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V U O S I KO KO U S

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n
sääntömääräinen

vuosikokous 

pidetään maanantaina 9. huhtikuuta 2018
klo 18.00 alkaen Kampin palvelukeskuksessa,

Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.

Esillä toimintasuunnitelma vuodelle 2018, talous, hallituksen
jäsenten valinnat ja muut sääntömääräiset asiat. 

Vuosikokouksessa pitää esitelmän
”Kotiseutulehdet Etelä-Pohjanmaalla”

valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen Seinäjoelta.
Hän kertoo mm. Seinäjoella ilmestyvästä ”Risteysasema”
kotiseutulehdestä, joka voitti viime vuonna sarjassaan

Vuoden Kotiseutulehti kilpailussa 1. palkinnon.

Tervetuloa antamaan suuntaa toiminnalle!
Hallitus 

V I E R A I TA  V I M P E L I S TÄ !

Lauantaina 14.4.2018 klo 14
Kampin palvelukeskuksen juhlasali 

(Salomonkatu 21B, Helsinki)
(Huom. Irma-Liisa ja Erkki Juutin Sukukammari klo 13 alkaen)

Ohjelmassa mm.
Vimpelin Mieslaulajat johtajanaan Olli Uusitupa

Vimpelin Väinämöisen poika Eeli Kivinen, Windalan pelimannit
Kansantanssiryhmä Väkitukko säestäjineen

Runonlausuja Esa Rentola
Vimpelin historiasta ja sotakoulusta kertoo Seppo Kataja
Vimpelin kunnan edustajan puheenvuoro, lauluesityksiä 

Kulttuuriohjaaja Soile Kautiainen-Hietala
Juontajana toimii pesäpallopeleistäkin tuttu ääni 

Teuvo Mäkelä.
Lopuksi iltamatyylin tanssit, tahdin antaan Kohtalon Kuu

Liput 15 e (sis. pullakahvit, myös glut.) 
Lämpimästi tervetuloa!

puh. 020 166 6300 (vaihde)                       
www.poppankki.fi/suupohjanosuuspankki       

Pankkimme kotipaikka on  
Etelä-Pohjanmaalla isoon lusikan  
pitäjässä eli missä?

Vastaa nettisivuillamme  
31.3.2018 mennessä ja osallistut  
Suomi-kulhon arvontaan!

Mikä paikkakunta?

Ja on meillä konttori myös isoolla  
kirkolla, osoitteessa Kalevankatu 4.
Tervetuloa tutustumaan!

poppankki.fi/suupohjan-osuuspankki/ 
arvonta-plari-lehdessä



Jaakko Antero OjalaKevättä kohti
Viime vuosi 2017 oli tapahtumarikas Suo-
mi100v juhlavuosi. Useaan kertaan mieleen 
nousi ajatus, että ihmeellisesti Suomi selviytyi 
sata vuotta sitten sekä omista että myös ym-
pärillämme olleista tapahtumista ja laajem-
mista ilmiöistä. Lainaan tähän erään vapaus-
sotamme veteraanin – jo kauan sitten edes-
menneen henkilön - sanoja ”Me vanhemmat 
olemme valmiita myöntämään kokemuksesta, 
että nuorisolla on oikeus ja velvollisuus etsiä 
ja kokeilla elämänarvojensa sisältöä, sillä vain 
siinä päämäärässä voi olla sitkeä, jonka on ker-
ran sisäistänyt. Meille se oli Suomen itsenäi-
syys.” Nämä ajatukset ovat siltä ajalta 1970-lu-
vulla, kun nuoriso kiihkeimmin etsi itseään ja 
toi esiin omia ajatuksiaan. Kunakin aikana on 
testattu sitä, mikä jää pysyväksi. Tuntuu, et-
tä viime vuosi yhdisti, lujitti ja eheytti edel-
leen meitä suomalaisia ”yhdessä” teeman alla. 

Tänä vuonna jatkuu edelleen 100 vuotta 
sitten tapahtuneiden asioiden muistaminen. 
Tammisunnuntaina 28.1 vietimme Espoon 
Tuomiokirkossa ja Seurakuntatalon kirkko-
kahvien yhteydessä näiden muistojen paris-
sa. Yhdistyksen edustajilla oli tilaisuus Hel-
singissä myös katsoa dokumenttielokuva 
”Tammi sunnuntai 1918”, mikä hyvin tuo 
esiin uutta tietoa ja yksityiskohtia venäläisen 
sota väen riisumisesta aseista Etelä-Pohjan-
maalla ja etelä-pohjalaisten valmistautumi-
sesta kevääseen 1918.

Yhdistyksen 50 jäsentä kävi vierailulla sa-
neeratussa Eduskuntatalossa Vaasan vaali piirin 
kansanedustajien vieraana marras kuussa. Oli 

hyvä nähdä miten hienoon kuntoon talo on 
saatettu.

Yhdistyksemme järjesti viime vuonna nuo-
rille (eli 25 vuotta tai sitä nuoremmat) suunna-
tun kirjoituskilpailun. Kilpailun teema oli itse-
näisyyden juhlavuoden mukaisesti historiaan 
ja pohjalaisuuteen liittyvä - ”Nuoren etelä-
pohjalaisuus/pohjalaisuus nyt 100 vuo-
tiaassa Suomessa”. Kilpailu kuului Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100v ohjel-
man hankkeisiin.

Kirjoituskilpailussa oli arviointiraadin mie-
lestä monia ilahduttavia piirteitä. Monissa 
kirjoituksissa murretta oli käytetty ymmär-
rettävästi ja omalle alueelleen tai taustoil-
leen tunnollisesti. Historiaa oli kuvattu suku-
polvien ketjun kautta. Omien vanhempien ja 
iso vanhempien elämä, kohtalot sekä heidän 
kanssa vietetyt yhteiset hetket muistuttivat 
monia kirjoittajia menneiden aikojen histori-
asta. Nuorten kiinnostus pohjalaisuutta koh-
taan ja maakunnan perinnepiirteitä kohtaan 
tuntuu elävän, monille se oli itsestäänselvyys. 
Kirjoittajien kyky sitoa ne historian kulkuun 
omaperäisesti lämmitti arviointiraadin mieltä.

Huhtikuussa vieraaksemme tulee Vimpe-
lin kunta. Tässä lehdessämme voitte lukea 
jo tapahtuman ohjelman, joka on täynnä tie-
toa elämästä Vimpelissä. Esitellään elinkeino-
toimintaa, kulttuurin kaikkia lajeja runsaas-
sa muodossa sekä tietysti urheilua. Onhan se 
aika moista, että Vimpelissä urheillaan kahdes-
sakin pallo pelissä mestaruussarjatasolla. Mi-
kähän siellä on taustalla? Ehkäpä tilaisuudes-

sa saadaan sii-
hen vastauksia. 
Iltapäivä päät-
tyy ”iltama-tyy-
liin” soiton ja tanssin kera. Tulkaa ihmeessä 
mukaan ja paikalle. 

Minulla oli tilaisuus myös vierailla Vimpe-
lissä 28.12 Vimpelin Sotakoulun 100-vuotis-
juhlassa. Tämä Reserviupseerikoulun edeltäjä 
toimi Pokelan kylässä vuosina 1917–1918. Ar-
vokas ja isänmaallinen tilaisuus palautti mieliin 
ne uhraukset ja sen innon, millä tuolloin suh-
tauduttiin ja osallistuttiin Suomen itsenäisyy-
den rakentamiseen sekä Vimpelissä että ko-
ko alueella. Vimpeli tunnetaan myös siitä, et-
tä melkoinen osa talvisodan aikana käytetyis-
tä suksista oli valmistettu Vimpelissä.

Yhdistyksemme vuosikokous on keväällä 
9.4 klo 18.00 Kampissa. Tällöin päätetään 
toimintasuunnitelmasta ja taloudesta. Tulkaa 
paikalle vaikuttamaan. Pidetään kaikki huolta 
siitä, että toimintaamme löytyy henkilöitä. Tar-
vitsemme jatkuvasti moniin tehtäviin tekijöi-
tä ja heitä, jotka innolla haluavat ylläpitää ja 
edistää pohjalaisuutta pääkaupunkiseudulla. 
Se, että saamme viettää aikaa tuttujen pohja-
laisten kotoisessa seurassa, kuulla murrettam-
me ja puhua sitä sekä nauttia pohjalaisen kult-
tuurin voimaannuttavasta ilmapiiristä, edellyt-
tää tekijänsä ja puitteet toiminnalle. Pidetään 
yhdessä huolta tämän säilymisestä.  ▼

Jaakko A. Ojala, puheenjohtaja

Suvi Lahdenmäki
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Osallistuin Seinäjoella Tammisunnuntain 
100-vuotisjuhlaan, johon oli saapunut pe-
räti 1350 henkeä. Tunnelma oli hieno.  Ilk-
ka Vanteen ohjaaman Tammisunnuntai 
1918 -elokuvan lisäksi ohjelmassa oli juhla-
toimikunnan puheenjohtaja Jorma Joki-
salon sekä sisä ministeri Paula Risikon mie-
lenkiintoiset puheet tapahtuman historial-
lisuudesta. Muu ohjelma koostui musiikki- 
ja tanssi esityksistä sekä pienois näytelmistä, 
jotka kertoivat, millaisia tapahtumia ja mieli-
aloja koettiin Etelä-Pohjanmaalla vuosina 
1914 –1917 sekä mitä nyky ajan nuoriso 
muistaa tuon ajan tapahtumista. Juhla hui-
pentui tanssiopisto Miloffin upeaan esityk-
seen Laivaston soitto kunnan soittaessa taus-

talla Jean Sibeliuksen Finlandian ja yhteis-
lauluna kajautettuun Maamme-lauluun.

Pari viikkoa tämän jälkeen näin Tampe-
reen Teatterin esityksen Teatteri taistelus-
sa, jossa kuvattiin, miten teatteritalo jou-
tui taisteluiden keskiöön ja punaisten tuki-
kohdaksi 1918. 

Vaikuttavasta esityksestä päällimmäisenä 
jäi mieleen se, miten pieni ihminen on his-
torian pyörteissä. Miten sattumankauppaa 
on, kummalla puolella sitä seisoo. Ja miten 
jokainen tunsi tekevänsä oikein.

Sekä juhlassa että esityksessä ilahdutti 
se seikka, että molemmissa painotettiin rau-
haa ja sovintoa. Jokaisen ihmisen perusta-
vin tarve on tuntea olonsa turvalliseksi. Sii-

hen kaikki pyrkivät, kukin 
tavallaan.

Tässä numerossa esil-
lä on tammisunnuntain 
lisäksi vireä ja kovassa 
vedossa oleva Vimpeli. 
Saamme tietoa kunnan 
historiasta ja nykypäiväs-
tä, sen maa merkeistä, kuten pyöreästä kir-
kosta, saarikentästä ja Lakeaharjusta sekä sen 
huimista urheilusaavutuksista. Toivotamme 
samalla lämpimästi Vimpelin tervetulleeksi 
vieraaksemme Helsinkiin! ▼

Hyviä lukuhetkiä ja rauhallista kevättalvea!

Päätoimittajalta

Rauhaa ja turvaa
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Teksti Suvi Lahdenmäki | Kuvat Jukka Hurjanen

Juhla alkoi Siniristilipun laulamisella ja samalla 
Tarmo Ojaluoma kantoi lipun saliin. Puheen-
johtaja Jaakko A. Ojala toivotti väen terve-
tulleeksi ja Antero Tala toimi tilaisuuden 
juontajana.

Juhlapuhujana oli kenraalimajuri Yrjö Viita-
saari, joka kertasi Suomen historian käänne-
kohtia. Juhlapuhe on luettavissa kokonaisuu-
dessaan Plarissa. 

Osakunnan edustaja, Raine Viitala kertoi 
puheessaan, mitä suomalaisuus hänelle mer-
kitsee. Miten sateessa poimitaan kiviä pellolta, 
mutta samalla on monia mahdollisuuksia to-
teuttaa itseään.

Juhla huipentui nuorten kirjoituskilpailun 
voittajien palkitsemiseen, ja voittajan, urheilua 
harrastavan, Veera Perälän kiitos puheeseen. 

Eteläpohjalaiset juhlivat
100-vuotiasta Suomea

Kenraalimajuri Yrjö Viitasaari puhui itsenäisyyden 
ajan historiasta ja eteläpohjalaisuudesta.

Yhdistyksen sihteeri Helena Pyhälahti-Räisänen ja puheenjohtaja  
Jaakko A. Ojala luovuttivat kunniamerkit Suvi Lahdenmäelle, Vilho 
Korkeamäelle ja Jaakko Ojalalle.

Nuorten kirjoituskilpailun voittajat Suvi Alatalo, Jade Maria Saarimäki ja 
Veera Perälä sekä palkintojen luovuttajat, yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Antero Tala ja puheenjohtaja Jaakko A. Ojala.

Nuorten puheenvuoron piti osakunnan edustaja 
Raine Viitala.

Tavallista juhlavampi oli olo suomalaisena 6.12.2017, 
kun itsenäinen Suomi täytti 100 vuotta.  

Tilaisuuksia oli paljon ja väkeä liikkeellä ja paljon tuli  
juhlimaan myös yhdistyksemme perinteiseen juhlaan. 

Sen jälkeen yhdistys luovutti Kotiseutuliiton ho-
peisen ansiomerkin Vilho Korkeamäki ja Jaak-
ko Ojalalle ja pronssisen Plarin pää toimittaja 
Suvi Lahdenmäelle. Jo juhlan alkupuolella kul-
tainen ansiomerkki oli luovutettu yhdistyksen 
pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle, musiikki-
vastaava Henrik Lambergille. 

Musiikkina kuultiin Helsingin Suomalaisen 
Klubin kuoron komeasti kajauttamat Kun poijat 
ne raitilla laulelivat, Toivo Kuulan Nuija miesten 
marssin, Axel Törnuddin Kirkonkäynti ja Piilehti-
jä, Martti Helan Nousevan suomen hymni, ja lo-
puksi itseoikeutetusti Finlandia-hymni sekä Hen-
rik Lambergin yksinlauluna George de God-
zinskyn Äänisen aallot.

Leivoskahvien jälkeen väki lähti kukin tahoil-
leen jatkamaan historiallisen päivän juhlintaa. ▼
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Musiikista vastasi Henrik Lambergin johtama Suomalaisen Klubin kuoro.

Lipunkantaja Tarmo Ojaluoma ja varapuheenjohtaja Antero Tala.
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Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat!
Aivan aluksi kiitän kunniatehtävästä pitää juhla-
puhe itsenäisyyspäivänä tässä juhla tilaisuudessa. 
Olenhan mitä suurimmassa määrin etelä-
pohjalainen, koska olen syntynyt Lapualla, aloit-
tanut koulunkäynnin Alajärvellä, jatkanut sitä La-
pualla ja Vaasassa ja tullut ylioppilaaksi Vaasan 
Lyseosta. Kesämökin lipputangossa täällä rinta-
mailla on liehunut 28 vuotta Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaviiri.

Maakuntamme neljän seutukunnan murtei-
den kirjo on niin suuri, että yritän välttää mur-
teellista tekstiä. Luin Plari-lehden numerosta 
2/17:sta nuoren opiskelijan hauskan kirjoituksen 
hänen kokemuksistaan Vaasassa. Hän surkut-
teli paikallisten huonoa eteläpohjalaisen mur-
teen ymmärtämistä ja oli joutunut lähes tulkiksi 
saadakseen itsensä ymmärretyksi. Voin pitkästä 
kokemuksesta todeta saman: 50- ja 60-luvuilla 
Vaasassa puhuttiin suomalaista puhekieltä eikä 
kuultu muita murteita kuin “ruattia.”

Kaikille suomalaisille tämä vuosi on juhla-
vuosi. Sata itsenäistä vuotta on pitkä aika – it-
se asiassa neljän sukupolven mittainen. Perus-
ta suomalaisten kansallistunteelle luotiin jo it-
senäisyyttä edeltäneen sadan vuoden aikana. 
Venäjän vallan aika sortokausineen herätti suo-
malaisen kansallistunteen lähes kaikilla yhteis-
kunnallisen elämän aloilla. Saatiin oma raha – 
Snellman, oma kansalliseepos – Lönnrot, oma 
runous – Runeberg, oma kaunokirjallisuus – To-
pelius, oma musiikki – Sibelius, oma kuvaama-
taide – Schjerfbeck, Gallen-Kallela ja Edel-
felt, näyttämötaide – Aino Ackté, uran uurtaja 
lääke tieteen alalla – Arvo Ylppö. Jopa tuon ajan 
suomalaisen sotaväen saavutuksia Turkin sodan 
ajalta Gornij-Djubnakissa ja Bomarsundissa on 
ikuistettu lauluun.

Voimme varauksetta olla ylpeitä Suomesta 
ja suomalaisuudesta. Itsenäisyysjulistusta seu-
rasi vapaussota, joka alkoi Etelä-Pohjanmaalla 
venäläisen sotaväen riisumisella aseista. Arttu-
ri Leinonen on kootuissa teoksissaan kuvannut 
näitäkin tapahtumia. Sodan seurauksena kan-
sa pysyi epäyhtenäisenä rikkonaisilla 1920- ja 
1930-luvuilla. Kansakunta yhdistyi vasta Talvi-
sodan uhan edessä ja torjuntavoittoon päät-
tyneen sodan aikana. Vajaa viikko sitten paljas-
tettiin Kaartin torilla Talvisodan muistomerkki, 
kun oli kulunut 78 vuotta sodan alkamisesta. 
Moni ulkomaalainen on ihmetellyt, miksi Suo-
men kansan ehkäpä suurimmalle sotilaallisel-
le saavutukselle ei ole olemassa minkäänlais-
ta museota eikä muistomerkkiä. Muistamisel-
le on jo korkea aika. 

Lähes kaikki meistä olemme eläneet jatko-
sodan jälkeiset köyhät ja epävakaat ajat. Me 
muistamme myös maan taloudellisen nousun 
50- ja 60- luvuilla ja elintason kohenemisen. 
Itänaapurimme poliittinen painostus ei kyen-
nyt muuttamaan suomalaisten ajattelua. Tun-
simme kuuluvamme läntiseen maailmaan. Ja 
uhkahan on aina tullut ja voi tulevaisuudessa-
kin tulla vain yhdestä suunnasta. 

Olen joutunut työni ohessa useasti arvioi-
maan Suomen sodanjälkeisen ajan tärkeintä 
tapahtumaa ja tullut joka kerta samaan loppu-
tulokseen. Suomen liittyminen Euroopan Unio-
nin jäseneksi 1990-luvun puolivälissä oli se rat-
kaiseva poliittinen päätös, jolla Suomi sitoutui 
aidosti noudattamaan omaksumiamme elämän 
arvoja. Nyt olemme kiinteästi osa länttä ja eläm-
me läntisten arvojen mukaisesti.

Tässä juhlassa kuuluu tarkastella etelä-
pohjalaista luonnetta ja eteläpohjalaisten vaiku-
tusta maailman menoon. Muissa maa kunnissa 
eteläpohjaisia pidetään rehellisinä, ripeinä, 
aikaan saavina, yritysmyönteisinä ja ehdotto-
man oikeudenmukaisina. Toisaalta meistä löy-
tyy myös ylpeyttä, kehuskelemme itseämme 
ja vain harvoin on tarve haukkua muita, koska 
muut ovat kuitenkin meitä vähempisaattoisia. 

Etelä-Pohjanmaalla on perinteisesti annettu 
arvoa esi-isien saavutuksille. Esimerkeiksi käyvät 
hyvin Nuijasota, joka käytiin 520 vuotta sitten 
ja Suuren Pohjansodan Napuen taistelu, joka 
käytiin 303 vuotta sitten. Jaakko Ilkan muisto-
patsas pystytettiin Ilmajoelle vuonna 1924 ja Na-
puen taistelun muistomerkki Isokyröön 1920 
sekä Vähäkyröön 1979. Vuonna 1955 paljastet-
tiin marsalkka Mannerheimin patsas Seinä-
joella, missä hänen esikuntansa sijaitsi Vapaus-
sodan aikana. Patsashankkeen tärkein henkilö, 
itsekin suorastaan legenda, jääkärieversti Mat-
ti Laurila piti avajaispuheen. Jääkärien Suo-
meen tulon muistomerkki paljastettiin Vaasas-
sa 25.02.1958. Olin 17-vuotiaana koulupoikana 
seuraamassa mieliin painuvia juhlallisuuksia. Oli 
kova pakkanen eikä torvisoittokunta kyennyt 
soittamaan, vain rummut pärisivät. Ilkka-lehti, 
jonka pää toimittaja oli Artturi Leinonen ja jota 
silloin toimitettiin ja painettiin Vaasassa, kirjoit-
ti, että jääkäreiden Suomeen tullessa 40 vuot-
ta sitten oli silloinkin kova pakkanen mutta kyl-
lä torvet soivat!

Viisi pitkää sodan vuotta Talvisota, Jatkosota 
ja Lapin sota oli äärimmäisen raskasta aikaa, jol-
loin kansakunta jännitti koko voimansa kestä-
mään. Ja se kesti. Kunnioitamme sodassa kaa-

tuneita sankareitamme ja vielä joukossamme 
olevia veteraaneja.

Jatkosodan päättymisen jälkeen lähes ko-
ko Suomi sai ottaa vastaan lisää evakkoja uu-
den rajan taakse jääneiltä alueilta. Vain Lappiin 
ja ruotsin kielisiin kuntiin ei siirtolaisia sijoitettu. 
Siirtolaisia tuli kesällä 1944 Karjalasta kaiken kaik-
kiaan 260 000, joista Pohjanmaalle lähes puo-
let koko määrästä. Talven 1944 – 1945 etelä-
pohjalaiset asuttivat ja ruokkivat noin 100 000 
henkeä siihen saakka kunnes maanhankintalain 
seurauksena suurin osa siirtyi muualle Suomeen. 
Etelä-Pohjanmaalla oli kolme suur aluetta Seinä-
joen, Alajärven ja Alavuden alueet, joille pyrit-
tiin pysyvästi sijoittamaan Jaakkimasta, Uuku-
niemeltä ja Lumivaarasta tulleet siirtolaiset. 

Karjalaiset sopeutuivat vilkkaan luonteen-
sa vuoksi Savoon paremmin kuin Etelä-Pohjan-
maalle. Sopeutumisvaikeuksista huolimatta 
koko kansa osallistui suunnattomaan asutus-
toimintaan, jollaista ei muualla maailmassa näh-
ty. Kaikki suomalaiset siirtyivät luovutetuilta alu-
eilta Kanta-Suomeen. Muualla maailmassa val-
loitettujen alueiden väestö on jäänyt paikoil-
leen ja joko tuhoutunut tai kutistunut pienek-
si vähemmistöksi. 

Sotakorvausteollisuuden syntymisen seu-
rauksena Suomi alkoi vähitellen muuttua 
maatalous maasta teollisuusmaaksi. Vaikka Etelä-
Pohjanmaalla on aina ollut läkkiseppiä ja nikka-
reita, on maakunta ollut vahvasti maan viljelyn 
mahtimaakunta. Viljanviljelyssä Varsinais-Suomi 
on ollut ykkönen, mutta kokonaismaa- ja metsä-
taloudessa ei Etelä-Pohjanmaata voittanutta 
aluetta maasta löydy. Olin kesäisin koulu poikana 
renkinä setäni maatilalla 1950-luvulla silloin, 
kun hevoset poistuivat, traktorit tulivat ja maa-
talouden suuri murros alkoi. Maatiloilla tarvittiin 
yhä vähemmän käsipareja ja nuorten oli löydet-
tävä elantonsa muualta. Alkoi muuttoliike Ruot-
siin, jonne koko maasta ja myös Etelä-Pohjan-
maalta muutti tuhansia nuoria. 

Noista ajoista on jo kulunut 50 vuotta. Osa 
muuttaneista on jäänyt ja osa palannut, mut-
ta maakunta on yhtä elinvoimainen - ellei pa-
rempikin - kuin ennen. Olkaamme siitä ylpeitä.

Neljä sukupolvea suomalaisuuden herät-
tämisen työssä Venäjän vallan aikana ja neljä 
suku polvea itsenäisessä Suomessa ovat teh-
neet maastamme mahtavan maan asua. Suo-
mi on tänään yksi maailman turvallisimpia mai-
ta, hyvinvoiva ja vireä. Juhlitaan sitä tänään! ▼

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Itsenäisyyspäiväjuhlan 06.12.2017 juhlapuhe

Kenraalimajuri Yrjö Viitasaari
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry järjesti vii-
me vuonna nuorille (25 vuotta tai si-
tä nuoremmat) suunnatun kirjoitus-
kilpailun. Kilpailun teema oli itsenäisyy-
den juhlavuoden mukaisesti historiaan 
ja pohjalaisuuteen liittyvä. Kilpailu kuu-
lui Suomen itsenäisyyden juhla vuoden 
Suomi100 ohjelman hankkeisiin.

Pääpalkinnon eli tutustumismatkan 
Euroopan Parlamenttiin Brysselissä kir-
joituksellaan ”Meirän likka” voitti Veera 
Perälä Nurmosta. Toisen palkinnon 500 
euroa sai kirjoituksellaan ”Pappani iso-
isä” Suvi Alatalo Helsingborgista (Ruot-
si)/Seinäjoelta. Kolmannen palkinnon 
300 euroa sai kirjoituksellaan ”Yhdes-
sä” Jade Maria Saarimäki Helsingistä.

Pääpalkinnon eli tutustumis matkan 
Euroopan Parlamenttiin Brysselissä lah-
joitti europarlamentaarikko Anneli 
Jäätteenmäki. Lisäksi yhdistys antoi 
voittajalle matkapäivärahaa.

Kunniamaininnan kirjapalkinnon 
muodossa saavat Emilia Rantanen 
(Kuortane), Elias Harju (Vimpeli) ja So-
fia Patama (Ilmajoki). Kirjapalkinnot 
omasta tuotannostaan lahjoitti kirjai-
lija Anneli Kanto.

Arviointiraadin kutsuttuina jäseni-
nä olivat ilmajokinen kirjailija Anne-
li Kanto, Seinäjoelta lähtöisin oleva 
kirjailija ja säveltäjä Mikko Koivu salo, 
seinä jokinen eläkkeellä oleva äidin-

kielen lehtori Tuula Lahdenmäki ja 
koti seututyön veteraani, eläkkeellä ole-
va lehtimies Pentti Kurunmäki. Lisäk-
si yhdistyksen hallituksesta osallistuivat 
Hilkka Kotkamaa, Anita Molin, Ante-
ro Tala ja Jaakko A. Ojala.

Kirjoituskilpailussa oli raatilaisten 
mielestä monia ilahduttavia piirteitä. Jo 
se, että nuoret ovat kiinnostuneita poh-
jalaisuudesta ja kokevat maa kunnan 
perinnepiirteet tutuiksi, jopa omiksi 
ja osaavat sitoa ne historian kulkuun 
omaperäisesti, lämmitti raadin mieltä.

Voittajien valinta ja järjestys oli yksi-
mielinen, ja vaikka raadissa oli monta 
jäsentä, ei äänestystä voittajista tarvittu.

Arviointiraati arvioi Veera Perälän 
kirjoitusta ”Meirän likka” seuraavasti: 
”Voittanut kirjoitus oli kirjoitettu etelä-
pohjanmaan murteella, mutta murret-
ta oli käytetty kevyellä kädellä ymmär-
rettävästi. Teksti juoksi sujuvasti ja vetävä 
tarina avautui lukijalle eheänä. Tarinas-
sa oli selkeästi useita tasoja: nyky menon 
tarkkailijana oli mummo sadan vuoden 
takaa. Tuli historian kaari esiin. Kertojan 
ääni oli poikkeava, omintakeinen. Mu-
kana myös urheilua – ja mikä parasta 
naapuri maan Ruotsin voittaminen. Pil-
kettä silmäkulmassa." 

Toisen palkinnon saanutta Suvi Ala-
talon kirjoitusta ”Pappani isoisä” arvioi-
tiin näin "Seinäjokinen Suvi Alatalo kir-

joitti kauniisti, jopa runollisella rytmillä. 
Hyvä idea kertoa pohjalaisesta ilmiös-
tä eli Amerikan siirtolaisuudesta. Kirjoi-
tuksessa verrattiin kahta aikaa, sitä kun 
pappa lähti Amerikkaan ja mitä Ameri-
kan reissaaminen on nykyään. Historia 
tuli esiin. Raati jää odottamaan kiinnos-
tavalle tarinalle jatkoa muutto liikkeen 
syistä ja sen muuttumisesta historiasta 
nykypäivään.”

Raati arvioi kolmannen palkinnon 
saanutta kirjoitusta seuraavasti: ”Hel-
sinkiläinen Jade Maria Saarimäki loih-
ti kirjoitukseensa hyvän tunnelman heti 
kättelyssä. Tulokulma jännittävä ja hyvä. 
Viehättävä ja puhutteleva muisto, jonka 
aitous tekee lukijaan vaikutuksen. Kirjoi-
tus kertoo isoisän – papan – kanssa vie-
tetyistä yhteisistä hetkistä. Raati tykkäsi 
kielenkäytöstä.”

Voittaneita kirjoituksia tullaan julkai-
semaan Plarin numeroissa. Palkin-
not voittajille luovutettiin yhdistyksen 
itsenäisyys päivän juhlassa 6.12.2017. 

Yhdistys onnittelee kaikkia kilpai-
luun osallistuneita ja erityisesti voitta-
neita nuoria ja kannustaa heitä jatka-
maan hyvän harrastuksen parissa!

Jaakko A. Ojala
Helsingin Eteläpohjalaiset ry, 
puheenjohtaja

”Nuoren eteläpohjalaisuus/pohjalaisuus 
nyt 100-vuotiaassa Suomessa”

Turvallista
asumista 
Esperi Hoivakoti Ilkka tarjoaa 
lämminhenkistä hoivaa ja mukavaa 
seuraa ikäihmisille Ilmajoella.

Vakituisen asumisen ohella meillä 
voi asua lyhytaikaisesti. Kysy lisää!

Virpi Rantanen 050 411 4834
Lauroselankuja 6  |  Ilmajokiwww.huoneistokeskus.fi

ASUNTOASIOOTA?
Eisunkaa sulla nynnii kiirus oo,  
ettet soittamahan kerkiä?

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2.  

/ Huoneistokeskus

TÖÖLÖ | Runeberginkatu 44, 00260 Helsinki

TARJA MARJOSOLA
Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV, puh. 0500 508 578
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1.

Peilin eres seisoo nuori nainen, tuijotti ittiänsä. 
Sen tukka oli aivan takus ja näytti se muutenki ai-
ka rössööseltä. Oli aamu vielä, justihin päässy se-
kin vasta sängystä ylähä. Näytti se jotenki lutuu-
seltaki, hymyyli ittellensä ja jynssäs uni hiekkaa 
pois silimistänsä. Sillä oli tumman sininen tant-
tu päällä, taikka T-paita se tais olla, joka ulottuu 
melekeen polovihin asti. Aivan liian suuri – var-
maan se on sen klopin, joka täälä huushollis ai-
na ramppaa. Ne on ollu ny yhyres jo kolomatta 
vuotta, vaikka aivan kersoja ovat. Taikka on ne 
jo seittemäntoistakesääsiä, notta aivan luonnol-
lista niiren kollien peräs juasta, kun ei ny vaan 
menisi liiaksi. Niin sitä mä täs vaan, notta muis-
taas likka urheellakki! Menöö ny nii hyvin, kun 
ei vaan nuos nuorten hömpötyksiis aivan unoh-
taasisi harjootella. Niin siinä vaan usein tuppaa 
käymähän, notta tuos iäs tuloo muita juttuja ei-
kä enää huvita hikoolla. Mutta tämä meirän ta-
rinan likka kuikuuloo aivan maailman huipulle 
asti, nii luulis sen ny jaksavan. Nykki se on lähä-
rös lätäkön toiselle pualelle ruattalaasia kaata-
mahan, yleisurheilun Ruatti-otteluhun. Aivan 
täpinäs täälä on koko poppoo.

Sielä ne sitte seisoovat, meirän Veera ja koko 
Suamen joukkue. Niitten vieres seisoo kans tä-
mä kloppi, jonka paita meirän pää henkilöllä oli 
erellisaamuna ollu päällä. Ny oli vaihrettu pik-
kuusen fiinimpää päälle. Siniset suorat housut 
ja valakoonen takki, jonka rintamuksehen oli 
pistetty siniristi ja seläs luki suurella Finland. Sa-
mas rivis Suomi-vaattehet päällä seisoovat Vee-
ran valmentaja ja äitee. Kyllä soli nättiä kattelta-
vaa, kaikki Etelä-Pohojammaalta! Nii rehevänä 
ja voiton tahtoosena ne vahtasivat kentälle, ku 
ilimoille kajahti Maamme-laulu. Se uppos kyl-
lä jokaasen sieluhun ja syrämmehen. Soli sel-
laanen sanoonkuvaalemattoman hiano tunne, 
joka niillä kaikilla oli syvällä rinnasnansa, sellaa-
nen tiätynlaanen arvokkuus. Ku niillä oli ny ve-
levollisuus ja tarkootus teherä kaikkensa oman 
maansa pualesta. Jokaasta tarvittihin tehtävä-

hänsä, mutta silti sitä hommaa tehtihin yhyres: 
kukaan ei ollu yksin ja kerranki yleisurheeluki oli 
joukkue laji. Kansallislaulu soi starionilla, jokaa-
nen lauloo syrämmensä pohojasta ja vannoo 
samalla antavansa mitä vaan maansa puales-
ta. Sitte ruattalaaset lauloovat onnittelulaulun 
sata vuotiaalle Suomelle. Kyllä minä väitän, notta 
tua hetki oli koko maaottelun hianoin kokemus. 
Nousi siinä sille valmentajallekki tippa linssihin, 
vaikka normaalisti ollaan niin kovaa miästä että!

Minen ny rupia mohaamaha kaikesta mitä 
täs välis tapahtuu. Hypätähän suaraan asian yti-
mehen: helekkarin hapokkaaseen ratakiarrokse-
hen. Soli Veeran laji, kaikkista kauhein maharolli-
nen. Joku lehtimiäs siltä oli kerran kysyny, notta 
mitä varte se justihin nelijääsataa juaksoo. Sen 
jäläkehen oli ollu Ilikan etusivulla komia kuva ja 
otsikkona Se tuntuu niin pahalta, että pakkohan 
sitä on juosta. Aina sitä siitä jaksetahan huurattaa, 
sanotahan saristiksi ku tuallaasesta tykkää. Son 
sanonu notta se juaksoo sitä ku siinä saa men-
nä nii lujaa ja vielä niin pitkälti. Ei tartte kuulem-
ma heti pysähtyä ku pääsöö vauhtihin. Meirän 
likkaa onki muiren hankala voittaa ku se ei kat-
tos anna periksi, ei sitte millää! Täs suvus on si-
tä periksiantamattomuutta liikkehellä, ja pikku-
linnut lauloo notta muuallaki Etelä-Pohojam-
maalla oltaas samanlaasia. Silti kaikki niistä on 
sille hävinny. Itte se on olevinansa niin nöyrää 
ja onki se varmahan. Ei tykkää teherä ittestän-
sä numerua; son aina hyssyttelemäs ku isseen-
sä leveelöö flikkansa mitalliilla. Kuulemma isän-
sä keenit. Ittensä kesken se silti myhäälöö ja ke-
huskeloo, muttei se sitä muille näytä. Motton-
saki sen jo sanoo: ei silloo väliä mitä muut ajat-
teloo ku vaa itte tiätää notton paras.

Pikkulikkana se juaksi kavereittensa kans 
puirulla pellolla monta tuntia päiväs. Aivan veri 
maistuu suus ku mentihin niin lujaa. Ja aina ne 
meni piilohon,ku äiree huuti syämähän, nottei 
tarttisi aivan viälä lopettaa. Ei vaan osannu ar-
vata, notta kymmenen vuaren päästä juaksoo 

100-vuatiaan Suamen erustusasu päällä. Sta-
rionilla oli yhtä laakiaa ku kotona lakeurella. So-
li niin tuttua ja turvallista, vaikkaki aivan erilaas-
ta. Oli vaan tyhyjä rata, maharollisuus juasta nii 
lujaa ku kintuusta lähtöö ja pakko voittaa. Ai-
van ku aina kotonaki. Ja nii se voitti kaikki ruat-
talaaset, ylivoimaasesti. Ei oo sen elämäs mi-
tää nii komiaa käyny ku tua viikolloppu, vaikka 
maitohapot körmyytti loppusuaralla niin palijo, 
notta kyäläämiseksihän se sitte meni. Kuulem-
ma se onki siinä kaikkeen hianoonta. Siinä ko-
horas ku se tajus, notta saa mummana sitte ker-
tua lapsenlapsillensa kuinka silloon ennen van-
haan, samana vuanna ku Suami täytti 100 vuat-
ta, oltihin isoolla köörillä Etelä-Pohojammaalta 
kurmoottamas ruattalaasia. Soli parasta mitä sil-
loon pystyy maallensa antamahan.

Kylloli kuulkaa hianoa tulla reissusta takaa-
sin kotia. Joka paikas mihinä se kävi, sitä halut-
tihin onnitella. Kaikki tunsi sen ja kunniootti ai-
van uurella lailla – aivan ku jotaki huippu-urhee-
lijaa. Kotopuales oltihin niin ylypeetä. Isoot miä-
het oli aivan kyyneliis ollu ku olivat kattonu te-
lekkarista sen juaksua. Soli kuule isoo asia nu-
an nuarelle urheelijalle; kaikkista komeinta ko-
ko hommas oli tulla kotia ja tuntia, notta täälon 
koko Nurmoo ollu henges mukana.

Tootte varmahan funteerannu jo piremmän 
aikaa, notta kuka mä sitte oon. Minoon Veeran 
äireen mumma, ja pikkuusen ylypiä siitä. Vee-
ra ei oo mua nähäny sen jäläkehen ku oli neli-
jä, mutta minoon sitä kattellu piliven reunalta. 
Saatoon pikkuusen puhaltaa myätätuulta sen 
selijän taakse Ruattin maalla, mutta älä sinä sa-
no kellekkää. Pikkuusen liian raakasti taisin hön-
käästä. Varmaan se sen huamas, ku juaksun jälä-
kehen sanoo, notta takasuaralla tuntuu ku olis 
alamäkehen juassu. Multa se on keuhkonsa pe-
riny, son varma. ▼

Veera Perälä, Nurmo

    Nuoren eteläpohjalaisuus 100-vuotiaassa Suomessa -kirjoituskilpailun                 palkinto
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2.

Sata vuotta sitten, Suomen itsenäistymisen 
vuonna, asui pappani isoisä, Lehtimäen Kirkon-
kylän kasvatti Amerikassa. Sata vuotta myöhem-
min, Suomen juhlavuonna, asun minä, Seinä-
joen kasvatti Ruotsissa. 

Pappani isoisä kulki pitkän matkan merten 
yli laivalla, mukanaan tuskin muuta kuin välttä-
mätön omaisuus. Laivallahan minäkin Ruotsiin 
matkustin, mutta raahasin koko omaisuuteni 
mukanani – pitäähän sitä nyt suomi neidolla La-
puan Kankureiden pyyhkeet ja Artekin huone-
kalut olla, eikä mitään ruotsalaista Ikeaa. No, re-
hellisyyden nimissä – ehkä se oli kuitenkin isä-
ni, joka sen omaisuuden sinne Ruotsiin raa-
hasi. ”Mukava kesäreissu”, uskottelimme kirk-
kain silmin äitini kanssa, kun ylipuhuimme isää 
muuttopuuhiin. 

Pappani isoisä löysi Amerikasta itselleen 
pohjalaisen vaimon. Vahvan suomalaisyhteisön 
olen minäkin Ruotsista löytänyt, vaikka poika-
ystävää en nyt kuitenkaan. Vietän kuitenkin suu-
rimman osan vapaa-ajastani Ruotsissa muiden 
suomalaisten kanssa. Heistä kaikki ovat kotoi-
sin Helsingistä, ja usein luullaan minunkin ole-
van. Ennen Ruotsiin muuttoani asuin kyllä kuu-
si vuotta Helsingissä, mutta kotiseutu ylpeyteni 
estää minua sanomasta olevani sieltä kotoisin. 
Poikkeuksetta siis korjaan olevani kotoisin Län-
si-Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta. Sen verran 

ulko maalaisia ystäviäni sentään säälin, etten lai-
ta heitä lausumaan Seinäjokea. 

Pappani isoisä asui ulkomailla kahteen ot-
teeseen. Kahteen otteeseen olen minäkin ulko-
mailla asunut, Ruotsin lisäksi Hollannissa. Hollan-
tilaisista usein varoitellaan kuinka suora puheisia 
he ovat. Kenties ovatkin, mutta kyllä Pohjan-
maan tyttö taisi heille aika hyvin vetää vertoja. 
Muistan jälkikäteen ihmetelleeni, että eiväthän 
ne hollantilaiset edes olleet niin suorapuheisia. 

Pappani isoisä osti Amerikassa ansaitse-
millaan rahoilla Lehtimäeltä maata ja metsää. 
Oma pappani rakennutti tuolle maalle, rauhai-
san lammen rannalle, hirsimökin. Tuo mökki-
maisema Lehtimäellä on yksi niistä asioista, joi-
ta kaipaan eniten Suomessa. Jopa vietnamilai-
sen ystäväni suurimmissa haaveissa on pääs-
tä jonakin päivänä näkemään tuo hirsimökki ja 
kokemaan Suomen suven tunnelma. Viime ke-
sänä kanadalainen ystäväni sen sai jo kokea – 
samoin kuin järisyttävän suuren hyttysparven, 
kun keräsimme koivunoksia tehdäksemme vih-
dat saunaa varten. 

Pappani isoisä säilytti kotiseutu rakkautensa, 
ja palasikin lopulta Amerikasta synnyin sijoilleen. 
Kotiseuturakkauteni olen minäkin säilyttänyt. 
Sen myötä olen myös Ruotsissa löytänyt tavan 
toteuttaa pohjalaisuuttani, ja edustinkin Etelä-
Pohjalaista Osakuntaa sen ystävyys järjestön 

vuosi juhlissa Ruotsissa. Edes Ruotsiin muutto 
ei siis saanut minua jättämään värejäni kotiin. 
Minua myös ilahdutti suuresti, kun huomasin 
paikallisen baarin hyllyllä Napue Giniä. Ei jää-
nyt paikallaolijoille epäselväksi, mistä kyseinen 
juoma on peräisin. 

Pappani isoisä lähti Amerikkaan paremman 
elannon toivossa, tuoden kotimaahan muka-
naan rahat, joilla ostaa maata ja rakentaa talo. 
Itse en hae Ruotsista parempaa elantoa, sillä yh-
tä hyvän koulutuksen saisin Suomestakin. Minä 
haen kansainvälisiä kokemuksia, joiden avulla 
voin myöhemmin rakentaa tulevaisuuden Suo-
mea. Uskon, että seuraavat 100 vuotta vievät 
maatamme yhä kansainvälisempään suuntaan. 

Sata vuotta sitten, Suomen itsenäistymisen 
vuonna, oli pohjalaisen nuoren elämä ulko mailla 
kovin erilaista. Sata vuotta myöhemmin, Suo-
men juhlavuonna, löydän kuitenkin myös pal-
jon yhtäläisyyksiä menneeseen. Aika näyttää, pa-
laanko edeltäjieni tavoin juuri Pohjan maalle. Ei-
hän se mikään huono vaihtoehto olisi . ▼

Suvi Alatalo, Helsingborg (Ruotsi)/Seinäjoki.

    Nuoren eteläpohjalaisuus 100-vuotiaassa Suomessa -kirjoituskilpailun                 palkinto
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Yhdessä

Muistan, kun ajoimme papan kanssa Oulusta La-
pualle. Matka kesti kauan. Autossa haisi tupakal-
le ja paperitehtaalle, ja vaatteisiini tarttui koiran-
karvoja, mutta istuin hiljaa taka penkillä. Olin saa-
punut viikko sitten Ouluun lento koneella, Hel-
singistä, yksin. Minua ei pelottanut olla kuusi-
vuotiaana yksin lentokoneessa, mutta papan 
autossa minua jännitti.

Lopulta saavuimme syrjäisen tien pihaan, 
jossa seisoi monta pientä taloa piirissä. Niissä 
taloissa asui isäni isän koko suku. Takimmaisen 
talon vieressä oli suuri kanaverkkoaitaus, jossa 
haukkui suuri koira. Koira pelotti minua, mutta 
vielä enemmän minua hermostutti ihmiset, joita 
alkoi kerääntyä talojen kuisteille kuultuaan saa-
puvan auton äänen. En tunnistanut yksiäkään 
kasvoja, mutta kaikki kasvot hymyilivät minulle 
aivan kuin he tuntisivat minut. 

Ja niinhän he tunsivatkin; kaikki tiesivät, ku-
ka olen. Arton tytär. Se Arto, joka ensimmäise-
nä suvustaan lähti Helsinkiin opiskelemaan, eikä 
koskaan palannut. Ja nyt minä olin siinä, kaikki-

en noiden ihmisten sukulaistyttönä, tuijotin kas-
voja, joiden piirteitä olin ehkä perinyt, sekä paik-
kaa, jossa en ollut koskaan käynyt.

Suurimman osan ajasta en ymmärtänyt ih-
misten puhumaa murretta. Vierastin heidän tar-
joamaansa ruokaa, heidän kotinsa hajua sekä 
heidän ystävällistä kosketustaan. Minut otet-
tiin kuitenkin lämpimästi vastaan. Ihmiset oli-
vat välittömiä, avoimia, rehellisiä, suorasukaisia 
ja hieman kovaäänisiä. He olivat pappani sisko-
ja, veljiä, tätejä, setiä ja serkkuja. Koko illan mi-
nä vastailin kysymyksiin Helsingistä ja kuunte-
lin tarinoita. Tarinoita, jotka ovat osa tuntema-
tonta identiteettiäni, minun perintöäni. Kuu-
lin tarinoita siitä, kuinka pappani karkasi lapse-
na ajamaan lumikelkalla pitkin perunapeltoa, ja 
kuinka hänen korvaansa juuttui kerran ongen-
koukku. Opin, mitä tarkoittaa, kun vanha koira 
viedään saunan taakse.

Pappani lupasi opettaa minut ampumaan, 
metsästämään ja kalastamaan. Papan siskon 
mielestä ne eivät olleet tyttöjen harrastuksia, 

mutta olinhan papan ainoa lapsenlapsi. Hetki 
hetkeltä minua jännitti vähemmän, ja siinä vai-
heessa kun söimme jäätelöä ja lakkahilloa, olin 
jo kokonaan unohtanut ahdistukseni. Kuunte-
lin kiinnostuneena Kuortaneen noidasta, pa-
pan isoäidistä, joka asui talossa kukkulan laella 
ja jonka väitettiin omanneen oikeita taikavoimia.

Kuulin tarinoita talvisodasta, Suomen sodas-
ta sekä Ruonan ja Salmen taistelusta naapuri-
kunnassa. Tarinoita, jotka eivät sopineet pienen 
lapsen korville. Tarinoita, joita muistelen erityi-
sen paljon nyt, kun Suomi täyttää sata vuotta. 
Monikaan tuona päivänä kanssani ollut henki-
lö ei ehtinyt kokea tätä juhlavuotta. Toivon, et-
tä voisin viettää vielä yhden päivän lisää Lapu-
alla, yhdessä pappani kanssa. ▼

Maria Mäki, Helsinki

Marjatta Kiuru (Ilmajoki/Nurmo)  
Hannu Vuorinen (Ilmajoki/Kurikka)  
Timo Nurmi (Kauhava)  
Arto Raumala (Ylistaro)  
Ville Koskinen (Kauhajoki)  
Liisa Talvitie (Ilmajoki)  
Asko Ränkimies (Ylistaro)
Tervetuloa mukaan!

V U O D E N  2018 J Ä S E N M A K S U T

Pian tämän Plari-lehden ilmestymisen jälkeen saat postissa jäsenmaksulaskun 
sisältävän kirjeen, jonka tietojen perusteella toivomme Sinun hoitavan vuoden 2018 

jäsenmaksun 20 euroa eräpäivään mennessä. Jäsenmaksun maksaminen takaa 
myös sen, että saat lehtesi keskeytyksettä ja yhdistyksen toiminta on turvattu. 

OSALLISTU KIRJALAHJAN tai 
MUUN TAVARAPALKINNON ARVONTAAN

Kaikkien jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksaneiden kesken 
arvotaan 3 kpl kirjalahjaa tai muuta tavarapalkintoa. 

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET JÄSENREKISTERIIN
Yhdistyksellä on tarkoitus lisätä sähköpostilla tiedottamista jäsenille, 

joten saadaksesi nämä tiedotteet, ilmoita sähköposti osoitteesi jäsenrekisterin 
hoitajalle Heikki Latvatalolle, jonka yhteystiedot näet lehden takakannesta 
tai yhdistyksen nettisivuilta. Hänelle voit tehdä myös osoitteenmuutokset 

ja tarvittaessa selvittää jäsenmaksuihin liittyviä asioita.

H E L S I N G I N  E T E L Ä P O H J A L A I S I I N 
L I I T T Y N E I TÄ :
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Teksti Jaakko A. Ojala | Kuvat Suvi Lahdenmäki

Helsingin Eteläpohjalaiset ry vieraili uudistetus-
sa Eduskuntatalossa Vaasan vaalipiirin kansan-
edustajien vieraana 29.11.2017. Eduskuntatalo 
valmistui alunperin vuonna 1931. 

Meitä oli sopivasti 50:n yhdistyksemme jä-
senen ryhmä vieraana. Kansanedustajista olivat 
paikalla Lasse Hautala, Susanna Koski, Veli-
Matti Saarakkala, Mikko Savola, isäntänä toi-
minut Harry Wallin ja ministeri Paula Risikko.

Aloitimme vierailun SDP:n ryhmä huoneessa, 
jossa kansanedustajat kertoivat ajankohtaisis-
ta asioista ja kiireistään. Esiin nousivat heidän 
työlistallaan eri valiokunnissa mm. sote-uudis-
tus, maakuntauudistus, alkoholilain muutos ja 
valtion tulo- ja menoarvion eli budjetin valmis-
telut sekä hyväksyminen isossa salissa vielä en-
nen vuoden vaihdetta. 

Keskustelussa tietysti nousi teemaksi 
se, miten koko Pohjanmaalla menee ja koti -
maakuntamme tulevaisuuden kärki hankkeet. 
Mainituksi tulivat monissa kunnissa pien-
teollisuuden ja yrittäjien hankkeet erityises-
ti metsäteollisuuden, maanviljelyn ja siihen 
liittyen ruokatalouden alueella. Kiinnostavi-
na alueen toimeliaisuuden nostajina mainit-
tiin Vaasan energiaklusteri ja yhteydet Ruotsiin 
sekä kansainväliset muut yhteydet. Mielenkiin-
nolla myös odotetaan Ähtärin pandojen veto-
voimaa turismin ja matkailun lisääjänä. Muistu-
tettiin myös, miten tärkeätä on ylläpitää hyviä 
liikenne yhteyksiä ja niiden rakenteellista merki-
tystä alueen elinvoiman säilyttäjänä.

Yleisvaikutelma maakunnan kuntakentän 
muutoksista oli, että pääosa kuntien yhteen-
liittymisistä on nyt tehty ja niistä on saatu enim-
mäkseen hyötyjä. Maakuntauudistus tulee sitten 
aikanaan näyttämään miten toiminnot ja tehtä-
vät eri tasoilla asettuvat. Erityisesti arveltiin maa-
kunnan reuna-alueiden hyötyvän ko. muutok-
sista maakuntahallinnon voimistumisen myötä.

Jäsentemme esittämiin kysymyksiin saatiin 
jämäköitä vastauksia ja alueen elin voimaisuutta 
korostavia äänenpainoja sekä luottamusta tule-
vaisuuteen. Se, mitä jäsenemme jäivät kaipaa-
maan, oli kulttuurin ja sen eri tapahtumien ko-
rostamisen puuttuminen keskustelussa. Sillä se, 

jos mikä, auttaa elinvoimaisuutta, kiinnostus-
ta maakuntaan ja mm. muualta suuntautuvan 
matkailun kasvua. Tämä taas on osatekijä mo-
nissa elinkeinotoiminnan taustatekijöissä ja ak-
tiivisuutta lisäävissä pyrkimyksissä.

Teimme kiertokäynnin tärkeimpiin tiloihin 
ja totesimme uusittujen pintojen, puhdistettu-
jen värien, putsattujen patsaiden ja entisöity-
jen huonekalujen ja muiden kalusteiden hoh-
tavan arvokkuutta ja luovan todella innoittavan 
työ tilojen ilmapiirin. Uusi tekniikka oli upotettu 
näkymättömästi rakenteisiin.

Talon monissa esineissä, seinäreliefeissä ja 
rakenneratkaisuissa on syvää symboliikkaa, jotka 
nyt alkuperäiseen asuunsa palautettuina pääse-
vät oikeuksiinsa. Eräs erikoisuus on istuntosalin 

hyvän akustiikan tarjoava kattokupoliin sijoitet-
tu, sokeriruo’osta tehty akustiikkalevy. 

Valoa tulviva ja avara valtiosali lienee Suo-
men kaunein juhlatila. Kuultiin jopa osallistujien 
luonnehtivan, että tämä rakennus on monista 
yksityiskohdistaan sisältä kuin ”koru”, vaikka se 
onkin niin mahtipontinen ”jäyhä graniittikuutio 
pylväikköineen ja paraatiportaikkoineen” päältä. 

Saimme kuulla myös, että istuntosalissa ei 
ole leijonavaakunaa. Tällä korostetaan sitä, että 
talo on ”kansantalo”. Suomen eduskunta taloa 
on luonnehdittu ilmaisuin ”kokonaistaideteos, 
itsenäisyysmonumentti ja kansallisen sovinnon 
representaatio”. ▼
Kiitokset maakuntamme kansanedustajille 
vierailun järjestämisestä.

Kyllä kelpaa työskennellä 
uudistetuissa tiloissa!

Eduskuntasalin parvella. Mielenkiintoisia faktoja ja 
kokemuksiaan talosta kertoivat oppaamme Harry 
Wallinin avustaja Ilkka Hamunen (kuvassa) ja 
Maria Tolppasen avustaja Meerit Jallow.

Helsingin Eteläpohjalaiset tapasivat eduskunnassa joukon eteläpohjalaisia kansanedustajia. Vasem-
malta: Veli-Matti Saarakkala, Mikko Savola, Paula Risikko, Harry Wallin, Susanna Koski ja Lasse Hautala.

Istuntosali on entistäkin ehompi.
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Teksti Helena Pyhälahti-Räisänen | Kuvat Tarmo Ojaluoma

Espoon tunnelmallinen, yli 500 vuotta vanha, 
jykevärakenteinen tuomiokirkko tarjosi juhla-
vat puitteet viettää eteläpohjalaisten perinteistä 
tammisunnuntain kirkkopyhää. Messussa kirkko-
kansa saattoi kokea erityisen koskettavia histori-
allisia ajatuksia, tulihan tänä tammi sunnuntaina 
kuluneeksi 100 vuotta raskaan sisällis sodan 
alkamisesta ja päivä on erityisen merkittävä 
meille eteläpohjalaisille. Niinpä Espoon kau-
nis kivikirkko keräsi tähän juhla messuun yli 400 
sanankuulijaa.

Liturgian ja saarnan messussa toimitti Es-
poon piispa Tapio Luoma. Häntä avustivat mes-
sussa tuomiorovasti Antti Kujanpää, urkuri 
Leena Talvio ja kanttori Anna-Liisa Haunio.

Messun alussa tuomiorovasti Antti Kujanpää 
toivotti seurakuntalaiset ja kirkkovieraat terve-
tulleeksi ehtoollismessuun.

Saarnassaan piispa Tapio Luoma toi esil-
le tämän päivän presidentinvaalit, joka on tär-
keä ja arvokas tapa, suorastaan juhla. Yleinen 
ja yhtäläinen äänioikeus on demokraattisen 
yhteiskunnan tukipilari. Kansalaisilla on oikeus, 
mutta myös velvollisuus osallistua yhteiseen 
päätöksen tekoon. Kristillisyydessä Jeesus edel-
lytti vahvaa velvollisuudentunnetta: sinun tu-
lee tehdä mitä sinun on velvollisuus tehdä. 
Päivän tekstissä hän syventyi armo-käsitteen 
pohdintaan.

Tammisunnuntain 1918 tapahtumiin liittyen 
piispa Luoma muistutti oman maamme ja maa-
ilman silloisesta sekasortoisesta tilanteesta, ja 
miten Pohjanmaalla noudatettiin lain velvoitet-
ta. Toisella puolella oli toisenlaiset tarkoitus perät. 
Nyt yhteiskunta on vapaa ja velvollisuuden-
tuntoinen. Sovinto josta puuttuu armo, jää ha-
taralle pohjalle. Olemme ihmisiä, joita kutsutaan 
elämään sovinnossa ja rakkaudessa toistemme 
kanssa. Siunatkoon maatamme armollinen Ju-
mala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Messussa avustivat tekstin luvussa yhdis-
tyksemme jäsenet Kaarina Palojärvi ja Heik-
ki Sorvari (1 Samuelinkirja 16:1-13) sekä Matti 
Haaramo (Roomalaiskirje 9:11-23).

Tammisunnuntain messuissa pohjalaisten 
virrenveisuu on aina yhtä riemullista ja voimal-

lista. Viimeisenä virtenä veisasimme tähän pyhä-
päivään hyvin sopivan virren 581:

Kiitos Jumalamme kun annoit kauniin maan, 
annoit jylhät metsät, loit vedet virtaamaan.
Kiitos sisukkaasta työstä isien, kiitos 
isänmaasta ja kohtaloista sen. (1. säkeistö)
Rukoilemme rauhaa myös koko maailmaan, 
että kaikki kansat pian saavat isänmaan.
Sinä Herra saatat, mielet avartaa, että 
ymmärrämme: on yhtä koko maa. (4. säkeistö)

 
Messun jälkeen osa kirkkoväestä, n.250 henkilöä 
siirtyi kirkkokahville läheiseen seurakuntataloon.

Antti Kujanpää aloitti kahvitilaisuuden esittä-
mällä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan terveh-
dyksen kertoen muun muassa seura kunnan elä-
västä ja innostavasta toiminnasta, lasten ja per-
heiden kanssa tehtävästä monipuolisesta yhteis-
työstä ja kirkkoväärtien merkityksestä seura-
kunnan toiminnoissa.

Helsingin Eteläpohjalaisten puheenjohtaja 
Jaakko A Ojala toi yhdistyksen tervehdyksen 

kertoen Tammisunnuntain kirkkopyhän vieton 
merkityksestä arvokkaana perinteenä yhdistyk-
semme toiminnassa.

Kahvitilaisuudessa saimme kuulla yhteis-
kunta tieteiden tohtori Risto Volasen mielen-
kiintoisen esitelmän maamme itsenäistymi-
seen johtaneista vaiheista vuonna 1917 sekä 
sisällis sodan aikaisista tapahtumista. Tammi-
kuun 1918 kohtalokkaat tapahtumat Pohjan-
maalla tulivat esitelmässä selkeästi kerrottua. Esi-
telmässään Risto Volanen kertoi perusteellisella 
asian tuntemuksella kansalaissodan tapahtumis-
ta Suomessa, mutta myös Venäjällä ja muualla 
Euroopassa vallitsevasta kaoottisesta tilanteesta.

Tämän jälkeen saimme kuulla Kai Haapa-
mäen lukevan isoisänsä Mikko Luopajärven 
kirjoittaman mielenkiintoisen kirjeen tammi-
kuulta 1918. Luopajärvi oli Maalaisliiton kansan-
edustaja ja ministeri vuosina 1919–1920.

Ohjelman lomassa saimme kuulla ooppera-
laulaja Henrik Lambergin upeita laulu- ja 
soittoesityksiä.

Kahvitilaisuuden päätimme kiitosvirteen 
Herraa hyvää kiittäkää, Henrik Lambergin 
säestämänä.

Tuttavia tavaten ja kuulumisia vaihdellen me 
eteläpohjalaiset saimme taas viettää muisto-
rikasta tammisunnuntain kirkkopyhää. ▼

Helsingin Eteläpohjalaisten kirkkopyhä 
tammisunnuntaina 2018
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Dokumentti Tammisunnuntaista 
filmattiin todellisilla 
tapahtumapaikoilla
Mitä enemmän Suomen historiaa tutkii, sitä 
suuremmalta ihmeeltä tuntuu saavuttamam-
me itsenäisyys sekä itsenäisyytemme säilyttä-
minen monen moisten kuohujen keskellä. Siitä 
on tuore esimerkki dokumenttielokuva Tammi-
sunnuntai 1918. Meillä oli uusi itsenäisyys, maail-
malla kuohui tuolloin ensimmäinen maailman-
sota ja juuri vallankumouksen kokenut Venäjä oli 
seka sorrossa. Suomen itsenäisyyttä pidettiin Ve-
näjällä väliaikaisratkaisuna ja Suomessa oli 125 
000 venäläistä sotilasta. Heistä 5000 oli sijoitet-
tu Etelä-Pohjanmaalle. 

Itsenäisyyden varmistamiseksi venäläiset 
haluttiin riisua aseista ja kerta kaikkiaan päästä 
heistä eroon, koska eteläinen Suomi oli puna-
kaartien hallussa ja senaatti oli siirtynyt Vaasaan. 
Niinpä aseistariisunta määrättiin aloitettavaksi 
Etelä-Pohjanmaalla. 

Tammisunnuntai-elokuva keskittyy tapah-
tumiin Ylistarossa, joka oli yksi venäläisten 
varuskunta paikkakunnista. Tammi sunnuntaiksi 
kutsutaan päivää 28.1., jolloin paikalliset 
suojelus kuntalaiset yhdessä Vöyrin sotilas-
koulun oppilaiden kanssa ottavat venäläisten 
aseet haltuunsa.

- Tästä voi saada sellaisen käsityksen, että 
pohjalaiset taistelivat Suomelle itsenäisyyden. 
Onhan siinä hiukka tottakin eikä pohjalaisilla 
ole mitään tätä sankariväitettä vastaan, naures-
kelee elokuvan ohjaaja Ilkka Vanne. 

Vanne on tutustunut pohjalaiseen luontee-
seen jo aikaisemminkin ohjaamalla mm. Lakeu-
den kutsun. Hän on ollut ennenkin mukana 
myös käsikirjoittamassa elokuvia kumppani-
naan Antti Tuuri, joka on Tammisunnuntain 
käsikirjoittaja.

Tammisunnuntaina riisuttiin Ylistarossa 400 
venäläistä aseista varsin dramaattisissa mer-
keissä. Myös muut Etelä-Pohjanmaan venäläis-
varuskunnat, yhteensä noin 5000 miestä, riisut-
tiin aseista neljässä päivässä. Operaatiota joh-
ti Vaasasta käsin valkoisen Suomen päälliköksi 
nimitetty Carl Gustaf Mannerheim. Hän käs-
kytti suojeluskuntajoukot aloittamaan ylläköllä 
venäläis varuskuntien aseistariisunnan Ylistaron 
lisäksi Vaasassa, Lapualla, Seinäjoella ja Ilmajoella.

Tammisunnuntain tuottaja Marko Röhr tun-
si Pohjanmaan jo entuudestaan. Hän on tehnyt 
mm. elokuvat Pohjanmaa, Rukajärventie ja Talvi-

sota. Viimeksi yhteistyö Antti Tuurin kanssa tuot-
ti suositun dokumenttielokuvan Järven tarina. 
Tuurin uusin kirja Tammikuu 18 kertoo tammi-
sunnuntain edeltävistä tapahtumista kirjallisuu-
den keinoin – pohjalaisesta näkökulmasta. Hyvä 
taustateos tätä dokumenttielokuvaakin varten!

Elokuva tammisunnuntaista on kuvattu 
oikeilla tapahtumapaikoilla, Ylistaron vanhan 
Säästö pankin pihalla, Ylistaron Osuus meijerin 
lastauslaiturin edustalla, Ylistaron komiassa 
kirkossa, Herttualassa, Kriikun myllyn pihalla, 
Kyrön joen jäällä sekä Karhu-Haapalan ja Yli-
Torkon autiotiloilla. Postijunaa ei sentään kaa-
dettu, vaan siihen ostettiin kuvamateriaalia Eng-
lannista. Dramatisoituihin kohtauksiin osallistui 
200 paikallista avustajaa.

- Valitettavasti tältä ajalta ei ole juuri olemas-
sa liikkuvaa kuvaa, mutta me dramatisoimme 
ja käytimme valokuvia. Oli ilahduttavaa, miten 
saimme kuvamateriaalia museoiden lisäksi yksi-
tyisten ihmisten albumeista. Muutenkin talkoo-
henki Ylistarossa oli niin vahva, että ilman sitä 
elokuvasta ei olisi tullut mitään – ei ainakaan 
näin hienoa, kertoo tuottaja Marko Röhr. 

- Elokuvan tekijät kertovat tietävänsä monia 
muitakin hyviä elokuvanaiheita Suomen histori-
asta, mutta dokumenttien rahoitus tuppaa ole-
maan kiven alla. Tätä elokuvaa on ollut rahoitta-
massa mm. Vapaussodan ja itsenäisyyden Etelä-
Pohjanmaan Perinneyhdistys ry. Miten rahoitus 
vaikutti elokuvan tekoon?

- Saimme rahoittajiltamme evästykseksi vain 
kehotuksen: tehkää hyvä elokuva. Tässä työssä 
kieli oli keskellä suuta, koska aihe on varsin ar-

ka. Olemme olleet tiukkana historiallisten tosi-
seikkojen kanssa. Asiantuntijoita on ollut muka-
na useitakin ja loppusilauksen on antanut his-
torioitsija Martti Häikiö, kertoo tausta tuottaja 
Pekka Kärnä.

Elokuvassa on pyritty tasapuolisuuteen mm. 
käytetyssä sodan termeissä. Vapaussota nimeä 
on käytetty niin kauan kuin taisteltiin vapaak-
si venäläisistä sotilaista ja kahinan siirryttyä si-
säiseksi muuttuu nimitys sisällissodaksi. Myös 
veljes sota vilahtaa termistössä elokuvan lopulla.

Tammisunnuntai ei kuulu normaaliin 
elokuvateatteri levitykseen, mutta sitä esitetään 
ympäri Suomen. Ensi-ilta Pohjanmaalla pidettiin 
jo viime vuoden puolella Ylistarossa.

Elokuvan soisi lähtevän myös kouluihin ja 
myöhemmin televisioon. ▼

Elokuvaohjaaja Ilkka Vanne on ohjannut useita 
pohjalaiselokuvia, joten hän ei ihmettele, että 
pohjalaisten mielestä he taistelivat Suomelle 
itsenäisyyden. - Onhan siinä hiukka tottakin, hän 
naureskelee. 

Venäläiset riisuttiin aseista 
Ylistarossa 1918

Teksti Hilkka Kotkamaa | Kuva Anni Kotkamaa

Kuva: Filmikamari
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Eteläpohjalaisista sanonnoista kootussa kirjas-
sa ”Totta toisenkin kerran” sanotaan Vimpelis-
tä ”Ennen loimi lohkijoo, ennenku kuves katki-
joo”. Periksi antamattomuudella, sisulla ja sydä-
mellä Vimpelin kunta on säilyttänyt itsenäisyy-
tensä parin vuoden takaisista vaikeista vaiheis-
ta huolimatta. Tällä hetkellä kunnan talous on 
hyvässä kunnossa ja investoimme sekä kiinteis-
töjen peruskorjauksiin, asumisviihtyvyyteen et-
tä myös uudisrakentamiseen.

 Kuten tämän lehden lukuisista jutuista voit-
te lukea, meillä on tällä hetkellä vireillä usei-
ta jo käynnistyneitä ja käynnistymässä olevia 
hankkeita, joilla pyritään vaikuttamaan asukas-
viihtyvyyteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. 

Vimpelissä on meneillään tonttikampanja, 
jolla tarjoamme uuden asuinrakennuksen ra-
kentajille erinomaisia tontteja edullisesti. Vimpe-
lissä asutaan väljästi ja lähellä luontoa. Asumis-
ympäristö on turvallinen, päivähoitopalvelut toi-
mivat ilman jonoja ja koulujen opetusryhmät 
antavat mahdollisuuden myös yksilöllisempään 
opetukseen. Vimpelin lukiossa palloilulinja hou-
kuttaa oppilaita yli kuntarajojen. Pari vuotta sit-
ten valmistunut uusi Venla ja Väinö -koti palve-
lee sekä Vimpelin että Alajärven palvelu asumista 
tarvitsevia asukkaita esimerkillisesti. 

Kunnalla on monia tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita, joiden panos kunnan lapsi-, nuo-
riso-, kulttuuri- ja liikuntatoimelle on erittäin tär-
keää. Vimpelin Veto lukuisine vapaaehtoisineen 
tarjoaa eri- ikäisille kuntalaisille mahdollisuuksia 
harrastaa kunto- tai huippu-urheilua ja kunto-
liikuntaa. Vähäisimpänä ei voi olla mainitsemat-
ta niitä lukuisia jännittäviä elämyksiä ja kunta-
laisia yhdistäviä tapahtumia, joita Superpesis-
joukkueen, naisten Korisliigajoukkueen ja lu-
kuisten muiden joukkueiden pelit ovat meil-
le tuoneet. 

Kunnan elinkeinorakenne on moni-
puolinen ja maaseutukunnaksi poikkeukselli-
sen teollisuus painotteinen. Työtä ja toimeen-
tuloa löytyy monenlaisille osaajille. Kunnasta 
käsin on mahdollista hyvin toimivien valokuitu-
yhteyksien avulla tehdä myös etätöitä. 

Kaiken kaikkiaan katsomme luottavaisena 
tulevaisuuteen ja panostamme kunnan kehittä-
miseen niin, että sekä nykyiset että tulevat vim-
peliläiset valitsevat Vimpelin paikaksi, johon voi 
omaa tulevaisuuttaan ja kotiaan rakentaa. ▼

 
Tervetuloa Vimpeliin! 
Seija Kinnunen
Vt. kunnanjohtaja

Vimpeli

Vimpelin kunta (alk. ruots. Vindala) on kun-
ta Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Lappa-
järven itärannoilla. Vimpeli on perustettu 
1866, jolloin Vimpeli irtaantui Lappajärven 
emäseurakunnasta kappeliseurakunnaksi. 
Vimpeli on Suomen kunnista 28. vanhin. 
150-vuotisjuhlia vietettiin Saarikentällä 2016. 

Kunnassa asuu n. 3000 asukasta, pinta-
ala 328 neliökilometriä.

Vimpelissä on kirkonkylän lisäksi virei-
tä kyliä; Hallapuro, Huopana, Koskela, Laka-
niemi, Pokela, Pyhälahti, Rantakylä, Sääks-
järvi, Viitaniemi ja Vinni, joissa melkein kai-
kissa toimii innokkaat kyläyhdistykset.

Vimpeli tunnetaan nykyisin Vimpe-
lin Vedon ansiosta erityisesti pesäpallo-
paikkakuntana. Vimpelin Veto on voitta-
nut superpesismestaruuden tällä vuosi-
kymmenellä 3 kertaa!

Vimpelin keskustaan kerääntyy run-
saasti yleisöä markkinoiden ja pesäpallo-
pelien aikaan, väkiluku voi joskus jopa 
kaksinkertaistua.

Ähtävänjoen vesistöön kuuluva Savon-
joki eli Vimpelinjoki on Vimpelin kirkon-
kylän halki virtaava kaunis joki, joka tuo vet-
tä Lappa järveen ja onkin yksi eniten vettä 
Lappajärveen tuovista joista. Savonjoessa 
uiskentelee ahvenia, kivennuolijaisia, puro-
taimenia, mateita, haukia, kivisimppuja, kiis-
kiä ja pikkunahkiaisia. Joskus uimaan pääse-
vät myös pesäpallot ja pelaajat! ▼

Tervehdys 
Vimpelin kunnasta

Tiesithän, että 
Olof Erikssonin 
suunnitteleman 
Vimpelin vaakunan 
kolme liekkiä 
symboloivat 
kalkinpolton 
aloittamista, 1858 
perustettua kirjastoa 
ja 1868 perustettua 
kansakoulua, 
hopeiset sukset 
kertovat Vimpelissä 
1910 aloitetusta 
suksiteollisuudesta!
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Kunnan rakentajapaketti vuoden 
2019 loppuun asti:

1. Kunta tarjoaa rakennuslupa- sekä vesi- ja 
viemäri liittymämaksut veloituksetta kai-
kille rakentajille, jotka käynnistävät uuden 
asuinkiinteistön rakentamisen Vimpelin 
kunnan alueella edellä esitettynä aikana. 
Rakennuslupa hakemus tulee jättää kuntaan 
viimeistään 31.03.2020.

2. Jukkalan ja Sandbackan alueen kaavatontit 
ovat 50 %:a vuoden 2017 tontin hinnasta.

3. Muut kunnan omistamat kaavatontit 1 euro/
tontti.

(Lisätietoja tonteista ja lupa-asioista antaa tekni-
nen johtaja Ville Karjalainen, puh. 040-651 7191, 
tai käy kunnan sivuilla www.vimpeli.fi)

Vimpelin kunnan tuleviin hankkeisiin kuuluu ke-
vyen liikenteen Opintien silta, jonka pitäisi val-
mistua elokuussa 2018. Teräksinen 40 m pitkä 
ja 2,5 m leveä silta tulee yhdistämään Jukkalan 
alueen keskustaajamaan. Jukkalan uusi rauhal-
linen ja luonnonläheinen omakotialue sijaitsee 
Vimpelin upeimmissa jokivarsimaisemissa vain 
muutaman kilometrin päässä keskustasta ja sen 
palveluista. ▼

72 miljoonaa vuotta sitten maahan syöksyi 
1,5 km läpimitaltaan oleva meteori, jonka voi-
masta syntyi Lappajärvi. Törmäyskohdalle syntyi 
n. 22 km läpimittainen ja 750 m syvyinen kraat-
teri. Lappajärvi on Suomen kraattereista toisek-
si suurin, nuorin ja parhaiten säilynyt. Lappa-
järven kraatteria ympäröi kohonnut reuna, jo-
ka on edelleen koettavissa Lakeaharjun ja Pyhä-
vuoren luontopoluilla.

Tämä on muovannut asuinalueemme ja 
mahdollisesti myös asukkaamme. On jokaisen 
oma asia, mitä hän asuinalueensa valinnassa 
arvostaa ja mihin haluaa panostaa. Me tääl-
lä arvostamme luonnonkaunista, rauhallista, 
mutta yhteisöllistä asuinkuntaamme. Haluam-
me tarjota tätä kaikkea myös muille ja tämän 
vuoksi lähdimme toteuttamaan seuraavanlais-
ta rakentajapakettia. 

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi 
meidän Vimpeliimme!

Asu ja viihdy Vimpelissä!
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Tämän vuosituhannen alussa, kun Vimpelistä lu-
kion jälkeen maailmalle lähdin, ei Vimpeli vaikut-
tanut ollenkaan sellaiselta paikalta, johon halu-
aisin joskus asettua. Mielessäni pyöri paljon suu-
remmat kaupungit palveluineen kaikkineen. Ai-
kaa kuitenkin kului ja maailmaa tuli nähtyä use-
ammalta kantilta ja etenkin ensimmäisen lap-
semme syntymän jälkeen alkoi kotiseutukaipuu 
iskeä kovemmin ja kovemmin. Ei enää kiinnosta-
nut kaupunkien palvelut tai elämänmeno, vaan 
Pohjanmaan kutsu kävi yhä voimakkaammaksi. 
Enimmäkseen lastemme isovanhempien vuok-
si, mutta myös Vimpelin rauhallisuuden ja tur-
vallisuuden vuoksi, teimme vaimoni kanssa yh-
teisen päätöksen palata takaisin vimpeliläisiksi. 
Tiedostimme kyllä, että pieni kylä ei kykene tar-
joamaan palveluita samaan tapaan kuin isom-
mat kaupungit / keskittymät, mutta arvostim-
me isovanhempien läheisyyden ja pienen ky-

Paluumuuttajien tarina

län muut edut kasvuympäristön kannalta kau-
punkien vilinää korkeammalle. Muutto tapah-
tui ennen esikoisemme koulutaipaleen alkua 
kesällä 2013, emmekä ole katuneet päivääkään. 

Vimpelissä meidän on hyvä elää ja hengit-
tää. Lasten harrastusmahdollisuudet ovat moni-
puolisemmat, mitä äkkiseltään voisi ajatella al-
le kolmentuhannen hengen kunnassa olevan. 
Ja jos jokin harrastus vaatii autolla kuskaamis-
ta naapuripitäjiin, niin kylän yhteisöllisyys pitää 
kyllä huolen siitä, että kyytejä järjestyy. Muutoin-
kin eläminen on helppoa ja vaivatonta. Kyläläi-
set tuntevat hyvin toisensa, eikä ole lainkaan 
tavatonta, että esim. opettajan kanssa koulu-
kuulumisten vaihtaminen käy helposti esim. 
samaan aikaan sattuvan kauppa reissun yhtey-
dessä. ▼
Vimpeli on pieni, mutta virkeä kylä, jossa elämän-
menoon voi jokainen kuntalainen vaikuttaa. 

Meitä on viisi, minä Matti 34v, vaimoni Emilia 34v, Emma 10v, Elli 6v ja Elmo 1,5v.

Venla & Väinö -palvelukoti joulutunnelmissa

Vuonna 1992 valmistuneessa Avopalvelu-
keskus Toimelassa voi käydä syömässä tai 
sitten tilata lounaan kotiin. Muita palveluja 
on tarjolla runsaasti; mm. vanhusten päivä-
toimintaa, fysioterapiaa, koti hoidon palve-
luja, viikoittain paikalla ovat psykiatrinen 
sairaanhoitaja, päihde- ja depressio hoitaja, 
perheneuvola sekä puhe terapeutti. Kovas-
sa käytössä on myös Toimelan uima-allas/
saunaosasto.

Vimpelin keskustaan valmistui 2015 van-
husten asumispalveluyksikkö Venla & Väi-
nö. Kodinomaisessa, viihtyisässä palvelu-
yksikössä asuu 36 asukasta kahdessa 
kerroksessa.

Vimpelin keskustassa sijaitsee myös 
13-paikkainen lämminhenkinen vanhus-
ten palvelutalo Hemilänranta.

VIMPELI VIMPELI VIMPELI

Asumispalveluyksikkö Venla & Väinö
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Opetusta ja valistusta ovat vimpeliläiset saa-
neet jo alkaen 1858, jolloin kuntaan perus-
tettiin yksi Pohjanmaan ensimmäisistä kirjas-
toista. Järviseudun ensimmäinen kansakoulu 
aloitti toimintansa kunnassa 1868 ja alueen 
ensimmäinen lukio vuonna 1943.

Vimpelin lukion pihapiirissä sijaitseva 800 
neliömetrin suuruinen liikuntahalli kunto-
saleineen ja juoksusuorineen antaa erinomai-
set puitteet talviharjoittelulle.

Vimpelin lukiossa on toiminut palloilu-
linja vuodesta 2003 alkaen. Palloilulinja to-

Kyläyhdistys ja Koskenrannan asukkaat 
korjasivat 1948 rakennetun pahoin rapis-
tuneen riippusillan ja se luovutettiin ta-
kaisin kunnalle 2016. Työ tehtiin talkoil-
la ja suurin osa kustannuksista rahoitet-
tiin keräysvaroilla. 

Vimpelin kunta on Euroopan aluekehitys -
rahaston tuella rakentanut Vieresniemeen 
660 m pitkän esteettömän luontopolun 
Lappajärven rannalle luonnonkauniisiin 
maisemiin. Maasto on pohjalaista luon-
toa parhaimmillaan. Polku mutkittelee 
vanhan sekametsän keskellä, käyden vä-
lillä niityllä ja järvenrannassa, hyvällä on-
nella voi siellä nähdä uhanalaisen liito-
oravan! Polun varrelta löytyy hiljentymis-
maja, laavu, esteetön laituri, wc sekä sau-
na, jonka esteettömältä terassilta voi ihail-
la ilta-auringon laskua.

teutetaan yhdessä lukion ja Vimpelin Vedon 
kanssa. Linjan pääpaino on pesä- ja kori-
pallossa, mutta linjalla voi harjoitella oman 
valmiin ohjelman mukaisesti. Opiskelemal-
la linjalla voi yhdistää tehokkaan harjoitte-
lun ja lukio-opiskelun. Lukion opiskelijoiden 
yo-kirjoitus saavutukset ovat olleet hyviä. Lu-
kio takaa opiskelijoille rennon, mutta toisaal-
ta sopivan työteliään ilmapiirin.

Kunnassa on 1 ala-aste Aapiskujalla, eskari 
toimii entisellä Rantakylän koululla ja päivä-
koti entisellä Lakaniemen koululla.

”Koska meitä käsketään mielessämme pitämään, neuvoa ja 
opetusta, joista saamme valistusta......”

Vimpelin Kirkonkylän Kyläyhdistys sai valmiik-
si leikkikenttä Hippo-Puiston kunnan, yritys-
ten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden raha-
avustuksilla ja lukemattomilla talkootunneilla. 
Leikki puisto on ahkerassa käytössä, siellä viete-
tään vapun ja joulun avajaiset ja kesä- ja syys-
markkinoiden aikaan kentän edustalla keitel-
lään kaffia ja paistellaan lättyjä. NAM!

Hippo-Puistossa voi aikuisetkin joskus ”pölläillä”!

VIMPELI VIMPELI VIMPELI
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Tästä alkoi Vimpelin 
teollistuminen.

 Vimpeliläinen Erkki Jäykkä kehitti 1800-luvun 
puolivälissä kääntöauran, joka nimettiin hänen 
mukaansa. Tällä keksinnöllä oli merkittävät vai-
kutukset suomalaiseen viljelytapaan. (Kuva 1)

Talvisotaan v. 1939 lähti Vimpelistä noin puo-
let sodassa käytetyistä suksista, tuolloin Vimpe-
lissä oli parhaimmillaan 10 suksitehdasta ja 100 
suksentekijää. Suomen voitokkaaseen kulkuun 
talviaikaan edesauttoi voimakkaasti sotilaiden 
nopea eteneminen.

Paavo Rannila oli torikauppias, joka aloit-
ti ohutlevykatteiden tekemisen 1960-luvulla 
omassa autotallissaan, nyt entinen Rannila Oy 
on nykyinen Ruukki Construction, joka tuottaa 
mm. kattopeltejä ympäri maailmaa!

 Suksitehdas on rakennettu 1930-luvulla ny-
kyiselle paikalleen. Vimpeli-Seuran ylläpitämän 
Suksitehdasmuseon avajaisia vietettiin v. 1992. 
Museoesineitä kokoelmissa on yli 500 kpl, valo-
kuvia suksenvalmistuksesta, kuljetuksista ja sota-
ajasta n. 50 kpl. (Kuva 2)

Suomen Pesäpallomuseo samassa piha-
piirissä Suksitehdasmuseon kanssa vihittiin käyt-
töön 1998 perustajina Vimpelin Veto, Vimpeli-
Seura, Vimpelin kunta sekä Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseo.

kotiseututalo tunnetaan nykyään kokouksien ja 
juhlien pitopaikkana.

Keskustaajamassa sijaitseva Vimpelin Van-
ha Osuuskauppa on rakennettu vuosina 1939–
1940. Funktionaalisen rakennustyylin edustajan 
on suunnitellut SOK:n oma suunnittelutoimisto. 
Kaksikerroksisessa ”valkoisessa talossa” on nykyi-
sin liikehuoneistoja. (Kuva 4)

Vimpeliin perustettiin v. 1957 120 paikkainen 
Järviseudun sairaala (ent. B-mielisairaala). Toi-
minta päättyi v. 2013, jonka jälkeen upea raken-
nus oli jonkin aikaa tyhjillään. Sairaala rakennus 
on otettu uudelleen käyttöön 2017 ja kunnal-
la on tarkoituksena muuttaa entinen sairaala 
liike/asuinrakennukseksi. Talo on nelikerroksi-
nen, pinta-alaltaan kaikkiaan 2600 neli metriä. 
Nykyisin rakennuksessa on 13 eri alan vuokra-
laista. (Kuvat 5 ja 6) ▼

Eemeli Kankaan Puunjalostustehtaan enti-
seen höyläämö- ja varastorakennukseen perus-
tetussa pesäpallomuseossa on perusnäyttelyn 
lisäksi tila vaihtuville näyttelyille. Museot avoin-
na yleisölle kesäaikaan.

 Museolla-soi tilaisuuksia on järjestetty suksi-
tehdasmuseolla jo 11 vuoden ajan, viimeksi 
2017, jolloin juhlistettiin samalla Vimpeli-Seuran 
70. toimintavuotta. Konserttien suosio on yllät-
tänyt. Ne ovat vakiintuneet kesä markkinoiden 
odotetuksi tapahtumaksi ja sisätilat museolla al-
kavat käydä ahtaiksi. Seura julkaisee myös Vim-
pelin Joulu-lehteä. (Kuva 3)

Kotiseutuseura sai alkunsa 1947, hankkeen 
alkuupanijana kotiseutuneuvos Väinö Tuomaa-
la ja Väinö Salo.

Jäykäntuvan Vimpeli-Seura hankki omistuk-
seensa 1980-luvulla, vanhaa aikaa kunnioittava 

”Tääll on keskellä metsäin ja vetten, 
kansa ahkera auran ja työn”1

2

3

4

5 6
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Itsenäisen Suomen reserviupseerikoulutuksen 
käynnistymisestä tuli kuluneeksi joulukuun lo-
pussa 100 vuotta. Vimpelissä alkoi 28.12.1917 
kurssi, jolle osallistui lähes 200 miestä. Koulutus 
keskittyi joukkuejohtajan perustaitojen opette-
luun. Kurssin johtajana toimi Venäjällä palvellut 
eversti Paul von Gerich ja kouluttajana Sak-
sasta jo palanneita jääkäreitä. Kurssi päättyi jo 
12.1.1918 ja sen käyneistä miehistä noin 80 joh-
ti kevään 1918 taisteluissa komppaniaa ja eräät 
jopa pataljoonaa.

Vimpelissä järjestettiin 28.12.2017 näyttä-
vä juhla reserviupseerikoulutuksen satavuotis-
päivänä. Juhlapäivä alkoi seppeleen laskulla 
Pokelan vartiomuistomerkille ja sen jälkeen 
Vimpelin Sotakoulun muistomerkille. Reservi-
upseerikoulu osallistui tilaisuuteen asettamalla 
upseeri oppilaista koostuvan lippuvartion sekä 
kunniaosaston. Maapuolustusjuhlaa vietettiin 
Vimpelin yhteiskoululla, jossa juhlapuheen piti 
puolustus ministeri Jussi Niinistö. Tervehdyk-
sen toivat myös RUK:n johtaja Jouko Rauhala 
sekä RUL:n puheenjohtaja Mikko Halkilahti. ▼ 

Kirkon viestinnän tavoitteena on tämän kou-
luttajan mukaan hyvän maineen luominen ja 
yllä pitäminen, hyvä julkisuuskuva. Itse ajattelin, 
että tämä tavoite on selvä liike-elämässä. Var-
masti yritysten viestinnän tavoite on hyvän mai-
neen ja uskottavuuden saavuttaminen. Mutta 
kirkko ei myy mitään. Se ei ole yritys. Hyvä mai-
ne ja uskottavuus ovat kyllä kirkollekin tarpeen, 
mutta kirkon viestinnällä täytyy olla muutakin 
tavoitetta. Se on itse viestin välittäminen. Se on 
armon uutisen välittämistä. Armo ei vaadi ihmi-
seltä mitään. Me voimme vain olla Jumalan ar-
mon vastaanottajia. Sen armon tarkoitus on pe-
lastaa meidät eli viedä meidät Taivaaseen. Tätä 
hyvää uutista Vimpelin seura kuntakin tahtoo vä-
littää. Parhaiten se välittyy kahdenkeskisesti, kun 
tapaamme kasvokkain. Jumalan armosta ja hy-
vyydestä psalmintekijä sanoo: Kuinka suuri on-
kaan sinun hyvyytesi! Se on ehtymätön aarre niille, 
jotka sinua pelkäävät. Kaikkien nähden sinä annat 
apusi niille, jotka turvautuvat sinuun. (Ps. 31.20) ▼

Kirkkoherra Ilkka Lehto

Vimpelin seurakunta

Sotakoulun juhla alkoi seppeleenlaskulla 
muistomerkille.

Vimpelin kurssin  
kunniamerkki.

”Täällä pohjantaivaan alla,  
Suomen heimon kulkee tie,  
kutsu kuuluu kaikkialla,  
eteenpäin nyt soihtu vie”
Väinö Pekanheimo: Eespäin veljet, 1918

Vimpelin koulu 1917

Vimpelin Sotakoulun 
100-vuotisjuhla 28.12.2017

Vimpelin kirkko keskellä kylää rakennettiin 
v. 1807, mutta vihittiin käyttöönsä vasta v. 
1811. Kirkon rakentajana toimi pietarsaare-
lainen Jacob Riif. Kirkko on kaksitoistakul-
mainen (pyöreä kirkko), hirsisalvostekniikalla 
rakennettu kirkko ja edustaa varhaista uus-
klassismia, sillä on esikuva Roomassa asti.

Alttaritaulun on maalannut hovimaala-
ri R.V. Ekman v. 1872, aiheena Kristus ristil-
lä. Vanhimmat kirkkoesineet ovat 1800-lu-
vulta, urut kirkkoon saatiin 1944.

Kirkkoa on jouduttu korjaamaan use-
aankin kertaan, suurin korjaustyö tehtiin 
vuosina 1998–1999, jolloin kirkkoa kun-
nostettiin ulkoa ja sisältä. Kaunista kirkkoa 
valaisee nykyään halkaisijaltaan neljämet-
rinen kattokruunu, jonka on suunnitellut 
arkkitehti Aulis Jääskeläinen.

Viestin välittäjänä

Olin hiljattain koulutuksessa, joka kosketti kirkon 
viestintää. Kouluttaja oli viestinnän ammattilai-
nen ja hän opetti yliopistossa tulevia toimitta-
jia. Hän oli käynyt läpi hiippakuntamme jokai-
sen seurakunnan nettisivut ja somepalvelut. 
Hän hämmästeli sitä, että kirkon sanoma oli ai-
ka huonosti niistä nähtävissä. Hänen mukaansa 
seurakuntien viestintä keskittyi tapahtumista il-
moittelemiseen ja raportoimiseen. ”Tulkaa tän-
ne, niin me kerromme, mitä meillä on”. Opin, et-
tä nykyään ei enää puhuta tiedottamisesta. Se 
on yksisuuntaista tiedon välittämistä. Viestintä 
on kaksisuuntaista , vuorovaikutteista toimin-
taa. Kun kirkolla on ainutlaatuinen ja hyvä vies-
ti välitettävänään, miksi tuo evankeliumin sano-
ma välittyy niin huonosti kirkon viestinnässä?
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Näissä juhlissa viihtyikin jokainen paikalle tul-
lut, juhlista ei puuttunut naurua, mutta välillä 
oli pakko pyyhkäistä liikutuksesta silmäkulmaa. 
Jännitystä oli ison asian eli kunnan itsenäisyy-
den puolesta.

Upean juhlaohjelman kohokohtana oli pää-
ministeri Juha Sipilän juhlapuhe.

Puheessaan Sipilä totesi, että vimpeliläiset 
sukset olivat tärkeässä roolissa jo sota-ajan pon-
nisteluissa. Hän toi esiin myös Vimpelin teol-
lisuuden perinteen ja omavaraisuuden, vim-
peliläisillä on vahva kotiseutu- ja yrittäjähenki.

Vimpelin kunnan 150-vuotisjuhla 
Saarikentällä 14.5.2016

Vimpelin Mieslaulajat herkistivät kuulijat!

Paikalliset yrittäjät ja muut toimijat Saarikentällä. 
Juhlapuhujaksi oli kutsuttu pääministeri Juha 
Sipilä.

Pieniä sankareita 150-vuotisjuhlassa!Vimpelin yhteiskoulun tyttökuoro valloitti yleisön!

Vindalan Pelimannit taitavat soitannan!

Viileä sääkään ei haitannut, kun Vimpelin kunnan 150-vuotista taivalta 
juhlittiin sankoin joukoin Saarikentällä toukokuussa 2016.

Yksi juhlan pysäyttävimmistä hetkistä oli yrittä-
jien ja järjestöjen edustajien puheenvuoro, jossa 
yrittäjien puheenjohtaja Teija Uitto-Kohonen 
sai rinnalleen suuren joukon muita yrittäjiä ja toi-
mijoita esittämään varsin suorasanaisen vetoo-
muksen itsenäisen Vimpelin kunnan puolesta.

Tönöttämään ei ryhdytty, vaikka juhla-
puhujaksi saatiin pääministeri Juha Sipilä, päin-
vastoin Vimpeli ja vimpeliläiset näyttivät pää-
ministerille, mistä on hyvä yhteishenki ja itse-
näisyyden halu tehty!( Torstai-lehti 19.5.2016) ▼
Kuvat: Torstai-lehti.

Pääministeri antoi tunnustusta Vimpelille 
niistä ponnistuksista, joihin kunnassa on itse-
näisyyden säilyttämiseksi ryhdytty. (Torstai-leh-
ti 19.5.2016)

VALTIONEUVOSTON 
PÄÄTÖKSELLÄ 26.5.2016 

KUNTA SÄILYY ITSENÄISENÄ 
KUNTANA!!!

Pesäpallotermiä käyttäen: 
VIMPELI VOITTI!
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TÄYDEN PALVELUN KUKKAKAUPPA
KOTISEUDULLASI

Ilon hetkellä tai surun kohdatessa 
muista ystäviäsi kukkakimpulla tai adressilla.

Hautakukkien istutuspalvelu, 
kimput ja kynttilät läheisten haudoille.

KUKKASALONKI KASTANJA
Vimpelin Kukka ja Hautaustoimisto

040 517 6266 • 06 565 2299
kukkasalonki@hotmail.com

kukkasalonki.fi

Kuuluisin vimpeliläinen on varmaankin Vim-
pelin Väinämöinen, mestaripelimanni Eeli Ki-
vinen (1900–1990). Vimpelin Väinämöinen oli 
kanteleen soittaja, kansanlaulujen säveltäjä ja 
esittäjä. Laulujen aiheet hän ammensi usein 
luonnosta ja rakkaudesta.

Politiikka on kiinnostanut vimpeliläisiä jo 
vuosisadan alussa. Santeri Mäkelä (kirjaili-
ja, 1870–1937) istui eduskunnassa 5 vuoden 

Kuuluisia Vimpeliläisiä

Kuinka kaunis on ilta-auringon säteiden herkkä leikki Lappajärven laineilla. 

ajan alkaen vuodesta 1910, Väinö Rankila 
(1911–1970) toimi kansanedustajana vuosina 
1948–1958.

Nykyisessä eduskunnassa ”kansan asiois-
ta” on päättämässä Reijo Hongisto sekä Ville 
Vähämäki, molemmat Arkadianmäellä vuo-
desta 2011. 

Kakkurinjärvi, samoin kuin Sääksäjärvi tarjoa-
vat Lappajärven ohella kauniita järvimaisemia 

ja kalastusmahdollisuuksia. Noin 8 km päässä 
keskustasta Veteliin päin sijaitsevaa Kakkurin-
järveä ovat hoitaneet 1990-luvulta saakka Vim-
pelin Kalaveikot. 6 hehtaarin nevajärvessä voi 
luvalla heitto- ja perhokalastaa harjusta, kirjo-
lohea, siikaa ja taimenta. Alueella on tulipaikka, 
wc, kota ja pitkospuut. ▼

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus

103,1
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Vuonna 1934 perustetun Vimpelin Vedon laji-
valikoimiin kuuluvat pesäpallo, koripallo, yleis-
urheilu ja jääkiekko. Seuran nimestä järjestettiin 
aikoinaan äänestys, vaihtoehtoina olivat Vim-
pelin Veto ja Vimpelin Vire, Vimpelin Veto voitti!

Pesäpallojoukkueen kotikenttänä on kuu-
luisa ja legendaarinen Saarikenttä. Nimensä 
mukaisesti kenttä sijaitsee Savonjoen ympä-
röimässä saaressa. Lähellä virtaava joki onkin yk-
si Saari kentän erityispiirteistä, läpilyönnit mene-
vät usein nykyisinkin veteen ja pelaajat syöksy-
vät jokeen pallon perässä. Näissä tilanteissa on 
käytetty pallohaavia, johon joskus on pallon si-
jasta eksynyt jopa hauki!

Nykyinen katsomo Saarikentälle rakennet-
tiin 1990 ja kenttä sai hiekkatekonurmen 1994. 
Viime vuosina otteluja on ollut seuraamassa 
keskimäärin yli 2000 katsojaa, mikä on yli kaksi 
kolmasosaa Vimpelin väkiluvusta. Yleisöennätys 
tehtiin 1990, jolloin Itä-Länsi -ottelua oli tullut 
seuraamaan kaikkiaan 5572 katsojaa.

Vedon kotipeleissä joukkueen kentälle 
saapumis kappaleena soi Carl Teiken säv. Alte 
Kameraden ja otteluiden loputtua soitetaan F.J. 
Rickettsin säv. Colonel Bogey March-kappaletta.

Vimpelin Veto valmistautuu tulevaan 
Super  pesiskauteen yhtenä ennakkosuosikki-
na. Edessä on 59. kausi pääsarjatasolla. Nyky-
menestyksen alkutahdit lyötiin 2000-luvun 
alussa, kun joukkue nousi takaisin Super-
pesikseen syksyllä 2003. Yhtenäinen taival kor-
keimmalla sarja tasolla on jatkunut vuodesta 
2004 lähtien. Huippu menestys alkoi vuonna 
2009, joilloin ViVe saavutti SM-pronssia ja sen 
jälkeen Veto on ollut mitali kannassa yhdeksä-
nä kautena peräkkäin. 2000-luvun mestaruu-
det ovat vuosilta 2010,2016,2017. Keväällä al-
kavaan Superpesis kauteen Veto lähtee varsin 
pienin muutoksin. Seuraikoni Tuomo Lönn-
mark lopetti pelaamisen pääsarjatasolla ja uu-
tena kakkos pelinjohtajana joukkueeseen liittyy 
seinä jokelainen Pasi Tyynelä. Vedon vahvim-
mat haastajat ensi kesänä ovat Sotkamo, Kou-
vola, Joen suu ja Seinäjoen Jymy-Jussit. Pesä-
pallo on iso osa vimpeliläisyyttä ja pohjalai-
suutta. Pesis kansa viihtyy Suomen upeimmal-
la pesäpallo stadionilla ja parhaimmillaan Saari-
kentän koti otteluissa käy yleisöä yli 3000 katso-
jaa, mikä on enemmän kuin Vimpelin kunnan 
asukas luku.

Vimpelin Veto

Ulvomista, huutoa, kiljuntaa ja jalkojen töminää,  
sitä se on pesäpallo Vimpelissä!

Koripallo on Vimpelin Vedon toinen mer-
kittävä urheilulaji, jonka juuret juontavat aina 
60-luvulta, jolloin miehet aloittivat pelaamisen 
ja osallistuivat maakuntasarjaan. Laji kehittyi ja 
miesjoukkue pelasi parhaimmillaan 1990-luvulla 
1-divisioona tasolla. 2000-luvun loppu puolella 
seura alkoi panostaa enemmän tyttö ja nais-
koripalloon ja A-tytöt voittivat SM-pronssia kau-
della 2012. Lähes oman kylän pelaajista koos-
tunut joukkue nousi Naisten Koris liigaan ke-
väällä 2014. Tällä hetkellä nais koriksessa on me-
nossa neljäs perättäinen kausi pääsarja tasolla. 
.Joukkue on sarjassa viidentenä ja tavoittelee 
paikkaa kevään pudotuspeleissä. Urheilu hullu 
vimpeliläis yleisö elää vahvasti mukana oman 
kylän liigajoukkueen kotiotteluissa Vimpelin 
liikuntahallilla.

Vimpelin kunnan markkinavaltti Veto on 
loihtinut kaksi palloilujoukkuetta pääsarja tasolle, 
mikä on 3000 asukkaan kunnalta melkoinen 
suoritus. Vimpelin Lukiossa toimiva palloilu linja 
(koripallo ja pesäpallo) antavat hyvät mahdol-
lisuudet nuorten urheilijoiden valmentautumi-
seen ja opiskeluun omalla paikkakunnalla. ▼
T.JP.Kujala/ViVe

Tunnelmaa Saarikentällä ei voi oikein sanoin 
kuvailla, se pitää itse kokea!

Suuri joukko Vedon faneja koristelee kylän 
ja pesäpallo patsaan tuhansilla sinisillä ja 
valkoisilla ilma palloilla sekä nauhoilla, jota kuluu 
kilometreittäin!
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Lakis on ympärivuotinen urheilupaikka Vim-
pelin Lakeaharjulla, talvi- ja kesälajeissa löytyy 
valinnan varaa, rinteitä on 5, hissejä 3, pulkka-
mäki ja talvisin hiihtokoulu.

Pisimmälle rinteelle on mitattu matkaa 750 
metriä ja korkeuseroa noin 90 metriä.

Alueella on useita hyvinvarusteltuja mök-
kejä 1-20 hengelle, caravan-alue sijaitsee rin-
teiden alapuolella.

Lakeaharju

Rinneravintola Välilasku toimii rinne-
ravintolana sekä tilausravintolana 10-100 hen-
gen ryhmille. Alueella on myös kota ja laavuja.

Hiihtoharrastuksiin Vimpelissä on hyvät 
mahdollisuudet Vimpelin Hiihtoseuran ja Lakea-
harjun hiihtokeskuksen ansiosta.

Vatpakka-Lakeaharju-Luoma-aho alueella 
on 16 km hiihtolatuja, jotka on kokonaisuudes-
saan valaistu. Reitiltä löytyy sopivia maaston-
kohtia eri kuntoisille hiihtäjille aina kuntoilijas-
ta kilpa hiihtäjään. Ladut pidetään ensiluokkai-
sessa kunnossa uudella Paana-latukoneella. ▼

Lue lisää:
www.korsisaari.fi/fi/elamysmatkat

Korsisaaren elämysmatkoista löytyy valmiita 
paketteja ryhmille ja itsekseen reissaaville, 
Suomeen ja Viroon.  
Lähde mukaan yksin, kaksin tai ryhmän 
kanssa!

Korsisaaren Elämysmatkat 
- osta liput kätevästi verkkokaupasta

Korsisaari-98x65.indd   1 2.2.2018   8.07.33
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Suositut suomalaiset viinit Alkosta!

0,75l  kuiva .............................. 23,74 €      

0,75l  puolikuiva ..................12,09 €
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Vimpelissä on erittäin aktiivinen yrittäjäjärjestö, 
jonka johdossa on viime vuosina häärinyt teho-
kasta naisenergiaa. Yrittäjäyhdistystä onkin tar-
koituksella nostettu merkittävämpään rooliin ja 
tehty paljon yhteisen hyvän eteen. Tämä kuvas-
taa hyvin vimpeliläistä yhteisöllisyyttä.

Meillä tavataan tehdä asioita vähän suurem-
malla intensiteetillä ja intohimolla, jos jokin hyvä 
idea saadaan, sitä lähdetään toteuttamaan yh-
tenä rintamana ja täysillä. Muiden yhdistysten 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, kuten mark-
kinoita, joulunavauksia sekä vaihtuva teemaisia 
tapahtumia, eli yrittäjäyhdistyksellä on usein 
näppinsä jollain lailla pelissä.

Yrittäjäjärjestö valitsee vuosittain vuoden 
yrittäjän, v. 2016 valituksi tuli Palstec Oy, Esa ja 
Sari Salmela, viime vuonna Mikko Liikalan 
omistaman Vimpelin Metallityön.

Valtakunnallistakin huomiota on saatu: Vim-
pelin Yrittäjäjärjestö palkittiin 3.2.2018 Helsingis-
sä Vuoden parhaana yrittäjäyhdistyksenä pie-
nimpien yhdistysten sarjassa. ▼

Vimpelin yrittäjäjärjestö ja yrittäjyys

Vuonna 2017 Vimpelin kesämarkkinat oli vähän erilaiset kuin ennen. Myyjiä ja ostajia oli edellisvuosien tapaan tullut Saarikentälle päivän mittaan runsaasti. 
Musiikkia oli kuitenkin tavanomaista enemmän ja jo päivällä esiintyi Wonderful Land ja illalla saatiin nauttia ihanista 50-luvun tunnelmista Aron & The Cool 
Companyn ja Three Decates -yhtyeiden pannessa parastaan Saarikentän hiekkatekonurmella. Kellohameet heiluivat ja rokki soi!

Yhdistyksen naisenergiaa 50-luvun tunnelmissa, Ulla Laakso, Teija Uitto-Kohonen sekä Susanna Korkiatupa.

Susanna Korkiatupa, Yrittäjäjärjestön puhenjohtaja
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                                           Valitse kotipesäksi Vimpelin kunta 

Hyvää oloa  •  Nuku hyvin  •  Viihdy

Tiedustelut ja varaukset: 040 583 1507  |  myynti@kivitippu.fi

HOTELLI  K IVITIPPU

w w w.k i v i t i p p u .f i

Tutustu monipuolisiin majoitustarjouksiimme 
sekä tapahtumakalenteriimme verkkosivuillamme:

VPTVPT VIMPELIN PUUTYÖ KY
keittiöt

✆ 040 520 9405/ www.vptkeittiot.fi 

Uutta: PERINNEKEITTIÖTJJJJJärviseudunärviseudunärviseudunärviseudunärviseudun
sanomatsanomatsanomatsanomatsanomat

Tilaa kirje kotiseudulta suoraan
omaan postilaatikkoosi!

Kaikkiin tilauksiin kuuluu myös 
digilehden lukuoikeus, 

lue kätevästi myös mobiilissa!

Järviseudun Sanomat

kestotilaus 86,-/vuosi

Tilaa nyt: 
0400 773 492 tai

tilaukset@jarviseudunsanomat.fi 

Raitti-sovellus tuo 
Järviseudun Sanomat 

älypuhelimeesi.

Lataa Raitti-mobiili-
sovellus maksutta AppStoresta 
tai Google Playsta ja ota
etukupongit heti käyttöön!

Asenna App
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Vimpelissä toimivan Ruukki Constructionin juu-
ret ulottuvat Vimpeliin ja vuoteen 1961, jolloin 
Paavo Rannila Oy aloitti toimintansa. Rauta ruukki 
osti Paavo Rannila Oy:n vuonna 1991. Vuosi-
na 1997–2004 yritys tunnettiin nimellä Ranni-
la Steel Oy. Ruukki Construction -nimi on ollut 
käytössä vuodesta 2005 lähtien. Nykyisin Ruuk-
ki Construction kuuluu ruotsalais omisteiseen 
SSAB-konserniin.

Vimpelin kunta palkitsi Ruukki Construc-
tionin viime itsenäisyyspäivänä kunnallisella 
yrittäjä palkinnolla. Ruukki Constructionilla on 
– ja on ollut – edeltäjiensä tavoin vuosien ajan 
merkittävä rooli kuntalaisten hyvinvoinnille.

Rannilanmäellä, kantatie 68:n varrella tuote-
taan teräskattoja, kattoturvatuotteita, sadevesi-
järjestelmiä ja teräslevyjä. Yrityksen valmistamia 
tuotteita käytetään toimisto-, teollisuus- ja liike-
rakennuksissa, urheilu- ja kulttuuri areenoissa 
sekä asuinrakentamisessa. Asiakaskuntaan 
kuuluvat arkkitehdit ja rakenne suunnittelijat, 
pää urakoitsijat ja asennusyritykset, asuin-
rakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja 
peltisepät sekä talonomistajat. Tehtaan tuotan-
nosta noin puolet menee vientiin.

Yhteispeliä

Vimpelin tehtaan asiakaskunnan kautta ja myyn-
nin puolelta on ollut kuultavissa myönteisiä sig-
naaleja. Myynnissä etenkin rakennusliike puolella 
on ollut kiirettä. Talotehtailta on myös tullut 
viestejä positiivisista näkymistä. Metallipuolen 
työllisyys tilanne näyttää Vimpelistä käsin hyvältä.

Henkilöstöasiantuntija Tarja Ventilä ker-
too, että osaavan henkilöstön saaminen on jos-
kus vaikeaa. Rekrytointiin on satsattu – etenkin 
kesätyö paikkojen kohdalla.

– Kesätyöpaikkojen hakua aikaistettiin ja li-
sättiin kanavia, joissa kesätyöpaikat ovat esillä.

Rannilanmäellä on Ruukki Constructionin 
ohella myös muita metallialan yrityksiä. Niillä 
on monenlaista yhteistyötä isomman toimijan 
kanssa. Pitkän yhteistyön ansiosta molemmil-
la osapuolilla – sekä Ruukilla että pienemmäl-
lä yrityksellä – on tieto, mitä niiltä odotetaan.

Vimpelissä valmistettavia tuotteita viedään 
eri puolille maata ja maan rajojen ulko puolelle. 
Koska Vimpeli sijaitsee rautatieverkon ulko-
puolella, tuotteet lähtevät kohti päämäärää 
kumipyörien kuljettamina. Tuotantopäällikkö 
Tuomo Hovila kertoo, että lähtevien kuormien 
määrä vaihtelee viikkotasolla 200:n molemmin 
puolin – vuodenajasta riippuen.

– Meillä on 22 sopimusautoilijaa kotimaan-
kuljetuksessa. Raaka-ainekuljetukset tulevat 
useimmiten paluukuormina Hämeenlinnasta 
ja Kankaanpäästä. Vientikuljetukset tehdään eri 
yhteistyökumppanien kanssa.

Monipuolisuus valttia

Vimpelissä Ruukilla työskentelee tällä hetkellä 
noin puolitoistasataa henkilöä, joista tuotannon 
työntekijöitä on noin puolet. Tehdas on kun-
nan suurin yksittäinen työllistäjä. Työssäkäynti-
alueena ovat Järviseutu sekä Lapuan-Seinäjoen 
suunta. Valtaosa yksikön työntekijöistä on vim-

Ruukki voimissaan Vimpelissä

Tuomas Yliahtela viihtyy monipuolisessa operaattorin työssään.

peliläisiä. Heihin kuuluu myös operaattori Tuo-
mas Yliahtela, joka on ollut yhtiön palvelukses-
sa 12 vuotta. Ajoneuvoasentajaksi kouluttautu-
neen Yliahtelan mielestä parasta työssä on tällä 
hetkellä sen vaihtelevuus.

– Kun tulin, halusin opetella monta eri lin-
jaa. Sanoin, että olen valmis tekemään moni-
puolisesti työtä.

Kuvaushetkellä Yliahtela oli työssä 
pien  kela tehtaalla.

– Profiilihallissa ajan kattokoneita. Reikä linjaa 
ajan myös ja olen ollut myös kantavilla, hän ku-
vailee eri osastojen työtehtäviään.

Tuomas Yliahtelan isä Antti työskenteli Ruu-
killa lähes 40 vuotta. Ruukilla työskentely on 
Yliahtelan mukaan tiimityötä ja henkilöstöllä 
hyvä yhteishenki. Teknisen palvelun päällikkö 
Olli Hurmerinta toteaa, että Ruukilla nähdään 
itse, että oma henkilöstö on yrityksen vahvuus.

– Saamme laadukkaat tuotteet ja toimitus-
varmuus säilyy. ▼

Teksti ja kuvat Virpi Poikelin 
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VIMPELI -

RAKENNUSTUOTETEOLLISUUDEN 

KESKITTYMÄ

Vimpelin elinkeinorakenne on hyvin teollisuus-
painotteinen. Teollisuus tarjoaa joka kolmannelle 
työikäiselle kuntalaiselle työpaikan. Jalostuksen, 
johon teollisuus lukeutuu, työ paikkojen osuus 
on Etelä-Pohjanmaan korkein, 37 % (tilasto-
keskus 2015). Suurimpana työllistäjänä on Ruuk-
ki Construction Oy, jonka omistaa ruotsalainen 
SSAB. Ruukin toimintojen ympärille on muodos-
tunut laaja yritysverkosto, joka pystyy täydentä-
mään monipuolisesti rakennustuotealan tuote-
tarjontaa asiakkaille. Vimpelin teollisuus yritykset 
ovat verkostoituneet myös Luoma-aholla sijait-
sevan alumiinin jatkojalostus verkoston kanssa ▼

Valmiita SSAB:n toimittamia keloja Ruukin varastossa.

Teknisen palvelun päällikkö Olli Hurmerinta (vas.), henkilöstöasiantuntija Tarja Ventilä ja 
tuotantopäällikkö Tuomo Hovila ovat työskennelleet pitkään nykyisen Ruukki Constructionin 
palveluksessa.

Kiitokset kaikille teille, jotka edesautoitte  

kuvin, tekstein tai muulla tavalla  

toteuttamaan Plari-lehden Vimpeli-osiota.

Aila Aho / Vimpeli-Seura
Anneli Ahtola / VKKY
Vesa Alanko-Luopa / JPYP
Matti Kjellbäck
Susanna Korkiatupa/ Vimpelin Yrittäjät ry
J-P Kujala / Vimpelin Veto
Matti Latvala
Ilkka Lehto / Vimpelin Seurakunta
Markku Lehtola
Simo Metsäpelto
Eija Pippola / Vimpeli-Seura
Tarja Uusitupa / Vimpeli-Seura
Vimpelin kunnantoimiston henkilökunta

Vimpelin kunnan puolesta
Soile Kautiainen-Hietala, kulttuuriohjaaja
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