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Niinkuin elämässä yleensä on, ei edel-
täpäin useinkaan tiedä, mitä tuleman 
pitää... Oma työrupeamani Helsingin 
Eteläpohjalaisissa venähti yllättävän 
pitkäksi. Viimeaikoina nousi hallitus-
työskentelyssä pinnalle voimakkaasti 
arvomaailmojen erilaisuus. Kuten val-
linnut mielipide, että nyt jätetään Jumala 
kokonaan pois kuvioista. Sellaista toi-
mintaa en koe voivani kannattaa. Siksi 
katsonkin parhaaksi lopettaa lehden 
toimittamisen.

Oli vuosi 1995, kun olin ulkomailla 
asuttuani palannut Suomeen, ja minua 
pyydettiin liittymään eteläpohjalaisiin. 
Heti yhdistykseen liityttyäni tulin va-
lituksi hallitukseen, ja ensimmäisessä 
hallituksen kokouksessa yhdistyksen 
sihteeriksi ja sen jälkeen tiedottajaksi. 

Vielä kerran tervehdys teille
Plarin päätoimittajana

Kiitos yli 15 vuoden työstä Plarissa

Terttu Savola on tehnyt vaikuttavan työ-
rupeaman Helsingin Eteläpohjalaisten 
hyväksi-hän toimi Plarin päätoimittaja-
na yli 15 vuotta ja sitä ennen hallituksen 
sihteerinä heti ensimmäisestä päivästä 
lähtien liittyttyään yhdistykseen vuonna 
1995.

Alusta alkaen hän on innokkaasti 
kutsunut mukaan uusia jäseniä etelä-
pohjalaisiin, pyytänyt mukaan iltamiin 
ja toimintaan. Ensimmäinen kysymys 
Tertulta tavatessaan uuden ihmisen on-
kin useimmiten ollut: ”Eihän sinulla sat-
tumalta ole eteläpohjalaisia juuria?”...

Plarin toimittamisen Terttu on koke-
nut vuosien varrella tärkeäksi. Joskus 
hän on toimittanut Plarin asioita ulko-

mailtakin käsin kesken loman - lehden 
ilmestyminen ajallaan on ollut yksi 
tärkeimmistä prioriteeteista.Usein juuri 
aikataulut ovatkin olleet haastavimpia: 
kaikella aineiston toimittamisella on ta-
karajansa, ja joskus tärkeää materiaalia 
on jouduttu odottamaan, kun sitä ei ole 
toimitettu ajoissa - painokin odottaa ja 
puhelimet pirisee suuntaan ja toiseen…

Alkuvuosina lehteä taitettiin Tertun 
kotona leikkaa-liimaa periaatteella. Sak-
set ja teippi olivat tärkeät työkalut ja 
lehdestä tehtiin käsin ”näköispainos”, 
joka lähetettiin painoon. Tekniikka on-
neksi kehittyi vuosien varrella ja Plari-
kin muuttui, taitto siirtyi tietokoneella 
tehtäväksi painosta käsin. 

Kiitos Tertulle antamastasi ajasta ja 
vaivannäöstä Helsingin Eteläpohjalai-
sille. Yli kahdeksantoista vuoden va-
paaehtoistyö on ihailtava ja merkittävä 
panostus kotiseututyön hyväksi!

Sabrina Norlamo

ps. Lisään tähän sivulle 12 Järviseudun Sanomissa 
olleen artikkelin Järvi-Pohjanmaan kulttuuritoimen 
järjestämästä itsenäisyyspäivän juhlasta Vimpelissä, 
jonne Terttu oli kutsuttu juhlapuhujaksi.

Kirjoittaja on toiminut toimitussihteerinä Plarissa ja 
jättää nyt Tertun lähtiessä tehtävästään myös oman 
paikkansa vapaaksi: aika aikaa kutakin!

Helsingin Eteläpohjalaisiin liittyneitä:
Saha Liisa, Tiittanen Pekka, Kastari Kerttu, Pitkänen Vuokko, Herrala Mirja, Paulin-Neronen Kirsti, 
Kemppainen Marja-Liisa, Värmälä Hanna-Maija, Peurala Anna, Jaakkola Liisi, Kumpulainen Airi, Heis-
kanen Aino, Kivistö Marketta, Kalmi Riikka, Hyrkäs Hillevi, Linjamäki Raija, Nieminen Leena, Hakala 
Kaisa, Haapamäki Johanna, Kankaanpää Väinö, Koura Veli-Matti, Koivisto Erkki, Laukkanen Margit, 
Riihimäki Anne,  Sarkameri Timo, Suksi Tarja

Vuonna 1997 suostuin ottamaan Plarin 
toimittamisen vastuulleni - oli pulaa 
vapaaehtoistyövoimasta.

Olen saanut vuosien aikana paljon 
hyvää palautetta jäsenistöltä ja siitä olen 
iloinen. En lähde luettelemaan tässä 
erikseen kaikkia, keitä kiittelisin. Se 
on vaikea tehtävä 18 vuoden ajalta. Ja 
ihmiset ovat vaihtuneet moneen ker-
taan. Kuitenkin on mainittava painot, 
jotka ovat olleet tärkeässä asemassa 
toiminnassa, ja yhteistyö on sujunut 
hyvin. Myös kirjoituksillaan avustaneita 
tahdon kiittää. Toimitussihteeri Sabri-
na Norlamoa haluan kiittää suuresta 
vapaaehtoistyöpanoksesta 15 vuoden 
ajalta. Varsinkin tilanteissa, joissa itse 
en ole ollut tilaisuudessa jotain asiaa 
toimittamaan, on aina innovatiivinen 
toimitussihteeri toimittanut kansikuvia, 
suorittanut taittoa ja oikolukua ja juok-
suttanut kirjeitä postiin.

Kaunista alkavaa kevättä ja Jumalan 
siunausta jokaisen lukijan elämään!

Terttu Savola
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Alkutalvesta näytti jo siltä, että lunta 
ei tänä talvena tulekaan. Nyt sitä on 
satanut niin paljon jotta lunta tuntuu 
tulevan tupaan saakka. Kävin Etelä-
Pohjanmaalla ja siellä lunta ei ollut kuin 
nimeksi. Hyvä, kun kaikin paikoin olisi 
saanut hiihtoladut tehdyksi.

Vuosi alkoi Helsingin Eteläpohjalai-
silla perinteisesti kirkkopyhällä Tammi-
sunnuntaina. Tällä kertaa paikkana oli 
Lauttasaaren kirkko, jonne kirkkokansaa 
oli saapunut runsaslukuisesti. Kiitokset 
kirkkopyhän organisoijalle, lapualais-
lähtöiselle kirkkoherra Juha Rintamä-
elle. Kiitos myös emännille maittavasta 
lounaasta ja kirkkokahveista.

Viime vuoden puolella vietimme 
itsenäisyyspäivän juhlaa arvokkaasti, 
kuten aina Helsingin Eteläpohjalaisten 
on tapana se tehdä. Kiitos juhlapuhujalle 
professori Liisa Keltikangas-Järviselle 
erittäin hyvästä ja mielenkiintoisesta pu-
heesta. Kiitos myös kaikille esiintyjille, 
juhlamielen tuojille.

Helmikuun alussa meille esiintyivät 
tangojuniorit Erika Vikman ja Jemina 
Sikkilä, joita säesti Henrik Lamberg se-
kä Caminitos-kvartetti, joka lauloi tuli-
sia tangoja. Samassa tilaisuudessa Jarno 
”Jarppi” Leppälä sai Komia-palkinnon. 
Lisäksi Helsingin Eteläpohjalaiset luo-
vuttivat hänelle suuren kauhan, jolla 
hän voi jakaa hyvää eteläpohjalaisuutta 
ympäri Suomen. Tilaisuus oli onnistu-
nut, vaikka osallistujien sairastumiset 
ja runsas lumen tulo tekivät siitä aivan 
toisenlaisen kuin mitä oli käsikirjoituk-
sessa. Kiitos eteläpohjalaisen luovuuden 
ja peräänantamattomuuden!

Kiitos seinäjokisille hyvästä ja 
mielenkiintoisesta historiallisesta näy-
telmästä Sata rautaa tulessa. Tämä oli 
sitä oikeaa kulttuurin siirtoa tänne pää-
kaupunkiseudulle. Tämä toi mukavan 
tuulahduksen kotimaakunnasta. Toivot-
tavasti jatkoa seuraa ja saamme teidät 
tänne uudestaan!

Kevään ohjelmaan tuli muutos, kos-
ka Lappajärvi ei nyt tulekaan, vaikka 
kuinka siitä aiemmin sovittiin. Heille 
tuli kiireitä näinä muutoksen aikoina. 
Onneksi he lupasivat tulla myöhemmin 

vieraaksemme ja sitä meidän kannattaa 
odottaa.

Nyt voitte jo laittaa allakkanne muis-
tiin, että kesäkuun alussa 7.-9.6.2012 
meidät tapaa Häjyissä Piroissa yhdessä 
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kanssa 
Senaatintorilla. Seuraavassa Plarissa 
tilaisuuksista lisää.

Ensimmäinen vuosi puheenjohtajana 
alkaa olla täysi. Kiitos jäsenille kannus-
tuksesta ja rakentavasta palautteesta, 
jota olen saanut runsaasti. Toivon teidän 
edelleen pitävän yhteyttä ja näin voim-
me yhdessä kehittää yhdistystä ja sen 
toimintaa. Yhdistyksen vuosikokous-
ilmoitus löytyy muualta tästä lehdestä. 

Kevätauringon säteitä sydämiinne!

Elle Mäkinen
puheenjohtaja

Vuosi vaihtui
Hyvää vuoden 2012 jatkoa Teille! 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous
maanantaina 26.3.2012. klo 17.30 

 
Kampin palvelukeskuksessa luokka 3:ssa

Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
 

Kunniapuheenjohtajan valinta
Muut säätömääräiset asiat

 
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
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Helsingin Käpylässä, 
Koskelantiellä, on pieni 
taidegalleria: Galleria 
Suutari. Sen helmikuun 
taiteilijat tulivat 
Pohjanmaalta. Tiina 
Kemppainen asuu Kouran 
kylässä ja Liisa Halmesmäki 
on Törnävän tyttöjä.

 
Liisa Halmesmäki tekee taidetta intuitii-
visesti kokeillen eri tekniikoita,mutta sa-
malla käyttäen harkintaa. Halmesmäen 
teokset ovat maalauksia tai esinetaide-
teoksia, jotka lähentyvät käsitetaidetta. 
Pienistä asioista tulee suuria, muoto tai 
muisto voi olla lähtökohta, määrittelee 
taiteilijakolleegaansa kuvataiteilija Min-
na Herala, pohjalainen hänkin.

”Värit vievät, silmä sanoo”, kuvaa 
hyvin hänen työskentelyään, toteaa 
Herala.

Värit ovat Halmesmäelle tärkein ele-
mentti kuvassa. Värin kautta kuvastu-
vat tunteet, muistot, häivähdykset tästä 
elämästä. Väri vie mukanaan ja kertoo 
myös mielentilasta.

”Haluan tehdä yhden asian loppuun 
ja siirtyä sitten toiseen” kertoo Liisa 
Halmesmäki, joka on tehnyt kuvatai-
detta aktiivisesti kymmenisen vuotta. 
Hän on avoin uusille ideoille, uusille 
maailmoille ja haluaa olla oman tiensä 
kulkija. Halmesmäki on ehdoton taiteen 
vapauden puolustaja; taiteen tulee olla 
tekijänsä näköistä ja kuvan merkitys 
löytyy hänen mielestään tekijästä it-
sestään. “Sisältäni portin löysin”- kuten 
hän sen itse sanoo siteeraten tunnettua 
laulua.

 

Kouran kylähullu

”Olen Taiteilija Etelä-Pohojanmaan 
mettiltä, Seinäjoen reunamalla olevas-
ta Kouran pikkukylästä”, sanoo Tiina 
Kemppainen.

Värit vievät, silmä sanoo

Liisa Halmesmäen akryylimaalaus Muistatko vielä?

”Sana tuppukylä kuvaa asuinym-
päristöäni oikein hyvin. Kuten miltei 
jokahinen pikkukylän Taiteilija, myös 
minä, saan kantaa hartioillani kyseen-
alaista kunniaa olla yksi kylähulluista.” 

Se sopii Tiinalle oikein hyvin - sillä 
hulluus toimii myös karkoitteena ja näin 
hän saa erinomaisen työrauhan tehdä 
taidetta ja elää perheensä kanssa omis-
sa oloissaan taiteilijakodissaan Willa 
Elpassa.

”Taiteilijakotiimme pääsevät toki 
rohkelikot tutustumaan sopimalla sii-
tä etukäteen - silloin saa sekä tutustua 
taiteeseeni, myös tilataiteeseen kotim-
me piha-alueella, ja lisäksi pääsee nä-
kemään millaista taiteeni 1800-luvun 
hirsistä rakennetussa kesärakennuksessa 
on. Tutustuminen on ikävä kyllä mah-
dollista vain kesäisin - talvet ovat työn 
tekemisen aikaa”, hän kertoo.
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Tiina Kemppaisen teokset ovat 
pääasiassa suurikokoisia ja värikkäi-
tä, vaikka Galleria Suutarissa on esillä 
monta pienehköäkin työtä. Ne on tehty 
sisäisellä vimmalla. 

”Kaoottista - mutta selkeääkin, on 
hyvä kuvaus teoksistani.”

Tärkeää on, että teokset stimuloi-
vat katsojan mieltä ja saavat ihmiset 
pohtimaan teosta - mitä siinä nyt sitten 
itseasiassa olikaan? Yhdessä teoksessa 
on ikäänkuin sisällä muita teoksia - siksi 
niissä on jokaiselle jotain poimittavaa.

”Työskentelyprosessini on medita-
tiivinen ”pään nollaaminen”, joka tar-
koittaa sitä, etten itse tietoisesti rakenna 
teosta, vaan annan alitajunnalle luvan 
luoda uutta. En siis voi koskaan maalata 

GALLERIA SUUTARI
Koskelantie 46
00610 HELSINKI
Puh. 040-7470809

galleria.suutari@hotmail.com

Facebook / galerie suutari / 
tapahtumat / Tairenäyttely

Tiina Kemppaisen akryylimaalaus Elokuu II.

Liisa Halmesmäkeä (vas.) auttoi taulujen 
ripustamisessa Eila Saartola. 

Galleria Suutarin näyteikkunassa Tiina Kemppaisen 
Absurdi liike III sekä Liisa Halmesmäen 
Etsitäänkö yhdessä? 

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

mitään, jonka olisin jo ennalta päättänyt 
ja suunnitellut. Sellainen ei toimi minun 
päässäni. Paras tulos on unohtaa olevan-
sa maalaamassa, antaa ajatuksien kulkea 
omia polkujaan ja sitten vasta katsoa 
lopputulosta, kun olotila on ikäänkuin 
ohitse.” Tiina selvittää. 

 Hyvät teokset ovat usein syntyneet 
pohtimalla arkisia asioita, kuten keit-
tämistä, siivoamista tai mitä tahansa 
muuta, mutta ei maalaamista. 

”Voin toki maalata tilaustyöhön kuk-
kia, jos asiakas sitä toivoo, mutta sitä, 
miltä nämä kukat lopulta näyttävät - sitä 
en voi ennalta luvata. Pettymyksiä ei ole 
vielä kuitenkaan ilmaistu, joten oletan, 
että teoksen hankkineet ovat olleet tyy-
tyväisiä”, Tiina nauraa.

Hän kehottaakin teoksiensa katsojaa 
olemaan rohkea ja avaamaan mielensä. 
Kaikki on kuitenkin niin yksinkertais-
ta ja joka asialla teoksessakin on oma 
paikkansa.
Eija Tuomela-Lehti
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Enää eivät sankaritarinat 
mene läpi

Sodan aikaiset vankileirit ovat jo pitkään 
askarruttaneet kirjailija Pekka Manni-
sen mieltä. Aihe pyöri mielessä, mutta 
vasta piiloutuminen Laihian rauhaan 
kotikylän ilmapiiriin vapautti pullon 
hengen ja juttua rupesi pursuamaan. 
Kirja on nimeltään Äänislinna. Jatko-
sodanaikainen Äänislinna oli suomalais-
ten ja saksalaisten valloittama kaupunki. 
Kirjan rankka tarina lähtee siitä, kun 
hyvin syöneet turkistakkiset suomalaiset 
pitivät itseään paikallisväestöä korke-
ampiarvoisina ja puhua kailottavat ko-
vaa. Hiljaa kuiskivat jonossa raahustavat 
miehittäjän leireissä viruvat vangit. He 
olivat luisevia, heidän silmänsä ovat 
vajonneet syvälle kuoppiin ja heidän 
häpäistyistä ruumiista lehahtaa lian haju.

Sotilaan valinta

Äänislinna on tarina Emmanuel 
Wolffista, nuoresta vaasalaiskapteenista, 
joka pysähtyy suomalaisten miehittä-
mään kaupunkiin matkallaan rintamalle. 
Tai niin hän luulee.

Ylevää kuolemattomuutta tuntien tä-
mä nuorukainen haluaa pyrkiä urallaan 
eteenpäin, vaikka hänen pelkonaan on 
juutalainen sukutausta. Ollako uskollinen 
Suur-Suomelle, liittolaisuudelle Hitler-
Saksan kanssa, velvollisuudelle suoma-
laisena sotilaana? Vai vannoako juutalai-
suudelle, Euroopan juutalaisyhteisölle, 
jonka tuhoaminen olisi ollut Suomen 
ja Saksan voiton väistämätön seuraus?

- Dilemma valkenee vähitellen Em-
manuelille. Juutalaisuus horjuttaa hänen 
ratkaisujaan sodassa. Hän epäröi sotilas-
valansa velvoitetta, vaikka ei koskaan 
pääse siitä irti. Taustalla on Suomen 
juutalaisten halu assimiloitua kantavä-
estöön ja siitä on maksettava tietty hinta, 
Manninen muistuttaa.

Kaikena kaikkiaan sankaruus kiin-
nostaa nuorukaista. Komennus rintamalle 
viipyy. Yllättäen Emmanuel Wolff saakin 
tehtävän: hänestä tehdään Itä-Karjalan 
keskitysleirien varaylitarkastaja.

Itä-Karjan erilaisia leirejä

Jatkosodan asema eurooppalaisessa yh-
teydessä on vaivannut kirjailija Pekka 
Mannista jo pitkään.

- Olen miettinyt, mihin me asetamme 
itsemme toisen maailmansodan rinta-
majaossa. Jos me olisimme voittaneet 
ja Suur-Suomi olisi perustettu, se olisi 
edellyttänyt Hitlerin voittoa ja Venäjän 
hävittämistä. Ja se olisi johtanut natsis-
tisen Euroopan luomiseen. Suomi ei ole 
vielä käynyt omaa jatkosotaprosessiaan 
läpi.

Mannisen mielestä suomalaisten 
on katsottava peliin ja tunnustettava: 
”Kyllä. Me olimme Hitlerin puolella 
liittoutuneita vastaan.” Tämän asian 
sulattelu on vaikeaa, kun sitä on vuo-
sikymmeniä vältelty. Hävettäähän se. 
Kyllä sen toisaalta ymmärtää, mutta 
onneksi rehellinen tarkastelu on jo al-
kanut. Siitä merkkinä viime aikojen 
uudenlaiset sotaromaanit.

Itä-Karjalassa oli sotavangeille tar-
koitettuja leirejä sekä keskitysleirejä, 
jotka olivat tarkoitettu venäläiselle ja 
muulle epäluotettavaksi leimatulle si-
viiliväestölle. Myöhemminhän keskitys-
leiri-nimityksestä luovuttiin ja otettiin 
käyttöön nimitys siirtoleiri, koska Sak-
san keskitysleirien takia sanalla alkoi 
olla huono kaiku.

Pekka Mannisen sotakirja 
Äänislinnasta

- Sotien uutisointi on näyttänyt nykyihmisille mitä sota todellisuudessa on. 
Sankariromantiikka ei enää mene läpi, kun tiedetään valloitus- ja ryöstösotien 
likaisuus, sotarikokset, etniset puhdistukset, raiskaukset, kansanmurhat, 
siviiliväestön kärsimykset ja sotarikollisten oikeudenkäynnit.
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Romaani, ei tutkimus

Pekka Manninen on käyttänyt kirjan 
tausta-aineistona myös historiallista 
tutkimusta. Lähteinä ovat olleet mm. 
Osmo Hyytiän teos Suomalainen 
Itä-Karjala 1941-1944 (2008) ja Oh-
to Mannisen Suur-Suomen ääriviivat 
(1980) ja Antti Laineen Suur-Suomen 
kahdet kasvot (1982). Helge Seppä-
län Suomi miehittäjänä (1989) on ollut 
erityisen kiinnostava, koska Seppälä 
oli itse Äänislinnassa leirin vartijana. 
Lähteinä on ollut myös Marja-Leena 
Mikkolan dokumenttikirja Menetetty 
lapsuus (2004), jossa on haastateltu kes-
kitysleirien silloisia lapsivankeja.

- Historian faktat ovat kohdallaan, 
mutta teokseni ei ole historiantutkimus, 
vaan kaunokirjallinen romaani. Esimer-
kiksi kukaan romaanin henkilöistä ei ole 
todellinen henkilö eikä niin ollen ollut 
mainituissa tehtävissä Äänislinnassa, 
Manninen korostaa.

Eurooppalainen näkökulma

Äänislinna-romaanissa pelko, kuole-
manpelko ja alkoholi muodostivat toi-
siinsa sidotun kolmiyhteyden. Voi ku-
vitella millaisen henkisen taakan nämä 
julmuuksiin komennetut miehet saivat 
sotakokemuksistaan. Ennen sotakir-
joissa puhuttiin sankaruudesta eivätkä 
pelot ja traumat oikein siihen kuvaan 
sopineet. Aika on kuitenkin vapauttanut 
sotakuvaukset vanhoista kaavoista. Pek-
ka Mannisen kirja kuuluu tähän uuteen 
kauteen. Hänestä nyt on jatkosotakriit-
tisen kirjallisuuden vuoro.

- Muutokseen on parikin selvää syy-
tä. Uusi historiantutkimus on avannut 
nationalistisen ja militaristisen uhon 
rinnalla toisen väylän. Erillissota- tee-
sistä ollaan luopumassa; se ei kestä 
tosiasioiden valossa. Uudessa sotakir-
jallisuudessa näkökulma ei ole ”pienen 
Suomen sankarillinen, puhdasotsainen 
itsenäisyystaistelu”, vaan yleisempi, 
koko Eurooppaa ja koko ihmiskuntaa 
koskeva.

- Toinen seikka on silmiemme eteen 
avautuva sotien uutistodellisuus. Val-
loitus- ja ryöstösotien likaisuus, sotari-
kokset, etniset puhdistukset, raiskaukset, 
kansanmurhat, siviiliväestön kärsimykset 
ja sotarikollisten oikeudenkäynnit antavat 
illuusiottoman kuvan sodasta. Sankariro-

mantiikka ja puhtaan sodan kaunomaa-
lailu eivät enää mene läpi; uskottavuus 
on mennyt. Vaikka yritys toki on kova. 
Sen huomaa jokainen itsenäisyyspäivän 
tienoon rummutuksessa. Kiekkoleijonat-
kin ovat lähdössä ”jatkosotaan”.

Kuva jäi uniin

Emmanuel Wolff miettii, millä tavoin 
hänen toimenkuvaansa kuuluu ran-
kaista niskuroivia vankeja. Hän tajuaa, 
että vanki saattaa kuolla rankaisukä-
sittelyssä, jossa hänen määräämänsä 
kymmenen patukaniskua tuplaantuvat 
vartioiden raivossa. Wolff aistii itses-
sään katkeruutta, jonka syytä hän ei edes 
kunnolla oivalla. Miksi juuri hänen oli 
oltava ylitarkastajana osa tätä näytel-
mää? Kuolleen ja raiskatun 10-vuotiaan 
Olgan turvonneet kasvot porautuivat 
hänen mieleensä, eivätkä sieltä enää 
koskaan lähde pois.

- Meillä hellitään edelleen myyttis-
tä sotasankaruutta Ateenalaisten laulun 
hengessä. Kiiltokuva on tietenkin ontto, 
propagandistinen. Oma isoisäni - jota 
en koskaan saanut tuntea - kaatui Kan-
naksella heti jatkosodan alkajaisiksi. 
Tiedän, ettei hän halunnut sitä sotaa, 
hänestä tuli sankari vasten tahtoaan. 
Siksi minua ällöttävät nämä tyypit, jotka 
vaahtoavat arvostavansa ”veteraanien 
työtä”.

Kukaan ei ollut suojassa

Äänislinna-kirjassa kuvataan kosketta-
vasti lannistettua ihmisarvoa, sitä miten 
vanki- ja keskitysleirissä kaikki kärjis-
tyy, ihmisestä tulee kauppatavaraa. Kos-
kemattomuutta ja kunniaa ei vangilla ole, 
vaan itsensä myyminen on suorastaan 
järkevää. Arvokkuutensa suojelu on ty-
peryyttä, jolla ei hengissä selviä.

Neuvostoihminen oli noina aikoina 
niin alistettu, ettei edes yhteiskunnalli-
nen asema suojannut pahassa paikassa. 
Leirille päätyi vähäpätöinen surkimus, 
mutta myös teollisuusministeri. Monta 
epäsuosioon joutunutta poliittista joh-
tomiestä pantiin kuokkimaan Stalinin 
kanavaa Suomenlahdelta Vienanmerel-
le. Stalinin pikku apulaiselle, lähipiirin 
ilmiantajalle, saattoi käydä itsellekin 
huonosti. ”Mikä nimi puuttuu leirille 
lähetettävien kansanvihollisten listalta? 
Idiootti, sinun oma nimesi!”

Rikos ihmisyyttä vastaan

- Keskitysleiri on aina keskitysleiri. Se 
kääntää esiin ihmiskuonan, sadistit ja 
liehittelijät. Meillä on haluttu sotakir-
joissa ja historiankirjoituksessa etään-
nyttää leirit pois. Ne eivät tue jatko-
sodan sankariepiikkaa. Leirit perustettiin 
Mannerheimin käskystä. Tavoitteena oli 
Suur-Suomeen liitettävän Itä-Karjalan 
etninen puhdistus. Ne olivat tavoitteellis-
ta politiikkaa ja rikos ihmisyyttä vastaan. 
Sodassa ei ole mitään ylevää. Se on orga-
nisoitua barbariaa, Manninen selvittää.

Ei hyvää heimoveljille

Propagandasta huolimatta Itä-Karjalan 
suomensukuisiin ihmisiin suhtauduttiin 
alempiarvoisina. Heitä uudelleenkoulu-
tettiin Suur-Suomen hengessä. Heitä pak-
kokäännytettiin luterilaisuuteen. Todelli-
suudessa heitä pidettiin vähälahjaisina, 
tai ainakin epäluotettavina. Kommunis-
teiksi epäiltyjä suomensukuisia kohtaan 
oltiin ankaria. Itäkarjalaiset eivät ottaneet 
suomalaisia vastaan vapauttajina. Sel-
laisen kuvan luomiseksi miehityshal-
linto järjesti Vuokkiniemen kokouksen 
20.7.1941, jossa Karjalan kansan nimissä 
Viena ja Aunus ”päättivät” irrota Neu-
vostoliitosta ja liittyä Suomeen. Varsin 
kömpelö propagandatemppu siis.

Vaiettua historiaa

Suomalaisten harjoittama julmuus Itä-
Karjalassa pysyi pitkään historian val-
koisena läiskänä. Jotain tiedettiin ja vih-
jailtiin, mutta avoin keskustelu uupui.

- Keskitysleireistä on alettu puhua 
ja kirjoittaa vasta 1980-luvulta lähtien. 
Myöskään Neuvostoliitto ei muistutellut 
asioista Suomea YYA-kaudella, kuten ei 
Suomi Neuvostoliittoa partisaanien hir-
mutöistä suomalaiskylissä. Tasan Masan 
kanssa! Jatkosodan glorifiointi on ollut 
järjestelmällistä. Sen kokee itsenäisyys-
päivän tienoolla yhä. Propagandan va-
litettava tulos on Väinö Linnan jatko-
sotakriittisen Tuntemattoman sotilaan 
valjastaminen sotahengen nostattami-
seen. Tuntematon sotilas pitää pelastaa 
tästä alennuksesta. Sen verran olemme 
velkaa Linnalle, Manninen vetoaa.

Hilkka Kotkamaa
Kuva: Anni Kotkamaa
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Tangojunioritilaisuus Kampissa

Aikaisempien vuosien tangojuniorit 
Jemina Sikkilä (vas) ja Erika Vikman 
kuvassa  Jarppi Leppälän ja tilaisuuden 
säestäjänä toimineen Henrik Lambergin 
kanssa.

Helsingin Eteläpohjalaisten 
puolesta Elle Mäkinen luovutti 
kauhan Jarno ”Jarppi” Leppälälle.

Seinäjoen kulttuurisihteeri Aila Taivaljoki ja Ilmari Ylä-Autio luovuttivat 
Jarno ”Jarppi” Leppälälle Komia-palkinnon

Caminitos-kvartetti

Heikki Kahila 
tangojunioritapahtumassa

Kuvat: Matti Mäkinen
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Sata rautaa tulessa

Sini Lahdenmäki soittaa 
kannelta ja laulaa

Markus Aaltonen kertoo 
Östermyyran kartanosta 
ennen esitystä

Kuvat: Matti Mäkinen

Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimen näyttelijäryhmän esitys Wasastjerna-suvun 
värikkäistä vaiheista

Kauniisiin kansallispukuihin pukeutuneita tyttöjä

Koko esiintyjäjoukko yhdessä näyttämöllä esityksen päätyttyä
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Juhla alkoi Lippulaululla, jonka aikana 
Tarmo Ojaluoma kantoi rauhallisen ar-
vokkaasti Suomen lipun  juhlayleisön 
täyttämään saliin.

Tervehdyspuheensa Helsingin Ete-
läpohjalaisten puheenjohtaja Elle Mä-
kinen aloitti juhlavasti Järviseudun 
marssin sanoin ja päätti puheen Vaasan 
marssin sanoin.

Hän esitti kiitoksen sotiemme vete-
raaneille ja kaikille itsenäisyytemme ja 
vapautemme eteen työtä tehneille. Hän 
kertoi sotien jälkeen syntyneenä oppi-
neensa kodin perintönä kunnioittamaan 
heitä, jotka ovat suurella sydämellä 
edesauttaneet ja puolustaneet maamme 
syntyä, sen vapautta ja sen itsenäisyyttä. 

  Sopraano Helena Yli-Jaskari esitti 
juhlassa Tommi Niskalan pianosäesty-
kellä Fredrik Paciuksen Balladin ooppe-
rasta Kaarle Kuninkaan metsästys sekä 
Merimiehen morsian ja Laps Suomen.

Juhlapuheen piti professori Liisa 
Keltikagas-Järvinen. Tämä ihmisen 
minäkuvaa ja persoonallisuutta käsit-
televä viisaita ajatuksia siältävä luento 
julkaistaan kokonaisuudessaan Plarissa. 
Puheessaan hän kertoi myös siitä mi-
ten tärkeää on oman elämänhallinnan 
kannalta tuntea omat juurensa, ja miten 
tämä tarjoaa vahvan kasvualustan lapsen 
tasapainoiselle kehitykselle.

Nuorten tervehdyksen juhlaan toi 
Etelä-Pohjalaisen osakunnan opiskelija, 
maakuntavastaava Mirva Niemelä. Hän 
kertoi nuorena opiskelijana Helsinkiin 
muutettuaan ilahtuneensa huomattuaan, 
että täällä on paljon muitakin eteläpoh-
jalaisia ja pohjalaista toimintaa - se toi 
turvallisuuden ja kotoisuuden tunteen. 

Puheessaan hän kuvaili eteläpohjalai-
selle ihmiselle tunnusomaisia piirteitä 
kuten ystävällisyys, avuliaisuus ja mo-
nikulttuurinen hyväksyntä, ilman oman 
kuttuuriperinne-pohjansa uhraamista.

Kansantaiteilija Esko Kohtasen esit-
tämä runo Joulumuisto sotavuodelta toi 
kyyneleet monen läsnäolevan silmä-
kulmaan.

Kuorolaulua esitti voimallisen her-
kästi Helsingin Suomalaisen klubin 
kuoro Henrik Lambergin johtamana. 
Ohjelmassa olivat J.H.Stuntzin Yliop-
pilaslaulu, Leevi Madetojan Kaunehin 
maa sekä lopuksi Jean Sibeliuksen Fin-
landia.

Huomionosoitukset: Kunniajäsen-
kirjat luovutettiin pitkään toimineille  
puheenjohtaja Antti Lanamäelle ja sih-
teeri Pirjo Keisalalle. Standaarit luo-
vutettiin Henrik Lambergille, Antero 
Talalle ja Esko Vierikolle. Terttu Savo-
lalle standaari luovutetaan myöhemmin.

Kotiseutuliiton pronssinen ansio-
merkki luovutettiin Raija Kalliolle ja 
Ritva Viitamäelle.

Arvokas ja lämminhenkinen juhla 
päättyi Maamme lauluun Suomen lipun 
poistuessa salista.  

Juhlatilaisuuden  juonsi arvokkaasti 
Antero Tala upeassa eteläpohjalaisessa 
kansallis-puvussaan.

Suuri kiitollisuus ja harras juhla-
mieli mukana palasimme koteihimme 
Suomen 94. Itsenäisyyspäivänä,  jolloin 
hennonvalkea ensilumi peitti maiseman 
ja puhtaanraikkaat siniristi-liput liehui-
vat itsenäisen Suomen kotien pihoilla.

Helena Pyhälahti-Räisänen 
   

Itsenäisyyspäivän  juhla  
6.12.2011

Helsingin Eteläpohjalaisten perinteistä Itsenäisyyspäivän 
juhlaa vietettiin Kampin palvelukeskuksessa upean, 
korkeatasoisen ohjelman merkeissä  ja tunnelma oli niin 
vahvan eteläpohjalaisuuden ja isänmaalisuuden täyttämä.

Professori Liisa Keltikangas-Järvinen 
juhlapuhujana Itsenäisyyspäivän 
juhlassa

Juhlan tervehdyssanat lausui Elle 
Mäkinen

EPO:n opiskelijan tervehdyksen esitti 
opiskelija, maakuntavastaava Mirva 
Niemelä

Kuvat: Matti Mäkinen 
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Helsingin Eteläpohjalaisten standaari luovutettiin 
oopperalaulaja, kuoronjohtaja Henrik Lambergille 
itsenäisyyspäivän juhlassa, taustalla juhlassa esiintynyt 
Helsingin Suomalaisen Klubin kuoro

Kuvassa vasemmalta kunniajäsenkirjan ja –merkin 
saajat Antti Lanamäki ja Pirjo Keisala, standaarin saajat 
Antero Tala ja Esko Vierikko, Kotiseutuliiton pronssisen 
ansiomerkin saajat Raija Kallio ja Ritva Viitamäki.

Sopraano Helena Yli-Jaskari, säestäjänä Tommi NiskalaKansantaiteilija Esko Kohtanen lausui runon sota-ajalta

Lippua kantamassa Tarmo Ojaluoma

Juhlan juontaja Antero Tala

11



-Oikeudenmukaisuus on vahvin eväs 
jonka olen saanut kotoa, kertoo vimpe-
liläislähtöinen Terttu Savola, joka toimi 
juhlapuhujana Vimpelissä itsenäisyys-
päivän juhlassa. 

Nykyistä K-Market Vetoa vastapää-
tä kotoisin oleva Savola (omaa sukua 
Rankila) muutti lukioaikana pois Vim-
pelistä. Hän kertoo halunneensa mah-
dollisimman kauas. Helsingissä hän 
luki itsensä ylioppilaaksi. Sittemmin 
elämä vei matkailualalla työskennelleen 
Savolan Yhdysvaltoihin, Jordaniaan ja 
Israeliin. Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
julkaiseman Plarilehden Päätoimittajana 
työskentelevää Savolaa on kotiseututyö 
alkanut kiinnostaa pikkuhiljaa.

Terttu Savola toimii Espoossa kau-
punginvaltuutettuna. Hän edustaa Köy-
hien asialla –puoluetta.

Paljon on muuttunut niistä ajoista, 
kun täällä asuin. Ainoastaan väkiluku 
näyttää olevan samaa noin 3000 asuk-
kaan luokkaa kuin silloinkin. vaikuttaa 
siltä, että Vimpelissä on tänä päivänä 
hyvä asua. Siitä voivat asukkaan ol-
la iloisia, edesmenneiden Elli ja Onni 
Rankilan tytär huomio.

Tekoja ja oma identiteetti

Vimpelissä Savola pohtii, että olisi  ai-
ka ryhtyä yhteisöllisyyttä pursuavista 
juhlapuheista tekoihin: on niin paljon 
kaunista puhetta, mutta vähemmän te-
koja. Lapsiperheiden köyhyys lisääntyy. 
Vanhuksista tulee kantaa yhteisvastuul-
lisesti huolta. Täytyy panostaa vanhus-
ten kunnioittavaan kohteluun ja hoitoon.

Sodan äänet ovat kaikonneet. Mutta 
toisenlainen taistelu jatkuu. Mitä olet val-
mis tekemään läheistesi puolesta? Entä 
vieraan? Oletko valmis kantamaan niitä, 
jotka kaatuvat? Oletko valmis antamaan 
omastasi, jotta muutkin saisivat elää?

Kansallisen ja paikallisen 
identiteetin puolesta

Vimpelin kunnan tervehdyksen 
esittänyt kunnanjohtaja Juhani Laasa-
nen totesi maanne olevan ihmiselämän 
pituudessa mitattuna jo vanhuusiässä: 
kansakuntien historian mittapuussa 
maamme elää vasta varhaislapsuutta. 
Hän pohti muiden muassa kuntakehän 
rakennemuutoksen tähtääviä suunnitel-
mia. Valtiolla on Laasasen mukaan halu 
lakkauttaa maamme pienet kunnat ja 
muodostaa luonnollisista työssäkäyn-
tialueista muodostuvia vahvoja perus-
kuntia. Tavoitteiden taustalla on tutki-
muksiin perustamaton käsitys, että suuri 
kunta on taloudellisempi, tuottavampi, 
tehokkaampi ja demokraattisempi kuin 
pieni kunta.

-Kunnallinen itsehallinto perustuu 
maamme perustuslakiin.     identiteetti, 
tunne kotikunnasta ja kotikylästä. –Jo-
kaisen ihmisen kannalta merkityksel-
lisistä asioista, jotka antavat ihmiselle 
juuret. Näitä juuria ei voi hallinollisilla 
päätöksillä muuksi muuttaa, huomioi 
Juhani Laasanen.

Perinteet kunniassa

Perinteet olivat jälleen kunniassa itse-
näisyyspäivänä jumalanpalveluksineen 
ja seppeleenlaskuineen. Juhlatilaisuuden 
ohjelma oli vahvasti musiikkipainottei-
nen, kuten aikaisempina vuosina. Mu-
siikista Teuvo Mäkelän Juontamassa 
tilaisuudessa vastasivat Alex Lehtimä-
ki, Jenna Isoniemi, Samuli Salmela ja 
Lauri Turpela. Juhlassa kuultiin muiden 
muassa Joose Tammelinin ja Oskar Me-
rikannon Tuotantoa.

Vimpelin kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Anne Niemi ja Vimpelin 
Yrittäjien puheenjohtaja Ulla Laakso 
luovuttivat kunnalliset yrittäjäpalkinnot 
Jaakko Arpalalle ja Jukka Liikalalle. 
Järvi-Pohjanmaan Sivistyslautakunnan 
vimpeliläinen varajäsen Martti Sunnari 
luovutti puolestaan kunnan kulttuuripal-
kinnon kanttori Arto Turpelalle.

Vimpeli
Virpi Poikelin

Juhani Laasanen ja Teuvo Mäkelä valmistautumassa 
seppeleenlaskuun lippuvartion saattelemana. 
Kuva Eija Pippola.

Terttu Savola palasi 
juurilleen Vimpeliin 
itsenäisyyspäivänä.

Järviseudun Sanomat 14.12.2011
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Ilman kökkää eivät 
festivaalit toimi

Marko Maunuksela kertoi Helsingin 
Matkamessuilla, Komialla osastolla, 
tangomarkkinoista. Tapahtuma onkin 
useimmille messuvieraille jo tuttu ta-
pahtuma, perinteinen ja hyväksi havaittu.

Tanssia, laulua ja kilpailu

- Tangomarkkinat on aika monelle so-
piva kesäfestivaali ja matkakohde ja 
siitä ovat kiinnostuneet kaiken ikäiset, 
koko maasta. Monille tangomarkkinat 
on kesän kohokohta. Joidenkin mie-
lestä parasta on, että festivaalin laulu-
kilpailuista ponnahtaa uusia laulajia, 

kuninkaita tai kuningattaria, Suomen 
iskelmätaivaalle. Tangomarkkinoilla on 
myös paljon oheistapahtumia, joista pai-
kanpäälle tulevat ovat kiinnostuneita, 
tanssin ja laulun lisäksi, Maunuksela 
kehuu. Tangokävijöitä on yli 100 000 
joka kesä. Iso tapahtuma siis.

Tähtiä meiltä ja muualta

Milla Hautala myy Metkamessuilla 
toista seinäjokelaistapahtumaa Provins-
sirokkia, joka pidetään Törnävänsaarella.

- Provinssirock kuuluu Suomen 
paikkansa löytäneisiin, yli 30 vuotta 
vanhoihin kesätapahtumiin. 34.vuosi on 
tulossa ensi kesänä. Festivaalitapahtuma 
vetää rokkiväkeä jo usean sukupolven 

joukosta. Mukana on esiintyjiä Suomen 
tähtiartisteista maailman huippuihin as-
ti. Ensi kesänä on tulossa Mastodon, 
josta on jo netissä pyörimässä salape-
räinen video. Nightwish ja Slayer ja 
ranskalainen Justice, Hautala selittää.

- Vastaan messuvieraiden kysy-
myksiin ja kerron tapahtumasta sekä 
mahdollisuudesta osallistua provinssin 
yhteen ytimeen talkootöihin.

Myös tangomarkkinat perustuu 
pitkälti vapaaehtoistöihin – palkatun 
henkilökunnan tukena. Monet urheilu-
seurat ja järjestöt hoitavat esimerkiksi 
järjestyksenpitoa, vartiointia ja liiken-
teenohjausta.

Ilman kökkää ei pyörisi kumpikaan 
festivaali. Ne työllistävät tuhansia tal-
koolaisia.

Matkamessuilla oltava 
mukana

Festivaalivieraista pääosa on suoma-
laista, mutta ulkomaalaisetkin ovat ne 
löytäneet, riippuen esiintyjistä. Varsin-
kin viime kesänä oli tangomarkkinoilla 
teemana Argentiina ja se puhutteli ulko-
maisia vieraita aina Argentiinaa myöten.

- Matkamessuilla pitää olla mukana, 
koska me olemme kymmenien tuhansi-
en ihmisten tärkeä matkakohde Etelä-
Pohjanmaalla. Tämä on hyvä paikka 
markkinoida tapahtumia Maunuksela 
ja Hautala hehkuttavat.

Helsingin Messukeskuksessa jär-
jestetyt Matkamessut keräsi neljäksi 
päiväksi maailman yhden katon alle. 
Messukeskuksessa oli näytteilleaset-
tajia yli 70 maasta. Messuilla esiteltiin 
myös Suomi pienoiskoossa noin 500 
näytteilleasettajan voimin. Matkailun 
mahdollisuuksiin kävi tutustumassa rei-
lut 71.000 kävijää.

Hilkka Kotkamaa, teksti
Anni Kotkamaa, kuva

Marko Maunuksela ja Milla Hautala kauppasivat pohjalaisia 
musiikkitapahtumia Matka-messuilla.

Tangoa ja rokkia
Matkamessuilla
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Juhani Yli-Rantala oli mukana myös 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n toimin-
nassa ja johtokunnan jäsenenä vv. 1962-
1971. Eteläpohjalaisten juhlissa hän oli 
lähes aina paikalla yhdessä puolisonsa 
Liisa Yli-Rantalan, o.s. Hurmeen kanssa.

Johan Kustaa eli Juhani Yli-Ranta-
la syntyi maalaistalon poikana Lapu-
an Hellanmaassa kesäkuun 9. päivänä 
1923. Kotitalonsa töiden jälkeen hän 
osallistui jatkosotaan kenraali Laguksen 
jääkärijoukoissa ja päätti sodankäyntin-
sä vasta Lapin sodassa.

Sodan jälkeen Juhani Yli-Rantala 
siirtyi kotitilansa maataloustöistä vuo-
desta 1947 lähtien ensin Suomen Nuo-
rison Liiton liikuntaohjaajaksi sekä 
Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton 
Etelä-Pohjanmaan piirin liikuntaneu-
vojaksi. Tästä alkoi vankka järjestöura. 
Palveltuaan lyhyen kauden 1950-luvul-
la Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran ja 
Varsinais-Suomen nuorisoseurojen kes-
kusseuran toiminnanjohtajana hän tuli 
vuonna 1955 Suomen Nuorison Liiton 
järjestösihteeriksi Helsinkiin. Elokuussa 
1958 hänet valittiin Suomen Nuorison 
Liiton pääsihteeriksi, missä tehtävässä 
hän toimi runsaan neljännesvuosisadan 
ajan vuoteen 1985 saakka.

Aloittaessaan pääsihteerinä Yli-
Rantala oli jo lähes ylivertainen nuo-
risoseuraelämän tuntija. Pääsihteerinä 
hän liikkui laajasti nuorisoseurajärjestön 
kentällä kaikissa nuorisoseuramaakun-
nissa lukuisten kurssien ja yhteisesitys-
ten johtajana sekä maakunnallisten ja 
paikallisten nuorisoseurojen kokous- ja 
juhlatilaisuuksissa puhujana. Hän tunsi 

JUHANI YLI-RANTALA
9.6.1923—9.9.2011

Helsingin eteläpohjalaisen kotiseutuväen keskeisiä 
henkilöitä on runsaan viiden vuosikymmenen ajan ollut 
kanslianeuvos ja nuorisoseurajohtaja Juhani Yli-Rantala. 
Hän saapui pääkaupunkiin jo 1950-luvun puolivälissä 
ja osallistui aktiivisesti täällä kansalaistoimintaan siitä 
lähtien aina kuolemaansa saakka syksyllä 2011.

lopulta henkilökohtaisesti lähes kaikki 
maan nuorisoseurat ja niiden lukuisat 
toimihenkilöt.

Pitkänhuiskea, reippaasti liikkuva 
urheilumies säilytti myöhäisiin vuosiin 
saakka nuorekkuutensa ja joustavuu-
tensa. Yli-Rantala oli nuorisojohtaja, 
jonka oli helppo saada kosketus nuori-
sojoukkoihin. Hienotunteisen käytök-
sensä ja valoisan olemuksensa ansiosta 
hän sai paljon ystäviä paitsi liikkeen 
omassa piirissä myös valtakunnallisen 
nuorisotyön ja muun kansalaistoiminnan 
luottamustehtävissä.

Suuren kansalaisjärjestön pääsihteeri 
joutui moniin tehtäviin maan nuoriso-
järjestöjen yhteistyössä sekä valtiolli-
sessa nuorisotoiminnassa. Hän oli muun 
muassa valtion nuorisotyölautakunnan 
ja valtion kansansivistyslautakunnan 
jäsenenä useita vuosia.

Erityisen vastuullinen tehtävä Yli-
Rantalalle oli Nuorison valtakunnalli-
sen taidetapahtuman päätoimikunnan 
puheenjohtajana. Taidetapahtuman hal-
lintoa hoidettiin vuodesta 1970 lähtien 
Suomen Nuorison Liiton toimistossa 
pääsihteerin valvonnassa. Taidetapah-
tuman piiristä nousivat esiin lähes kaik-
ki esittävän taiteen sittemmin tunnetut 
suomalaiset eturivin taiteilijat ja myös 
monet luovan taiteen edustajat.

Juhani Yli-Rantala oli Suomen Ko-
tiseutuliiton hallituksen jäsen vuosi-
na 1970—1980. Hän osallistui alusta 
lähtien kylätoimintaliikkeeseen muun 
muassa neuvottelukunnan jäsenenä ja 
oli luomassa liikkeen suhteita Suomen 
muuhun järjestöelämään.

Pitkinä eläkevuosinaan Yli-Rantala 
kirjoitti Suomen Nuorison Tuki -sääti-
ön historian yhdessä Pentti Kurunmäen 
kanssa.

Kaiken aikaa, mutta erityisesti vii-
meisinä vuosikymmeninään Juhani piti 
läheistä yhteyttä kotikyläänsä Lapuan 
Hellanmaahan. Niin kuin tiedetään 
Hellanmaa on erityisen virkeä kyläyh-
teisö, jossa vaikuttivat voimakkaat us-
konnolliset liikkeet, evankelisuus ja he-
rännäisyys, mutta myös elinvoimainen 
nuorisoseuratyö ja monipuoliset urhei-
luharrastukset. Jo varhain Juhani osal-
listui seuratoiminnan piirissä kylässä 
käytyihin jännittäviin elämänkatsomuk-
sellisiin keskusteluihin. Hän kirjoitti 
eläkevuosinaan myös Lapuan Hellan-
maan nuorisoseuran satavuotishistorian 
ja toimitti ainutlaatuisien sisältörikkaan 
Hellanmaan kyläkirjan.

Juhani Yli-Rantala säilytti erinomai-
sen muistin elämänsä loppuun saakka. 
Nuorisoseuraliikkeen historian kirjoitta-
jana sain kuulla häneltä lukuisia yksityis-
kohtaisia eläviä kertomuksia sekä nuori-
soseuraliikkeen miehistä ja naisista että 
liikkeen monista aktiviteeteista. Yhdessä 
Juhani Yli-Rantalan ja kouluneuvos Al-
fred Salmelan kassa saatoimme kesä-
kuussa 1961 viedä nuorisoseuraliikkeen 
historian ensimmäisen osa tasavallan 
presidentti Urho Kekkoselle Kultaran-
taan. Murheellisena jouduin kuitenkin 
toteamaan, että hän ei ehtinyt enää syk-
syllä 2011 nähdä valmiina kokonaiste-
osta, jota hän nuorena järjestöjohtajana 
1950-luvulla oli panemassa alkuun.

Jaakko Numminen
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