoon. 
Seinäjoen kirjastotalossa Aalto merkit-
tävällä tavalla uudisti aikaisempaa kir-
jastotematiikkaansa, mikä johti siihen, 
että taidehistorioitsijat ovat kutsuneet 
rakennustamme Aallon kirjastojen kau-
nottareksi.  
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Jos Seinäjoen kaupungin urheilu on 
eräiltä osin huippuluokkaa, on sitä myös 
teatteritoiminta. Jo vuosia Seinäjoen 
kaupunginteatteri on kuulunut maamme 
teattereiden kärkikaartiin. Aivan kuten 
Tero Pitkämäki ja Pekka Koskela pika-
luistelussa ovat kirkastaneet Seinäjoen 
kaupungin huippu-urheilukuvaa, on 
teatteri tehnyt sitä kulttuuririntamalla. 
Teatteri on Seinäjoen kaupungin ja maa-
kunnan kulttuurin lippulaiva.

Seinäjoen kaupunginteatteri on 
noussut määrätietoisen työn ansioista 
katsojamääriltään suurten teatterei-
den joukkoon. Merkittävän sysäyksen 
myönteiselle kehitykselle antoi uuden 
teatteritalon valmistuminen vuonna 
1987. Ohjelmisto monipuolistui. Hyvin 
tehdyt musikaalit alkoivat vetää katsojia 
maan eri puolilta. Mikko Viherjuuren 
ohjaama farssi Sukuvika aloitti riemuk-
kaiden farssien aikakauden. Seinäjoen 
kaupunginteatteri oli suurten musikaa-
lien ja farssien esittäjänä koko maatakin 
ajatellen suunnan näyttäjä.

Seinäjoen kaupunginteatteri 
kuuluu maamme teattereiden 
eturiviin

Andrew Lloyd Webberin musikaali 
Aspect of love- päätähtenään Jari Sil-
lanpää- oli yksi 90-luvun kohokohdis-
ta. Sound of music täytti katsomot yli 
vuodeksi, kuten sen jälkeen musikaalit 
Muukalaisia yössä- kertomus Frank Si-
natran ja Ava Gardnerin myrskyisästä 
suhteesta ja avioliitosta - ja parhaillaan 
esitettävä suurmusikaali Titanic. Kaikki 
nämä ja monet muut musikaalit ovat 
tuoneet Seinäjoelle maan eturivin tai-
teilijoita, kuten pian ensi-iltansa saava 
koko perheen musikaali Tivolilapset, 
jossa nähdään mm. Maria Lund ja Ma-
rika Krook.

Musikaalit ovat olleet katsojien hou-
kuttimia. Niiden ohella ohjelmistoon 
ovat kuuluneet mielenkiintoiset puhe-
näytelmät, perinteiset lastennäytelmät 
ja pienen näyttämön koskettavat draa-
mat. Juuri ohjelmiston monipuolisuus 
on ollut Seinäjoen kaupunginteatterin 
tavaramerkki.

Seinäjoen kaupunginteatterin me-
nestykseen ovat siis vaikuttaneet Alvar 
Aallon teatteritalo, ohjelmiston moni-
ilmeisyys musikaaleineen, farsseineen, 
draamoineen ja lastennäytelmineen, ja 
ennen kaikkea hyvä ja motivoitunut hen-
kilökunta. Taiteellisen henkilökunnan 
ammattitaitoa ovat jalostaneet arvostetut 
vierailevat ohjaajat ja koreografit. Sei-
näjoen kaupunginteatterin henkilöstön 
osaaminen ja ammattitaito ovat luoneet 
pohjan menestykselle, jota korkeat kat-
sojamäärät kuvastavat. Taiteellisesti 
korkeatasoinen esitys on tavoite, jota 
on vaikea mitata, mutta jonka voi aistia 
yleisön viihtymisestä ja palautteesta.

Tervetuloa Seinäjoen 
kaupunginteatteriin kokemaan 
elämyksiä, nauramaan ja itkemäänkin, 
näyttämään tunteita!

Ilmari Ylä-Autio   
Seinäjoen kaupunginteatterin pitkäaikainen 
puheenjohtaja ja hallituksen jäsen

Torikeskus
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Seinäjoen kaupunginteatteri 
kuuluu maamme teattereiden 
eturiviin
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Etelä-Pohjanmaan maakuntakeskuksen 
ympärille ryhmittyvän kaupunkiseudun 
voisi ehkä parhaiten määritellä yhte-
näiseksi työssäkäyntialueeksi. Kaupun-
kiseudun muista kunnista Seinäjoella 
käy päivittäin työssä noin 6400 ihmistä. 
Kuntarajat ylittävää työssäkäyntiä eli 
pendelöintiä on toki toiseenkin suun-
taan, onhan monen seinäjokisen työ-
paikka esimerkiksi Nurmossa tai Ilma-
joella. Kaikkiaan n. 3800 seinäjokista 
pendelöi muihin kuntiin. 

Työpaikat, koulut, asuinalueet, asi-
ointi ja harrastukset muodostavat kau-
punkiseutukokonaisuuden, johon ihmis-
ten päivittäiset toiminnot sijoittuvat ja 
jossa he liikkuvat yhä enemmän kun-
tarajoista riippumatta. Tärkeää on, että 

Kuntarajat madaltuvat, 
kaupunkiseutu tiivistyy

kaupunkiseutu pystyy tarjoamaan laa-
dukkaita ja elämäntilanteeseen sopivia 
asuinpaikkoja sekä hyviä työ- ja koulu-
tusmahdollisuuksia. Seinäjoen seudulla 
kehitys näyttää tässä suhteessa hyvältä 
kun sekä asukasluku että työpaikkojen 
määrä ovat selvässä kasvussa. Seinäjoen 
seutuhan kuuluu 2000-luvulla maamme 
nopeimmin kasvaneiden maakuntakes-
kusten joukkoon yhdessä Oulun, Tam-
pereen ja Jyväskylän kanssa.

Asumiseen ja työssäkäyntiin liittyvät 
väistämättä maankäyttö ja liikenne. Sei-
näjoen kaupunkiseudulla työssäkäyntie-
täisyydet ja liikennevirrat ovat esimer-
kiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna 
kohtuullisia. Kuitenkin ilmastonmuutos 
sekä kohoavat polttoainekustannukset 

panevat  täälläkin miettimään, voisiko 
esimerkiksi joukkoliikenteen tarjontaa 
ja käyttöä lisätä yksityisautoilun sijaan. 
Asumisen suhteen voidaan kysyä, onko 
tarpeen avata uusia pientaloalueita maa-
seudulle vai pitäisikö asumista ohjata 
nykyisiin taajamiin ja kyliin. Samoin 
tulisi asutuksen laajentuessakin turvata 
elintarviketuotannon ja maatalouden 
kehittyminen. Tämän tyyppisiin kysy-
myksiin haetaan ajatuksia ja ratkaisuja 
Seinäjoen kaupunkiseudulle laaditta-
valla rakennemallilla. Tavoitteena on 
tiiviimpi ja yhteen toimiva kaupunki-
seutu, jossa ihmiset, työ ja osaaminen 
viihtyvät myös tulevaisuudessa. 

Seinäjoen kaupunkiseudun rakenne-
mallia laaditaan työnimellä K9. Tämän 
”koodin” selityksenä on kaupunkiseu-
tusuunnitelman laatimiseen alun perin 
osallistuneiden kuntien määrä. Mukana 
ovat olleet Seinäjoen lisäksi Nurmo, 
Ylistaro, Ilmajoki, Lapua, Kurikka, 
Jalasjärvi, Kuortane ja Alavus. Tällä 
hetkellä oikeampi luku olisi K10, sil-
lä edellisten lisäksi mukaan on tullut 
Kurikkaan liittyvä Jurva. Ensi vuoden 
alussa Seinäjoen-Nurmon-Ylistaron 
sekä Kurikan-Jurvan kuntaliitosten as-
tuttua voimaan kokoonpanona onkin 
vain seitsemän kuntaa eli K7. Vaikka 
luvut muuttuvat, pysyy itse seutu to-
ki samana, ainakin alueeltaan. Muilta 
osin se kehittyköön entistä vahvemmak-
si eteläpohjalaiseksi ja suomalaiseksi 
kaupunkiseuduksi.

Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro yhdistyvät vuoden 2009 alusta uudeksi 56 000 
asukkaan Seinäjoen kaupungiksi. Tämän merkittävän ja paljon tunteitakin 
herättäneen kuntaliitoksen ohella voimia kootaan jo laajemminkin. 
Muotoutumassa on 120 000 asukkaan Seinäjoen kaupunkiseutu kun Seinäjoki 
lähikuntineen toteuttaa yhteistä kaupunkiseutusuunnitelmaa. Samantyyppistä 
työtä tehdään muillakin keskusseuduilla, sillä valtioneuvosto on kunta- ja 
palvelurakennetta uudistavan ns. Paras-hankkeen yhteydessä velvoittanut 
maakuntakeskukset entistä tiiviimpään yhteistyöhön lähialueensa kanssa.



Tällä sivulla on jäenhankintalipukkehia. 
Leikkaa lipukkehet taltehen. 
Pistä lompsahas ja anna esim. 
kesällä tapaamilles pohojalaasille, 
jokkie viälä oon yhyristyksen jäseniä. 
KIITOS!

Liityn Helsingin Eteläpohjalaisiin jäseneksi
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”Tutkijan 
taipaleelta” 

julkaiseminen
Isämme Armas Luukon syntymästä tulee kuluneeksi 
100 vuotta 4.10.2008. Me hänen lapsensa haluamme 
julkaista hänen meille kirjoittamansa sukuhistorian 
kunnioittaaksemme hänen  toimintaansa niin isänä 
kuin historian tutkijanakin. Isämme ei poissulkenut 
sukuhistoriansa julkaisemista, mikäli sen haluaisimme 
tehdä. Mutta tämä voisi tapahtua vasta hänen poisme-
nonsa jälkeen.

Kirja on viimeistä piirtoa myöten tarkkaa, mutta myös 
elävää kuvausta aikansa eteläpohjalaisesta elämästä 
niin Kuortaneella kuin Nurmossakin. Koulunkäynti 
kiertokoulusta Seinäjoelle oppikouluun on oma mie-
lenkiintoinen osa kirjaa. Urheiluakaan ei ole unohdettu, 
sillä olihan isämme vasta perustetun Nurmon Jymyn 
ensimmäinen Suomen mestari. Opiskeluun Helsin-
gissä sisältyy merkittävä määrä Etelä-Pohjalaisen 
osakunnan toimintaan liittyvää kuvausta, joka jatkuu 
myöhemmin myös isämme inspehtorikauden ajalta. 
Sota-aika muodostaa oman kokonaisuutensa – ajan 
josta isämme ei koskaan meille lapsilleen puhunut – 
mutta on tässä kirjassa seikkaperäisesti siitä kertonut. 
Oma tieteellinen työ ja oman perheen elämä näyttelee 
kirjassa tärkeätä osaa, sillä isämme päätarkoitus oli 
kirjoittaa se nimenomaan meille lapsilleen.

Meidän Armas Luukon lasten tavoitteena ei kirjan 
julkaisemisessa ole taloudellisen edun tavoittelu. 
Kirja tullaan julkaisemaan omakustannushintaan ja 
se tullaan julkaisemaan vain  tämän 100-vuotissyn-
tymäpäivän painoksena. Se on siis ainutkertainen ja 
tämän jälkeen sitä ei tulla enää saamaan.

Jussi Luukko
Kouluneuvos
Armas Luukon vanhin poika
60-luvun osakuntalainen

Mahdolliset tilaukset osoitteella:
Jussi Luukko
Lehdesniityntie 3 I 141, 00340 Helsinki
jussi.s.luukko@kolumbus.fi
050-5932056
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Veikko syntyi Kurikassa 25.11.1921 maanviljelijäperheeseen. ”Minä ainakin 
oon iloonen ja tyytyväänen, kun oon syntyny eteläpohojalaasista vanhemmista. 
Oon joskus suorastaan ylypiä siitä. ..Hyvällä mielellä ajattelen kotomaakuntaani 
ja syntymäpitäjääni,” näin hän kirjoitti yhdistyksen 50-vuotisjuhla Plarissa.

Elämänsä aikana Veikko eläytyi ja tulkitsi satoja ihmisiä teatterinäytelmis-
sä ja 25 elokuvassa, joissa hän oli mukana. Hän oli myös tuottaja ja ohjaaja. 
Helsingin Eteläpohjalaiset r.y:n tilaisuuksissa hän luki oman pitäjänsä suuren 
pojan Samuli Paulaharjun tekstejä mm. Lakeuden asukas. ”Jumala, joki ja poh-
jalainen ovat yksin miehin olleet lakeutta luomassa….Mutta lakeus pysyy yhä 
suurena ja kauniina.” Hän lausui murremestari Jaakko Kivirannan runoja mm. 
Etelä-Pohjanmaa, ”Täällä on nii heloppo hengittää, / o heloppo elää ja kualla, 
/ ja olo niin suloosen keviää, / n ottei oo mihinää mualla.” Vaikuttavinta oli, 
kun Veikko lausui yhtenä itsenäisyyspäivänä Yrjö Jylhän Kiirastulta. Hän oli 
myös itse sodan käynyt mies, sotaveteraani ja sotainvalidi. Haavoittuneena hän 
tiesi, mitä sota oli, kun katsoi kuolemaa kasvotusten päivästä päivään. Isänmaa 
ja itsenäinen Suomi olivat hänelle tärkeitä asioita.

Veikko arvosti yhdistyksen puheenjohtajuutta 1985 - 1991. Hän piti sitä 
tärkeänä luottamustehtävänä. ”Se oli mielenkiintoista ja työntäyteistä aikaa. Pu-
heenjohtaja on eräänlainen yhdysmies kotomaakunnnan ja maan parinkymmenen 
pohjalaisseuran, mutta ennen kaikkea oman yhdistyksen jäsenten välillä.” 

Veikon kanssa oli miellyttävä ja helppo tehdä yhteistyötä. Hän kunnioitti 
toista ihmistä ja hänen mielipiteitään. Hänelle kaikki ihmiset olivat samanar-
voisia. Hän oli luotettava. Teki sen, minkä lupasi. Hänellä oli uusia ideoita. 
Hän työskenteli yhdistyksen hyväksi itseään säästämättä. 

Veikko ja Kerttu Uusimäen koti oli avoin ja vieraanvarainen. Monet yhdis-
tyksen johtokunnan kokoukset pidettiin heidän avarassa ja viihtyisässä kodissa. 
Siellä meidät kahvitettiin ja syötettiin

Veikolla oli laaja ystävä- ja tuttavapiiri sekä pääkaupunkiseudulla että maa-
kunnassa ja muualla Suomessa. Näitä monia yhteyksiä tarvittiin, että erilaiset 
tilaisuudet saatiin järjestettyä ja löydettiin sponsorit.

Veikko oli ennen kaikkea eteläpohjalainen, suomalainen. Hän rakasti pe-
rinteitä, historiaa, vanhoja tarinoita ja pohjalaista ruokakulttuuria. ”Voidaan 
paremmin kuin toiset,” hän hyvästeli lähtiessään.

Veikko siunattiin Hietaniemen uudessa kappelissa kesäkuun 4. 2008. Hä-
net haudattiin Hietaniemen hautausmaalle Markus Raution eli Markus-sedän 
viereen. Muistotilaisuus pidettiin Suomalaisella Klubilla.    

Muistamme Sinua kiitollisuudella. Meille jäi mieluisat muistot.

Annukka Viitaniemi

”Lakeus, sun lapses oon.
Tuules puuta tuutikoon
joka kasvaa haudalleni
kun mies mullan alle meni.
Multaa mullastasi oon.”

(Artturi Leinonen)

Veikko Uusimäki
- in memoriam

Helsingin Eteläpohjalaiset r.y:n kunniajäsen, 
arvostettu puheenjohtaja, Plarin päätoimittaja, 
näyttelijä, teatterineuvos ja Yleisradion teatteripalvelun 
päällikkö Veikko Johannes Uusimäki nukkui pois 
pitkällisen sairauden uuvuttamana sunnuntaina 
25. toukokuuta 2008 Helsingissä.



Suupohjan Sanomat
keskiviikkoisin ja perjantaisin

12 kk kestotilaus 67 €
4 kk syyslehdet 31 €

www.suupohjansanomat.fi
puh. 06 - 245 4451

Järviseutu
keskiviikkoisin

12 kk kestotilaus 50 €
4 kk syyslehdet 21 €

www.jarviseutu-lehti.fi
puh. 06 - 557 2151

Jurvan Sanomat
keskiviikkoisin 

12 kk kestotilaus  55 €
4 kk syyslehdet 20 €

www.jurvansanomat.fi
puh. 06 - 363 1190

Härmät
keskiviikkoisin 

12 kk kestotilaus  55 €
4 kk syyslehdet 25 €

www.harmat.fi
puh. 06 - 482 3600

Viiskunta
tiistaisin ja torstaisin

12 kk kestotilaus 73 €
4 kk syyslehdet 31 €

www.viiskunta.fi
puh. 06 - 542 1200

... kuin kotiseudulle palaisi!
Omasta paikallislehdestäsi saat viikoittain kotiseutusi kuulumiset.
Nyt kannattaa tarttua tarjoukseen. Näitä et Hesarista löydä!

- 12 kk kestotilaukseen kuukauden lehdet kaupan päälle ja
kestotilaajan etuna saat lisäksi perhepalstailmoituksen veloituksetta.
- 4 kk syystilaukseen kahden viikon lehdet kaupan päälle.

Tilata voit puhelimitse tai www-osoitteesta. Muista mainita tilauksesi yhteydessä PLARI - oikeuttaa tarjoukseen. 

Oma paikallislehtesi - kuin kirje kotoa.

Tarjous on voimassa 30.9.2008 saakka ja koskee kotimaahan tehtäviä tilauksia.



Antti Lanamäki
puheenjohtaja
Riistavuorenkuja 8 C 36
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puh.   0400 411196
antti.lanamaki@welho.com 

Antero Tala 
varapuheenjohtaja
ilmoitusvastaava
Oravanpolku 2 C, 02270 Espoo
puh. 09-8881705 ,0400 866002
antero.tala(at)ayt.fi  
antero.tala@kolumbus.fi

Pirjo Keisala, sihteeri
Pallomäentie 6 D 11
00740 Helsinki
puh. 09-3743537,  050 5336926
pirjo.keisala@edu.hel.fi
  
Terttu Savola
päätoimittaja, tiedotus
Elsankuja 2 B 9, 02230 Espoo
puh. 09-8034668
050 5291171
fax. 09-8843003
terttu.savola@kolumbus.fi

Sirkka-Liisa Mattila, emäntä
Lavettitie 12 A, 00430 Helsinki
puh. 040 8449445

Henrik Lamberg
Toivolantie 4 D 2, 01800 Nurmijärvi
puh. 0400 418869
henrik.lamberg@luukku.com

Tarmo Ojaluoma
Helsingintie 2 E 29
02700 Kauniainen
puh. k. 09-5053039, 040 555 3303
t. 09-16559555
tarmo.ojaluoma@nordea.com  

Vilho Korkeamäki
Järvensivunkuja 7 B
04300 Tuusula
puh. 09-25844447, 040 545 8022
vilho.korkeamaki@kolumbus.fi
 
Heikki Nurmi
Kasteholmantie 1 A
00900 Helsinki
heikki.nurmi@evl.fi
  
Elle Mäkinen varaemäntä
Kahisevanmäki 3 D, 02170 Espoo
puh. 09-595641, 040 7013364
 
Ritva Viitamäki
Untamontie 15 E 38, 00610 Helsinki
puh. k. 7244418, 040 9118568
ritva.viitamaki@suomi24.fi

Kimmo Hissa
Vanilijakuja 1b A 6, 00990 Helsinki
puh. 040 5448492
kimmo.hissa@pp.inet.fi

Jaakko Ojala
Rantakartanontie 4H 106
00910 Helsinki
puh. 0400 497633
jaska.ojala@kolumbus.fi

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus

Matti Mattila, isäntä
Lavettitie 12, 0043 Helsinki
puh. 0400 984400 

Helsingin yliopiston
Etelä-Pohjalaisen
Osakunnan edustaja
Miina Hietala
miina.hietala@helsinki.fi

Helsingin yliopiston
Etelä-Pohjalaisen
Osakunnan varaedustaja
Linda Blåfield
linda.bafield@helsinki.fi

Plarin julkaisija:
Helsingin Eteläpohjalaiset ry

Päätoimittaja:
Terttu Savola
Elsankuja 2 B, 02230 Espoo 
puh./koti (09) 803 4668 
gsm 050-529 1171
telefax (09) 884 3003
terttu.savola@kolumbus.fi

Toimitussihteeri:
Sabrina Norlamo
sabrina.norlamo@suomi24.fi

Toimitusneuvosto:
Terttu Savola
Pirjo Keisala
Tarmo Ojaluoma
Antero Tala
Ritva Viitamäki

Paino: Painomerkki Oy, Helsinki
Painosmäärä: 1 500 kpl  
Taitto: Kirsi Pääskyvuori

Liityn Helsingin Eteläpohjalaisiin jäseneksi

Nimi: ____________________________________________________

Osoite:  ___________________________________________________

Sähköposti:  _______________________________________________

Syntymäaika:  ______________________________________________

Syntymäpaikka:  ____________________________________________

Päivämäärä ja allekirjoitus: _____/_____ _____
 

 _________________________________________________________

Lähetä liittymislomake osoitteella:
Kirsti Kymäläinen, Viirintie 8, 01800 Klaukkala. 

Liittymisen jälkeen saat viitteellisen pankkisiirtolomakkeen.
Vuosijäsenmaksu 12 €
Ainaisjäsenmaksu 180 €
Liittyminen myös netissä: www.helsinginetelapohjalaiset.fiPlari on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen

Sabrina Norlamo
Plarin toimitussihteeri
sabrina.norlamo@suomi24.fi

Raija Kallio
rahastonhoitaja
Ryytikuja 5 D 30, 00840 Helsinki
040 7180410
raija.kallio@futurecad.fi
  
Kirsti Kymäläinen
Jäsenrekisteri
Viirintie 8, 01800 Klaukkala
puh. 09-5864731, 0400-774782
kirsti.kymalainen@kolumbus.fi

Toimihenkilöt

Osoitteenmuutokset
Kirsti Kymäläinen, Viirintie 8, 01800 Klaukkala.
Puh. (09 586 4731, 0400-774 782, kirsti.kymalainen@kolumbus.fi

Seuraava Plari ilmestyy marras-joulukuussa.
Aineisto 1.11. mennessä:

www.helsinginetelapohjalaiset.fi

Mediakortti 2008

Formaatti: A4

Ilmoitushinnat:
värillisenä

1/1 s. 650 €
1/2 s. 400 €
1/4 s. 250 €
1/8 s. 150 €

mustavalkoisena
1/1 s. 450 €
1/2 s. 250 €
1/4 s. 150 €
1/8 s. 100 €

Ilmestyy vuonna 2008: 
vko 10, 21, 36 ja 49.   

Ilmoitusten viim. jättöpäivä: 
n:o 4 1.11. 

Julkaisija varaa itselleen oikeuden 
ilmestymisaikojen muutoksiin.     

Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään palauttamaan osoitteella: Kirsti Kymäläinen, Viirintie 8, 01800 Klaukkala.

Päätoimittaja Terttu Savola
Elsankuja 2 B, 02230 Espoo 
puh./koti (09) 803 4668 
gsm 050-529 1171
telefax (09) 884 3003
terttu.savola@kolumbus.fi


