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T U L E V I A  TA PA H T U M I A

Tangonjuniorilaulukilpailun
ESIKARSINTA 

Kampin palvelukeskuksessa 
lauantaina 17.5.2014 klo 14.

Tangojuniorit (9–13v) laulavat lastenlauluja ja 
tangonuoret (14–17v) iskelmiä ja tangoja. 

Tule laulamaan, tule kuuntelemaan! 
Finaalit Seinäjoen Tangomarkkinoilla la 12.7.2014.

Lisätietoja: 
www.suomalaisentangonsatumaa.fi/tangojuniori

Tangon iltapäivässä viihdytään!
Kampin palvelukeskus la 17.5. klo 15 

(Salomonkatu 21 B)

Mukana tangojuniorilaulukilpailun voittajat 
Mikael Happonen, Mirella Jalonen, Aino Niemi 

ja tangoprinssi, Voice of Finland-laulukilpailusta tuttu 
Rami Välimäki sekä Caminitos-kvartetti, 
joka laulaa tangoja latinaksi ja espanjaksi.

Liput 10 e.

Ennen konserttia Tangojunioresikarsinta 
alkaen klo 14.

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus

103,1

Hyvää kesää Plarin lukijoille! 

Helsingin 
Eteläpohjalaiset ry:n 
hallitus



Elle Mäkinen

Helsingin Eteläpohjalaiset ry

Samaa sukua

Suvi Lahdenmäki
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Vuosikokous on pidetty, ja siitä on toisaalla 
lehdessä kirjoitus. Yhdistyksen nimenmuu-
tosasia oli esillä, mutta se päätettiin jättää 
pöydälle, koska asiaa kannattaa miettiä vie-
lä uudemman kerran sen suuren merkityk-
sen takia. Nimen muutoksesta olen saanut 
myös jäseniltä sen suuntaisia viestejä, jot-
ta pitäisi vielä tarkkaan miettiä yhdistyksen 
pitkää historiaa ja mikä on yhdistyksemme 
asema Helsingissä ja muualla pääkaupunki-
seudulla ja kuinka se mielletään kotomaa-
kunnassa. Niinpä toivon saavani teiltä jäse-
niltämme kannanottoja nimiasiasta. 

Yhdistyksemme hallituksesta jäivät pois 
Sirkka-Liisa Mattila ja Tapani Salomaa. Kiitos 
teille hyvästä ja pitkäaikaisesta työstä yhdis-
tyksemme hyväksi. Sirkka-Liisa on lisäksi teh-
nyt ansiokkaan työn yhdistyksen emäntänä 
ja siitä hänelle erityiset kiitoksemme. Uudek-

si hallituksen jäseneksi valittiin Anita Molin, 
hän on Peräseinäjoelta lähtöisin. Tervetuloa 
Anita mukaan hallituksen toimintaan!

Lappajärvi teki kuntavierailun kunnan-
johtaja Tuomo Lehtiniemen johdolla tänne 
Isolle Kirkolle. Lämpimät kiitoksemme teil-
le kaikille hienosta ja monipuolisesta ohjel-
masta. Nuorelle harmonikan soiton taitajalle 
Aleksi Laukkoselle toivotamme menestystä 
Kultainen Harmonikka -kilpailuun Ikaalisiin. 
Teitä oli todella odotettu tänne, olihan ylei-
söä Kampin juhlasali täynnä. Kiitos kaikille 
teille mukana olleille. Voi sitä iloista puheen 
sorinaa kahveella ja tanssin aikana!

Pääsiäinen on vietetty. Trullit vierailivat 
ja kokot on poltettu. Pääsiäisviikolla Lappa-
järvi vapautui jäistä poikkeuksellisen aikai-
sin ja rohkeimmat pääsivät jo uimaan. Nyt 
vain odottelemme kesää, joka näyttää tule-

van vauhdilla. Etelä-Pohjanmaalla on kesä-
tapahtumia niin paljon, jottei kaikkiin kerkiä, 
vaikka menisi juoksujalkaa. 

Seuraavaksi tapaamme Kampin Palve-
lukeskuksessa lauantaina 17.5.2014, jossa 
klo 14.00 alkaa Tangojuniori-kilpailun esi-
karsinta ja varsinainen tangokonsertti alkaa 
klo 15.00. Tulkaahan kuuntelemaan komiaa 
tangolaulantaa!

Syksyn ohjelma meillä on vielä tarkentu-
matta, ja siihen palamme seuraavassa Pla-
rissa, ja tarkkailkaahan kotisivujamme. ▼

Hyvää kesää ja toivottavasti 

tapaamme kesätapahtumissa!

Het on niin mummunsa näkönen! Kova pu-
humaan kun pappansa. Se tuloo sukuun.
Suku näkyy meissä, halusi sitä tai ei. Ulkonä-
kö, puhetapa tai lahjakkuus periytyy sukulai-
silta, keltä enemmän keltä vähemmän. Van-
hoista kuvista erottuu tuttuja kasvonpiirtei-
tä, joista tunnistaa, että sukua ollaan.

Sukulaisten tarinoita on mielenkiintoista 
tutkia. Ne tuovat historian lähemmäksi. Yh-
den ihmisen tai perheen kautta käsittää pal-
jon helpommin, mitä katovuodet tai sota-
aika merkitsivät. Hiljattain sain kuulla, että äi-
tini esi-isä on viimeisimmän tiedon mukaan 
syntynyt Skotlannin nummilla. Miten kieh-

tovaa olisi tietää sen ajan elämästä! Ja miltä 
tuosta miehestä on mahtanut tuntua pää-
tyä tänne syrjäiseen ja pimeään pohjolaan?

Jotkut hurahtavat suvun tutkimukseen 
oikein tosissaan. Järviseutulaiset Irma-Liisa 
ja Erkki Juuti ovat käyttäneet yli kolmekym-
mentä vuotta mm. Strang-Spangar -sukua 
tutkien. Heidän valtavista arkistoistaan ja 
vuosien aikana saaduista tiedoista kuullaan 
tässä lehdessä. Ministeri Jaakko Numminen 
taas valaisee sukututkimuksen historiaa ja 
kertoo kahdesta pohjalaissuvusta, Erkkilöis-
tä ja Hällströmmeistä. Jos sukututkimus kiin-
nostaa, neuvoja ja aloitusapua tarjoaa esi-

merkiksi Eteläpohjalaiset Juuret -yhdistys.
Lehdessä muistellaan myös Lappajärve-

läisiä iltamia ja suunnataan kohti kesätapah-
tumia. Silmiä avaavaa on lukea Tanja Matti-
lan haastattelu, jossa tämä uuspohjalainen 
kertoo, mikä turisteja Etelä-Pohjanmaalla 
kiinnostaa. Jospa sieltä löytyisi pohjalaisel-
lekin uusi käyntikohde tulevaksi suveksi. ▼

Antoisaa kesää suvun 

mailla ja mannuilla!
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Puheenjohtajalta

Päätoimittajalta



Tilaisuus alkoi komeasti Lappajärven peliman-
nien musiikilla ja he vastasivat soitannosta ko-
ko tapahtuman ajan. Mikko Valo hoiti laulami-
sen lisäksi juonnon. 

Puheenjohtajamme Elle Mäkinen toivotti 
vieraat lämpimästi tervetulleeksi. Lappajärven 
kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi kiitti kut-
susta ja kertoi julistavansa Lappajärven eläke-
läisten paratiisiksi. 

Lappajärven pelimannit jatkoivat ja aluksi 
kuultiin mm. Lappajärven laineilla -valssi sekä 
Lappajärvi-humppa. Pelimanneissa soittivat ha-
nuria isä ja poika, Asko ja Aleksi Laukkonen, 
viulua Toivo Rajala, rumpuja Seppo Mäkinie-
mi ja kontrabassoa Anders Eriksson. Illan aika-
na kuultiin myös Toivo Rajalan esittämänä Erkki 
Rankaviidan lauluja ja tarinoita sekä Mikko Va-
lon mummon Fiina Valon opettamia kansan-
lauluja. Pelimannien nuorin jäsen, Pelimanni-
harmonikan suomen mestari ja ensi kesän Kul-
taisen harmonikan finaaliin valittu 17-vuotias 

Aleksi Laukkonen soitti upeasti haitarilla kap-
paleet Valse Arabeski ja Hullut sormet. 

Lappajärven suuren miehen, Arto Mellerin 
runoja mm. kokoelmasta Elävien kirjoissa esitti 
mainiosti Kulttuuriyhdistys Karikon Tuija Ahola.

Yleisön tempaisi mukaansa myös kansan-
tanssiryhmä Väkitukon esitykset. Aluksi näh-
tiin vanhoja kruunuhäätansseja kuten Raharin-
ki ja Hoijakka, ja myöhemmin mm. Väkitukon 
Amerikan-tansseja.

Upean ohjelman päätteeksi juotiin nisukah-
vit ja tanssittiin Lappajärven pelimannien säes-
tyksellä. Yleisö, joita oli paikalla yli 200 henkeä, 
kiitteli tasokasta ohjelmaa ja moni järviseutulai-
nen tapasi tuttuja lappajärveläisten lisäksi mm. 
Vimpelistä ja Alajärveltä. Taas oli koettu muka-
va hetki kotiseutulaisten parissa ja piristystä saa-
tu päivään, kuten eräskin katsoja totesi. Kyllä te 
ootta hyviä, totesi Elle Mäkinenkin kiittäessään 
ohjelman lopuksi lappajärveläisiä vierailusta. ▼ Mellerin väkevää runoutta esitti Tuija Ahola.

Lappajärveläiset iltamat vetivät salin täyteen.

Lappajärveläiset Iltamat vetivät väkeä

Kampin palvelukeskuksen istuimet täyttyivät viimeistä 

paikkaa myöten, kun lappajärveläiset saapuivat 

yhdistyksen vieraiksi lauantaina 5.4.

Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki
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Lappajärven kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi ja valtuuston puheenjohtaja 
Eero Ahvenniemi ojensivat Lappajärvi-kirjan yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Antero Talalle ja puheenjohtaja Elle Mäkiselle.

Lappajärven pelimannit: Toivo Rajala, Asko Laukkonen, Seppo Mäkiniemi, 
Aleksi Laukkonen, Anders Eriksson, Mikko Valo ja Esa Pitkäkangas.

Väkitukko esitti mm. kruunuhäätansseja.

Kultaisen harmonikan finalisti Aleksi Laukkonen ja isänsä Asko Laukkonen.
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Jaakko Numminen

Ministeri Jaakko Numminen 

on Plarin toimituksen 

pyynnöstä kirjoittanut 

artikkelin sukututkimuksesta 

ja sukuseuroista sekä 

lyhyen kuvauksen 

lapuanjokilaaksolaisesta 

Erkkilän suvusta. Numminen 

liittyi jo lyseolaispoikana 

Suomen Sukututkimusseuran 

jäseneksi. Hän on paitsi 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 

myös Sukututkimusseuran 

kunniajäsen.

Suomen sukututkimuksella on jo ikää. Ensim-
mäinen suuri saavutus - oikeastaan lyömätön - 
oli kirkkoherra E.R. Alceniuksen vuonna 1850 
julkaisema Genealogia Sursilliana. Teos kertoo, 
miten Pohjanmaan suomalaiset pappissuvut 
ja tämän seurauksena monet muutkin pohja-
laiset suvut periytyvät Ruotsissa Uumajan pitä-
jässä 1500-luvulla eläneen suurtalonpojan Erik 
Ångermanin eli Sursillin vitaalisista tyttäristä. 
Vuonna 1971 eteläpohjalainen Eero Kojonen 
- Alahärmän poikia - julkaisi teoksesta uuden 
täydennetyn laitoksen. Sittemmin K.A. Berg-
holm julkaisi teoksen Suomen aatelittomia su-
kuja vuosina 1893–1901 ja Atle Wilskman Släkt-
bokin vuonna 1916. Molemmat ovat Suomen si-
vistyssukujen perusteoksia.

Sittemmin tietoja suomalaisista suvuista on 
sisältynyt lukuisiin hakuteoksiin, muun muassa 
1930-luvulla ilmestyneeseen Kansalliseen Elä-
mäkerrastoon ja hiljattain päätökseen saatuun 
kymmenosaiseen Kansallisbiografiaan. Myös 
tietosanakirjoissa on ollut mainintoja suvuis-
ta, joskin niukanlaisesti. Itse onnistuin vakuut-
tamaan 1960-luvulla sil-
loin ilmestyneen 24-osai-
sen Uuden Tietosanakir-
jan toimituksen sukujen 
merkityksestä ja sain kun-
nian kirjoittaa kymmenis-
tä suomalaisista sivistys-
suvuista laajahkot artik-
kelit teokseen - muista tietosanakirjoista en ole 
sellaisia huomannut.

Ensimmäinen yksittäisistä suomalaisista su-
vuista tehty painettu kirjanen ilmestyi vuonna 
1886 pohjalaislähtöisestä Durchmanin pappis-
suvusta. Sen oli laatinut isänäitini veli, myöhempi 
Ruoveden kirkkoherra Lahja Hyvä Durchman. 
Jo seuraavana vuonna 1887 ilmestyi Henrik Eli-
el Wegeliuksen julkaisema Luettelo Wegelius-su-
vun entisistä ja nykyisistä jäsenistä, siis seinäjoke-
laislähtöisestä suuresta suvusta. 

Minusta näyttää, että sukututkimusharras-
tuksen käännekohdaksi muodostuivat Pohjois-
Amerikan Yhdysvaltojen suuret Bicentennial-
juhlallisuudet vuonna 1976 ja niihin liittynyt 
”juurien” etsiminen ja löytäminen. Suomessa-

SUKUTUTKIMUS JA 
SUKUSEURAT

kin arkistot ja kotiseutukirjastot alkoivat täyt-
tyä sukututkimuksen harrastajista, oppineista 
ja vähemmän oppineista. Lähes jokaiseen maa-
kuntaan syntyi sukututkijoiden kerhoja. Alalta 
ilmestyy lukuisia julkaisuja, valtakunnallisia ja 
maakunnallisia.

Yhä useampi suomalainen suku on myös 
julkaissut oman sukukirjansa. Monet suvut toi-
mittavat omaa tiedotuslehteään, ja verkossa vi-
lahtelevat lukuisat suvut. 

Monet suvut kokoontuvat säännöllisesti. 
Muutamia vuosia sitten Helsingin Sanomat pi-
ti tapanaan julkaista tiedot edessä olevista su-
kukokouksista, mutta sittemmin lehti on vali-
tettavasti lopettanut tuon lukijoita kiinnosta-
neen palstan.

Sukututkimuksen uusi aalto poikkeaa eräil-
tä olennaisilta osiltaan vanhasta perinteellisestä 
sukututkimuksesta. Ennen selviteltiin ja julkais-
tiin aatelissukujen ja sivistyssukujen sukuluette-
loita, jotka sisälsivät vain suvun miespuoliset jä-
senet perheineen. Korkeintaan mukaan tulivat 
maininnat tyttärien aviopuolisoista ja joissakin 

tapauksissa vielä lapsista-
kin, mutta tämän pitem-
mälle naispuolisten suku-
haarojen selvittämistä ei 
jatkettu.

Uusi sukututkimus 
lähtee monissa tapauk-
sissa siitä, että mukaan 

otetaan myös naispuoliset jälkeläiset ja näistä 
etenevät sukuhaarat. Tämähän kuvastaa myös 
todellista elämää. Näinhän suvut pitävät yhteyt-
tä. Usein juuri naispuoliset haarat ovat yhtey-
denpidossa erityisen aktiivisia. Tiedämme, että 
monien sukujen piirissä on kasvanut ja kasvaa 
todellisia matriarkkoja, jotka ”hallitsevat” laajo-
ja sukuyhteyksiä. Osin tämä johtuu siitä, että 
juuri talonpoikais- ja käsityöläissuvuissa nais-
ten osuus on ehkä vielä korostetumpi kuin van-
hoissa säätyläisperheissä.

Sittemmin sukututkimus on laajentunut ta-
lonpoikaissukuihin ja käsityöläissukuihin ja nyky-
ään oikeastaan koko kansan piiriin. Uusi suku-
tutkimus onkin aikaisempaa hyödyllisempi esi-
merkiksi sosiaalihistoriallisen tai taloushistorial-

Ennen selviteltiin ja julkaistiin 

aatelissukujen ja sivistyssukujen 

sukuluetteloita, jotka sisälsivät vain 

suvun miespuoliset jäsenet perheineen.
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Jaakko Numminenlisen tahi väestöhistoriallisen tutkimuksen kan-
nalta. Tietojen tutkimuskäyttö kuitenkin edellyt-
täisi, että henkilötiedoissa olisi riittävästi tieto-
ja ammateista, asuinpaikoista ja elämänkulusta.

Nykyaikainen tiedontallentamistekniikka ja 
sähköinen viestintä on tietysti monin tavoin hel-
pottanut sukututkimuksen mahdollisuuksia ja 
auttanut hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuk-
sia ja suurta tietomäärää. Toisaalta uudessa yh-
teiskuntakehityksessä on piirteitä, jotka vaikeut-
tavat sukututkimuksen mahdollisuuksia. Ajatte-
len esimerkiksi uuden sukunimilainsäädännön 
käsittämätöntä väljyyttä tai perinteellisen per-
hemuodostuksen hajoamista taikka tietosuo-
jan sukututkijoille asettamia kohtuuttomia vaa-
timuksia. Väärin tulkittu tietosuoja saattaa teh-
dä sukukirjoista torsoja.

Etelä-Pohjanmaalla on suuria sukuja, kuten 
esimerkiksi keskipohjalais-järviseutulainen Kei-
sarin suku, ilmajokelainen Ilkan suku, Ylistaron 
Kaukoset, Lapuan Lesellit, Kuortaneen Virtanie-
men suku, Töysän Pennalat jne.

Erityisen suuri on Ilmajoelta lähtöisin ole-
va Hällströmin suku. Sukuun kuului jo muuta-
mia vuosikymmeniä sitten 50 000 henkeä. Su-
vun alkuperä on peräti mielenkiintoinen. Ruot-
sin ja Tanskan välillä Helsingörin ja Hälsingbor-
gin kaupunkien väliä kulkevia lauttoja soutivat 
kolmessa polvessa 1600-luvulla suvun esi-isät. 
Viimeisen lautturin poika saapui suuren Pohjan 
sodan aikana 1700-luvun alussa ruotsalaisten so-
tajoukkojen muonittajana Etelä-Pohjanmaalle, 
jäi tänne ja kohosi Ilmajoen emäpitäjän varani-
mismieheksi. Hänen pojastaan tuli pappi ja po-
janpojasta Helsingin yliopiston rehtori, ”Suomen 
fysiikan isä” Carl Gustaf Hällström. 

Hän puolestaan nai professori ja rehtori Ga-
dolinin, ”Suomen kemian isän”, tyttären. Kun 
rehtori Hällströmiä ei pappisvihkimyksen saa-
neena voitu aateloida, korotettiin aatelissäätyyn 
hänen lapsensa nimellä af Hällström. Näistä kas-
voi laaja af Hällströmien aatelissuku. Eräät suvun 
jäsenet ovat ottaneet suomalaisen nimen Pan-
kakoski tai Helasvuo.

Ilmajoen varanimismiehen viisi kaunista ty-
tärtä taas naitiin emänniksi suuriin pohjalaistaloi-
hin. Heistä polveutuu nyt kokonaisia kyläkuntia. 
Minäkin kuulun näihin hällströmiläisiin ja olen 
varma, että Plarin lukijoissa on lukuisia muita-
kin hällströmiläisiä.

Laajentunut sukututkimusharrastus on ar-
vaamattomasti syventänyt historiantuntemus-
tamme ja ymmärtämystämme suomalaisen yh-
teiskunnan synnystä ja kehityksestä. Luultavas-
ti se on tärkeä tekijä myös suomalaisten kasva-
vaan kiinnostukseen historiaansa kohtaan. Täl-
laisena se on keskeinen kansallinen koheesio-
tekijä, suomalaisen isänmaatunteen lujittaja. ▼

Lapuanjokilaaksolainen Erkkilän suku laskee pe-
riytyvänsä talollinen Jaakko Juhonpoika Erkki-
lästä, joka eli Lapualla vuosina 1617–1696 ja tä-
män emännästä Helga Pietarintytär Katteluk-
sesta, joka oli syntynyt vuonna 1625 Lapualla 
ja kuollut siellä ”ikivanhana”. Suku käsittää peri-
aatteessa kaikki heidän jälkeläisensä.

Suvun jäsenet ovat eläneet pääasiassa La-
pualla, Kauhavalla ja Ylihärmässä, mutta vähi-
tellen heitä on viime vuosikymmeninä maan 
sisäisen muuttoliikkeen seurauksena valunut 
muuallekin Suomeen, etupäässä kuitenkin pää-
kaupunkiseudulle. Kauan suku oli lähes yksin-
omaan maatalouden piirissä, mutta sittemmin 
alkoi tulla opettajia ja sairaanhoitajia, ja nykyään 
suvun jäsenet haarautuvat kaikille elämänaloille.

Erkkilän suku kokoontui yhteen jo huomat-
tavan varhain, ensimmäisen kerran elokuussa 
1937 Lapuan Haapakosken Mäki-Erkkilässä, su-
vun kantatalossa. Se oli talonpoikaissukujen pii-
rissä hyvin varhaista. Minäkin olin 8-vuotiaana 
poikasena läsnä juhlassa. Aloitteen kokoontu-
miseen teki kunnallisneuvos Ernesti Aleksan-
teri (E.A.) Turja, kokoomuspuolueen pitkäaikai-
nen kansanedustaja 1920-luvulta 1950-luvulle. 

Vuodesta 1937 lähtien suku on säännöllises-
ti kokoontunut aina viiden vuoden väliajoin, vii-
meksi heinäkuussa 2012. Kokoukset on pidet-
ty Lapuanjokilaakson pitäjissä, kuitenkin kesällä 
1997 meidän luonamme Sipoon Viirilän Miijan-
mäessä, jonne Lapuan kirkonkylän vanha Miija 
oli siirretty vuonna 1979.

LAPUANJOKILAAKSOLAINEN 
ERKKILÄN SUKU

Sukukokoukset ovat verraten lyhyitä yhden 
päivän tapaamisia, jotka alkavat jumalanpalve-
luksella tai hartaushetkellä, jatkuvat yhteisel-
lä ruokailulla, sukukokouksella ja sukujuhlalla, 
mutta heti sen jälkeen kiirehditään paikallisen 
perinteen mukaan ja ilmeisesti sisäisen kellon 
ohjaamana kotiin iltalypsylle, vaikkei karjaa ole 
enää vuosiin ollutkaan.

Erkkilän suku on kokouksissaan nimennyt su-
vun esimiehen, suvun vanhimman, suvun pää-
emännän ja sukutoimikunnan, mutta järjestäy-
tynyt yhdistykseksi vasta vuonna 2012. Minulla 
on ollut kunnia toimia suvun esimiehenä vuo-
desta 1993 lähtien.

Erkkilän suku on niin suuri, että sen piiriin 
mahtuu jo useita, rohkenisinko sanoa alasuku-
ja. Eräs näistä on Suomen nuorisoseuraliikkeen 
perustajan Matti Sippolan (1848–1908) ja hä-
nen puolisonsa Maria Josefina Silfverbergin 
(1856–1917) jälkeläisten muodostama Matti Sip-
polan suku, jolla on oma rekisteröity yhdistys, 
kaunis sukukirja ja säännöllisesti ilmestyvä lehti.

Muuan Erkkilän suvun vävyistä, lapualainen 
Matti Nieminen kokosi jo vuonna 1991 ensim-
mäisen Erkkilän suvun sukukirjan, jossa oli 5000 
nimeä. Toisessa laitoksessa vuonna 1997 oli jo 
10 400 nimeä ja uusimmassa kaksiosaisessa lai-
toksessa vuodelta 2012 on yli 28 000 nimeä. Ja 
edelleen puuttuu moniaita sukuhaaroja. Uu-
simpaan sukukirjaan sisältyy 15 sukupolvea. ▼

Lapuan Ison-Turjan sisarukset 
vuonna 1925. Miehet vasemmalta: 
Turjan isäntä Matti Turja, Miijan 
isäntä lautamies Juho Turja, Poutun 
isäntä Kustaa Turja, Ala-Poutun 
isäntä, kunnallisneuvos E.A. Turja 
ja Kevari-Turjan isäntä lautamies 
Eljas Turja. Naiset vasemmalta: 
Ojanperän emäntä, Huhtalan 
emäntä, Talvitien emäntä Härmästä, 
Hissan emäntä ja Alasen eli Latvalan 
emäntä.
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Herättäjäjuhlat kutsuvat
lepäämään Lapualle

Lapualla, herännäisyyden ydinalueella Etelä-
Pohjanmaalla, järjestetään heinäkuun ensimmäi-
senä viikonloppuna (4.–6.7.) herättäjäjuhlat. Tä-
mä heränneiden eli körttiläisten suurin vuosittai-
nen tapahtuma kokoaa arviolta 20 000–30 000 
juhlavierasta.

Maamme perinteisten kirkollisten kesäjuhli-
en joukossa herättäjäjuhlat ovat toiseksi suurim-
mat. Herättäjäjuhlien keskeisin ohjelma koostuu 
avoimen taivaan alla pidettävistä seuroista, jois-
sa vuorottelevat maallikkojen ja teologien pu-
heet sekä Siionin virret. 

Lapuan Herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan 
puheenjohtajana on Juha Ikola.

Herättäjäjuhlien luonteeseen kuuluu, että 
sinne ovat kaikki tervetulleita. Uskon määrää 
tai sitoutumista liikkeeseen ei kysellä. Juhlat ra-
kennetaan talkoovoimin. Järjestäjinä ovat Lapu-
an tuomiokirkkoseurakunta, Lapuan kaupunki 
ja Herättäjä-Yhdistys.

Herättäjäjuhlien juhlatunnukseksi on va-
littu Siionin virren 297 sanat: “Tule, Kristus, 
huomiseenkin.”

-Itse kukin lukee ja kokee tunnusta oman 
kulloisenkin elämäntilanteensa keskellä. Tässä 
lienee eräs körttiläisyyden avara piirre – ei tar-

vitse ruveta syöttämään toisille viimeisenä to-
tuutena omiin kokemuksiin perustuvaa tulkin-
taa, miettii Lapuan herättäjäjuhlien juhlatoimi-
kunnan puheenjohtaja Juha Ikola.

-Körttiläisyyden strategia taitaa olla siinä, et-
tä mitään strategiaa ei ole, ellei sellaiseksi laske-
ta sitä tekopyhyyden kritiikkiä, joka on muistut-
tamassa siitä, että ihmisen ja Kristuksen väliin ei 
saa yrittää laittaa mitään.

Ikolan mukaan herättäjäjuhlat on tarkoitet-
tu heille, jotka eivät osaa pitää itseään erityisen 
uskonnollisina ihmisinä. Juhlat on tarkoitettu 
maallistuneille, niille, jotka salaa taikka julkises-
ti ikävöivät sitä, että Kristus tulisi huomiseen-
kin sillä paikalla, jossa taivas ja maa kohtaavat.

Herättäjäjuhlien oheisohjelman erityispiir-
teissä korostuvat tänä kesänä paikkakunnan ja 
myös koko herännäisyyden historiaan vaikutta-
neiden körttijohtajien elämäntyö sekä maam-
me vanhimman herännäisopiston, Lapuan kris-
tillisen opiston, satavuotisjuhlat.

Kirjailija Kirsti Mannisen kirjoittama virsiku-
vaelma Polvesta polveen kertoo opiston perusta-
jan ja ensimmäisen rehtorin Väinö Malmivaa-
ran ja hänen isänsä Wilhelmin elämänvaiheis-
ta. Kuvaelmaa esitetään tuomiokirkossa 28.6. 
lähtien ja koko herättäjäjuhlaviikonlopun ajan.

Oopperalaulaja Juha Uusitalo on levyttä-
nyt Malmivaarojen alkuperäisiä rukousvirsiä. Le-
vynjulkistamiskonsertti tuomiokirkossa on niin 
ikään yksi herättäjäjuhlien kiinnostavista oheis-
tapahtumista. ▼
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Moni kiinnostuu omista juuristaan ja esivanhem-
pien menneisyydestä erityisesti silloin, kun siteet 
omaan suvun synnyinalueeseen ovat muualle 
muuton jälkeen päässeet etääntymään. Halu-
taan koota oma identiteetti uudelleen. Nyky-
päivän erilaiset sähköisen tiedonvälityksen suo-
mat mahdollisuudet helpottavat tätä merkittä-
västi. Internetiin on syntynyt kiihtyvällä vauhdil-
la erilaisia keskustelu- ja hakufoorumeita. Pe-
rinteiset painetut julkaisut ovat kuitenkin edel-
leen voimissaan.

Vanhalla Eteläpohjanmaalla on toiminut jo 
viidentoista vuoden ajan Eteläpohjalaiset Juu-
ret-niminen yhdistys. Yhdistyksen näkyvin työ on 
toimittaa vuosittain neljä laajaa asutus- ja his-
toria- ja sukututkimusartikkeleita sisältävää jul-
kaisua vanhan Etelä-Pohjanmaan alueelta. Mo-
nille ehkä vielä tuntematon yhdistys on kuiten-
kin onnistunut kasvattamaan itsensä Suomen 
laajalevikkisimmäksi maakuntatason julkaisuk-
si. Julkaisun nimi on Eteläpohjalaiset Juuret ja 
sen lisäksi toimintaan kuuluu kerran vuodessa 
ilmestyvät kotiseutukirjat, joita on ilmestynyt tä-
hän mennessä seitsemässä nykyisessä tai enti-
sessä pitäjässä: Isokyrö, Laihia, Vähäkyrö, Nur-
mo, Ylistaro, Teuva ja Jurva. Varsinainen Juuret-

Historiaa monelta kantilta – 
Eteläpohjalaiset Juuret

julkaisu pureutuu historiaan pääsääntöisesti ai-
kaan ennen 1800-lukua ja vastaavasti kotiseu-
tukirjat sen jälkeiseen historiaan aivan 1900-lu-
vulle saakka. Kotiseutukirjat sisältävät historia-
tietoa erilaisista yhdistyksistä, yrityksistä, henki-
löistä ja tapahtumista runsaalla valokuvatarjon-
nalla varustettuna.

Julkaisutoiminnan lisäksi yhdistys ylläpitää 
hyvin monipuolista Internet sivustoa osoittees-
sa: http://www.etelapohjalaiset-juuret.fi/, jossa 
on paljon historiatietoa ja erilaisia etsintää hel-
pottavia hakemistoja. Yksi sivuston erikoisuus on 
valokuvagalleria, jossa on julkaistu suuri määrä 
sekä tunnistettuja, että tunnistusta kaipaavia va-
lokuvia. Sivuston toiminta antaa mahdollisuu-
den tehdä tunnistuksia suoraan ylläpitäjälle. Va-
lokuvatunnistukseen on lisäksi mahdollisuus lä-
hettää omia tunnistusta vaativia valokuvia. Tu-
tustumisen arvoinen asia. Sivulta löytyy lisäksi 
linkit moneen eteläpohjalaiseen sukuseuraan ja 
sivujen kautta voi tehdä sukututkimuspyynnön 
tai löytää oman suvun sukututkijan. ▼

Eteläpohjalaiset Juuret ry:n puheenjohtaja

Matti Lehtiö

Sinunkin muistot ovat tärkeitä!

Eteläpohjalaiset Juuret kaipaa kotiseutukirjoihin tarinoita seuraavilta paikkakunnilta: Nurmo, Ylistaro, Iso- ja Vähäkyrö, Jurva ja Teuva. 
Ota yhteyttä ja kysy lisää! Yhteyshenkilö: Heikki Latvatalo 040 545 7410, heikki.latvatalo@gmail.com
Eteläpohjalaiset Juuret ry www.etelapohjalaiset-juuret.fi 
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Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki

Viikinkejä ja kaivosmiehiä. Peltoniemen Hintrikki ja Haapojan Matti. Irma-Liisa ja Erkki Juutin 

kotona vierailee tuhansia sukulaisia vuosittain, sukutauluissa. Pariskunta on harrastanut 

järviseutulaisten sukujen tutkimusta yli kolmekymmentä vuotta.

rätä esivanhempien jälkeläisiä nykypäivään as-
ti, kertoo Irma-Liisa.

Vanhimpia lähteitä ovat läänin ja voudin tili-
kirjat, joita on 1500-luvulta asti. Käräjäpöytäkir-
joista löytyy merkintöjä esimerkiksi perintörii-
doista tai rikkeistä. Niistäkään ei aina selviä su-
kulaisuus, ja toisaalta nuhteettomat kansalaiset 
eivät niihin edes päädy. Naiset ovat myös han-
kala tutkimuskohde.

-Aiemmin tutkittiin aina mieslinjaa, eli mies-
ten kautta edettiin. Naisista ei aina löydy edes 
nimeä, syntymä- eikä kuolinaikaa. Jotkut katso-
vat edelleen, että jos nainen menee naimisiin, 
hän ei kuulu enää sukuun. 

Ensin tutkimusta tehtiin vihkoihin, sitten tie-
tokoneelle. Internet mullisti tutkimuksen. Vuon-
na 1992 ruvettiin tallentamaan sukutietoja tieto-

koneelle sukututkimusohjelman avulla ja 1996 
tehtiin sukuseuralle kotisivut, jotka löytyvät 
osoit teesta www.hetsittesukua.fi.

Strang-Spangarin suku on laaja

Pari vuotta sukuseuran perustamisesta järjestet-
tiin ensimmäiset Strang-Spangarin sukujuhlat. 
Juutit ovat olleet päävastuullisina kokoamassa 
suvun jäsenistä kirjoja, joita on ilmestynyt tähän 
mennessä kuusi. Kirjoissa on yhteensä 5500 si-
vua ja lähes 90 000 suvun jäsenen nimeä. Kirjat 
on nimetty osuvasti Järviseudun murteella Het 
sitte sukulaisia. Irma-Liisa ja Erkki saivat työstäään 
Järviseutu-palkinnon viime vuonna.

Kirjoihin on vaadittu tuhansia tunteja työtä.
-Vuosi sitten tehtiin 16-tuntisia päiviä. Aa-

mulla mentiin Vetelin kirkkoherranvirastoon ja 

Irma-Liisa ja Erkki Juuti toimivat sukuseuroissa ja ovat mukana 
tapahtumissa, mm. Sukukammareissa, joissa voi tulla kysymään tietoa.

Tietokone on sukututkijalle korvaamaton apuväline. Juutien itse keräämässä 
tietokannassa on n. 300 000 sukuun kuuluvan nimet.

Het sitte sukua!
Sukututkimus muistuttaa palapelin kokoamista

Vimpelissä syntynyt Irma-Liisa o.s. Männikkö oli jo 
lapsena kiinnostunut historiasta ja kirjoitti muun 
muassa sukulaisten ja luokkatoverien syntymä-
ajat muistiin. Kun Irma-Liisa tuli opiskelemaan 
musiikkia Helsinkiin, äidin serkku vei hänet Kan-
sallisarkistoon ja näytti, miten sukututkimusta 
tehdään. Siitä alkoi kanttorina ja musiikinopet-
tajana uransa tehneen Irma-Liisan harrastus, jo-
ka myöhemmin jatkui aviomiehen, tietojenkäsit-
telyn parissa työskennelleen Erkin kanssa. Paris-
kunta liittyi ensin Keisarin sukuseuraan. Vuon-
na 1995 perustettiin seura, joka tutkii Vimpelin 
ensimmäisiä sukuja Strangeja ja Spangareita.

-Jos aloittaa tutkimuksen, niin ensin on sel-
vitettävä omat esivanhemmat, sitten heidän si-
sarukset ja siitä sitten jatketaan eteenpäin. Itse 
menin ensin viisi polvea taaksepäin ja aloin ke-
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oltiin kolmeen, jolloin virasto meni kiinni, sitten 
Kaustiselle virastoon, jossa saatiin olla seitse-
mään kahdeksaan. Sen jälkeen ilta kului siihen, 
kun vietiin tietoja koneelle, kertoo Irma-Liisa. 

Lappajärven alue on erityisen hyvä alue tut-
kia, koska tietoa on tallella paljon. Mutta on Etelä-
Pohjanmaallakin haasteensa. Tutkimus muistut-
taa välillä salapoliisityötä.

-Esimerkiksi Savossa ja Karjalassa sukuni-
met ovat säilyneet paremmin, meillä nimi vaih-
tuu usein talon mukana. Sukututkijan on vaikea 
pysyä perässä, minkä mukaan lapset nimetään, 
suvun vai talon.

Vaikeuksia tuottaa myös käsiala, joka voi 
vaihdella paljon. Juuteilla on kotona kaksi mik-
rofilmien lukulaitetta, joiden avulla mikrokort-
teihin kopioituja tekstejä yritetään tulkita joskus 
ruotsiksi tai saksaksikin. 

 - Tämä on vähän kuin palapelin tekoa tai 
ristisanojen täyttämistä. Ilo on suuri, kun jos-
tain toiselta puolelta Suomea löytyy joku nimi, 
jota on metsästänyt kauan, Irma-Liisa kuvailee.

Taidot karttuvat tekemisen myötä. 
-Ennen tuli seinä vastaan, mutta nyt osaa jo 

miettiä, että mitä toista kautta voisi tieto löytyä. 

Ihmisten ilot ja surut

Sukututkijalle iloa tuottaa toisten auttaminen. 
Samalla näkee konkreettisesti, millaista historia 
on ollut. Miten pitäjä tyhjenee isonvihan aikaan, 
kun väki pakenee Ruotsiin ja lapsia viedään Ve-
näjälle, tai mitä nälkävuodet merkitsivät.

Pysäyttäviä kohtaloita on tullut vastaan 
monia.

-Mieleen on jäänyt vuonna 1900 Utahissa 
sattunut kaivosonnettomuus, jossa kuoli monia 
järviseutulaisia. Sukuun kuuluvasta Isoluoman 
perheestä menehtyi peräti 9 miestä.

Kirjoista löytyy myös perhe, jossa oli 23 las-
ta, joista vain yksi jäi eloon. Isorokon aikaan 

Mikrofilminlukulaite on tarpeen 
sukututkimuksessa.

Vimpelin kirkonkylän nuoria kuvattuna 1900-luvun alussa. 
Kuva: Juutin kotiarkisto.

Miten aloittaa sukututkimus?

 » Etsi kotoa ja sukulaisilta asiakirjoja, 
joissa on tietoja suvusta. 

 » Haastattele sukulaisia. 
 » Tarkista, tutkiiko joku toinen samaa 

sukua tai onko siitä jo tietoja 
jossakin julkaisussa (Suomen 
Sukututkimusseuran kirjasto ja muut 
kirjastot, www-sivut Internetissä, 
sukututkijaluettelo, Sukuhakemisto; 
erilaiset matrikkelit).

 » Osallistu sukututkimuskurssille. 
 » Tutustu paikallishistoriateoksiin, 

kyläkirjoihin.
 » Liity jäseneksi Suomen 

Sukututkimusseuraan 
ja/tai paikalliseen 
sukututkimusyhdistykseen.

Arkistot: Kansallisarkisto ja 
maakunta-arkistot sekä kirjastot.

Kirkonarkistot: 1700-luvun 
alkupuolelta noin vuoteen 1900. 

 » Historiakirjat (syntyneitten/
kastettujen, vihittyjen ja kuolleitten/
haudattujen luettelot).

 » Rippikirjat (seurakuntalaiset 
lueteltuina perheittäin).

 » Muuttaneitten luettelot, 
muuttokirjat.

 » Muita asiakirjoja (kuten 
rippikoululaisten luetteloita, 
perunkirjoja, pitäjän- ja 
kirkonkokousten pöytäkirjoja).

 » 1900-luvun tietoja saa 
kirkkoherranvirastosta, seurakunnan 
keskusrekisteristä tai maistraatista. 

Internetistä löytyy mm. Rippikirjoja ja 
muutakin arkistoaineistoa sekä 
HisKi-tietokanta, jossa on historiakirja-
tietoja yli 300 seurakunnasta 
n. vuoteen 1850. 

Lähde: Suomen sukututkimusseura 
(www.genealogia.fi)

1800-luvulla saattoi talosta kuolla viikon sisällä 
kaikki alle viisivuotiaat lapset.

-Monesti miettii, että miten silloin on asiaan 
suhtauduttu, kun lapsikuolleisuus on ollut niin 
tavallinen asia, kertoo Irma-Liisa.

Iloisiakin asioita onneksi löytyy.
-Eräässä perheessä oli pelkkiä poikia ja pe-

räti 14 kappaletta. Välillä ihmiset myös ilahtuvat 
yllättävistä tiedoista. Eräs sukuun kuuluva ame-
rikkalainen kyseli sukunsa historiaa, ja selvisi että 
yksi esi-isä oli karkoitettu Siperiaan. Mietin, että 
tähänköhän loppui innostus, mutta vastaus oli-
kin: vau, löytyykö tällaisia tarinoita lisää?

Yksi sukuun kuulunut taas on pelastunut 
täpärästi: hän oli saanut lipun Titaniciin, mutta 
myöhästyi laivasta ja lähti Amerikkaan lopulta 
toisella aluksella.

Suvun kantaisä Norjasta?

Suvun esihistoria on vielä hämärän peitossa.
-Yksi teoria on, että Strangin suku olisi kotoi-

sin alun perin Norjasta, eli joku viikinki olisi tul-
lut Pohjanlahden rannoille noin 1300-luvulla. 

Teoria saattaisi varmistua nykytutkimuksen 
avulla, jos DNA-näytteitä saataisiin tarpeeksi laa-
jalta joukolta.

DNA-tukimus on yksi edistysaskel, joka 
muuttaa asioita. Toinen on Internet, jossa on 
kuitenkin omat ongelmansa.

-Monet tutkijat eivät tarkista tietoja alkupe-
räislähteistä ja siksi nettiin pääse paljon virhei-
tä, jotka sieltä kopioitaessa siirtyvät edelleen. 
Jos yksi lapsi merkitään väärään perheeseen, 
niin hänen jälkeläisensä ovat väärässä suvus-
sa, Erkki sanoo. 

- Kone ei pysty erottamaan oikeaa ja vää-
rää tietoa. Juuri tämän vuoksi tarvitaan nyt ja 
tulevaisuudessa meitä sukututkijoita, tiivistää 
Irma-Liisa. ▼
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vuosikokous pi-
dettiin 19. maaliskuuta Kampin palvelukeskuk-
sen tiloissa. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Antti Lanamäki, sihtee-
riksi Helena Pyhälahti-Räisänen ja pöytäkir-
jantarkistajiksi Jaakko Ojala ja Mikko Paavola.

Puheenjohtaja Elle Mäkinen esitteli toimin-
takertomuksen vuodelta 2013 todeten toimin-
nan jatkuneen perinteiseen tapaan:
 » Tammisunnuntain kirkkopyhää vietettiin 

Myyrmäen kirkossa.
 » Kauhajoen kuntavierailu toteutui 

huhtikuussa ja väkeä oli paikalla n. 150 
henkilöä.

 » Musiikkinäytelmä ”Elämää, ei sen 
enempää”, jonka on kirjoittanut Henrik 
Lamberg, esitettiin lokakuussa täydelle 
salille Kampin palvelukeskuksessa.

 » Itsenäisyyspäivän juhla vietettiin 
perinteiseen tapaan, juhlapuheen piti 
vuorineuvos Heikki Hakala.

Tilinpäätös vuodelta 2013 hyväksyttiin yksimie-
lisesti ja samoin vahvistettiin toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio vuodelle 2014.

Vuoden 2015 jäsenmaksuun tehtiin vähäi-
nen korotus ja vuosijäsenmaksu on ensi vuon-
na 18 euroa.

Hallituksen erovuorossa olevista jäsenis-
tä valittiin jatkamaan (kausi 2014–2016) Su-
vi Lahdenmäki, Tarmo Ojaluoma, Helena 
Pyhälahti-Räisänen ja Antero Tala. Uutena jä-
senenä hallitukseen valittiin Anita Molin. Halli-
tuksessa jatkavat (kausi 2013–2015) Erkki-Jussi 
Erkkilä, Vilho Korkeamäki, Henrik Lamberg, 
Jaakko Ojala ja Ritva Viitamäki. Hallituksen 
puheenjohtajana jatkaa myös (2013–2015) Elle 
Mäkinen.

Hallituksen jäsenenä ja yhdistyksen emän-
tänä 28 vuotta toiminut Sirkka-Liisa Mattila 
jättäytyi nyt pois hallituksesta ja häntä kiitettiin 
erityisen ansiokkaasta toiminnasta.

Vuosikokouksessa keskusteltiin 
yhdistyksen nimestä

Toiminnantarkastajana vuonna 2014 valittiin 
jatkamaan Ilkka Kaski ja varatoiminnantarkas-
tajana Matti Myllyniemi.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouk-
sessa oli esillä yhdistyksemme nimen muutta-
minen. Nykyinen Helsingin Eteläpohjalaiset ry 
todettiin hieman hankalaksi, koska valtaosa jäse-
nistä on muualta kuin Helsingistä. Hallitus esitti 
Uudenmaan Eteläpohjalaiset -nimeä mahdolli-
sena vaihtoehtona ja muitakin ehdotuksia nou-
si keskustelussa esiin. Vuosikokous totesi, et-
tä yhdistyksen nimen muutos on järkevää teh-
dä, mutta pakottavaa tarvetta nimen muutta-
miseen tässä kokouksessa ei ole, joten asiaa on 
hyvä valmistella vielä laajemmin. Hallitus velvoi-
tettiin tekemään ehdotus uudeksi nimeksi vuo-
den 2015 vuosikokoukseen. ▼

Antero Tala
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Helsingin keskustasta, Kasarmitorin vierestä, 
löytyy yksi Lappajärven Osuuspankin neljästä 
konttorista, POP Pankki Helsinki. Konttori sijait-
si aiemmin Itäkeskuksessa, mutta muutti sieltä 
keskeisemmälle paikalle Esplanadin puiston lä-
heisyyteen syksyllä 2012. Helsingissä Lappajär-
ven Osuuspankilla on ollut konttori jo yli kym-
menen vuotta. Pankin muut konttorit sijaitsevat 
Lappajärvellä, jossa pankki perustettiin alun pe-
rin vuonna 1924. 

Konttorissa asiakkaita palvelee päätoimises-
ti kolme toimihenkilöä. Pieni konttori herättää 
paljon kiinnostusta asiakaslähtöisen palvelun-
sa ja tavoitettavuutensa takia. Asiakkaat arvos-
tavat sitä, että he saavat henkilökohtaista palve-
lua ja pankkiasioiden hoitaminen käy sujuvasti 
ilman pitkiä jonotusaikoja. Asiakaskuntaan kuu-
luu lappajärveläisten ja muualta pääkaupunki-
seudulle muuttaneiden lisäksi myös paljasjal-
kaisia helsinkiläisiä.

Lappajärven Osuuspankin Helsingin kontto-
ri on keskittynyt palvelemaan henkilöasiakkaita 
sekä heidän päivittäisissä raha-asioissaan, että 
pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävissä sijoitus- 
ja rahoitusasioissa. Ajanvarauksella asiakkaille 

Miten pankkinne erottuu kilpailijoista?
- Toimintatapamme poikkeavat melko paljon 
suurten liikepankkien toimintamalleista. Toimin-
tamme on hyvin asiakaslähtöistä, eikä sitä ohjaa 
voittojen maksimointi, kuten yleensä pankkeja 
ja rahalaitoksia joiden yhtiömuotona on osake-
yhtiö. Meillä on suorat puhelinnumerot ja säh-
köpostiosoitteet, joten asiakkaidemme ei tarvit-
se asioida robottien kanssa tai hyppiä puhelin-
vaihteesta toiseen. Yleensä asioita pääsee hoi-
tamaan suoraan tutun yhteyshenkilön kanssa.

Mikä tekee POP Pankista Suomen parhaan 
pankin?
- Sanoisin, että on toimintamme asiakaslähtöi-
syys, joka näkyy toiminnassamme siten, että em-
me tyrkytä tarjoamiamme palveluita asiakkail-
le. Jos suosittelemme palvelua, perustuu suo-
situs aina arvioomme sen soveltuvuudesta asi-

Pohjalainen pankki pääkaupunkiseudulla

Lappajärven Osuuspankin Kasarmikadun 
konttorin tilat ovat viihtyisät ja kodikkaat.

Kuvassa vasemmalta 
pankinjohtaja 
Hannaleena Kaitala, 
Hannu Lehtinen, Linda 
Kontinen ja Elina 
Kärkkäinen.

Miksi POP Pankki on paras valinta omaksi pankiksi? Näin vastaa 
Hannu Lehtinen Lappajärven Osuuspankin Helsingin konttorista.

akkaan tarpeisiin. Asiakaskohtaamisissa pyrim-
me siihen, että asiakas ensin kertoo meille ta-
voitteistaan, toiveistaan ja haaveistaan. Tämän 
jälkeen etsimme yhdessä näihin tarpeisiin par-
haiten vastaavat palveluratkaisut. Kun asiakkaan 
kanssa ”päästään tutuiksi”, on asioiden hoitami-
nen helppoa ja vaivatonta. 

Kuinka usein pankkiasioita kannattaa 
päivittää?
- Tämä riippuu pitkälti siitä, millaisia palveluita 
asiakkaalla on käytössään. Suosittelemme kui-
tenkin visiittiä pankkiin vähintään kerran vuo-
dessa. Näin saadaan varmistettua, että palvelut 
ovat ajan tasalla eikä esimerkiksi säästösuunni-
telmiin ole syntynyt muutostarpeita. Pyrimme 
kutsumaan asiakkaat vuosittain tapaamisiin, joi-
ta kutsumme taloushetkiksi. Näistä taloushetkis-
tä olemme saaneet erittäin hyvää palautetta. ▼

on saatavilla myös lakimiespalveluita. Kontto-
rissa on mahdollista hoitaa omalta tililtä käteis-
varojen talletukset sekä nostot ja tiskillä hoitu-
vat myös laskujen maksut. Pienessä konttorissa 
asiakkaat on helpompi oppia tuntemaan, mikä 

tuo asiakkaille lisäetua asioiden joustavasta hoi-
tamisesta tilanteiden mukaan.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus kä-
vi Lappajärven Osuuspankin vieraana huhti-
kuussa 2012. ▼



Olen Oskari Raivio, kotoisin Lapualta. Opiske-
len Helsingin yliopistossa englantilaista filolo-
giaa ja toimin tänä vuonna osakunnan yhteis-
työvastaavana, jonka toimenkuvaan kuuluu 
muun muassa yhteydenpito juurikin Helsin-
gin eteläpohjalaiset ry:n kanssa. Muutin pää-
kaupunkiin syksyllä 2008, ja liityin osakuntaan 
varsin pian sen jälkeen, jo aiemmin kaupun-
kiin muuttaneiden kavereiden houkuttelema-
na. Koti-ikävä lieveni välittömästi muutaman 
pykälän, kun toimistossa kaikuivat tutut mur-
teet. Juurien vaaliminen - soveltuvin osin - on-
kin merkittävä osa järjestön toimintaa.

Helsinki kaupunkina oli kiinnostanut itseä-
ni jo useamman vuoden ajan ennen muut-
toani. Ensimmäisen vuoden aiheuttamasta 
suuresta muutoksesta toivuttuani aloin pitää 
kaupungista sillä tavoin kuin olin alun alkaen 
odottanutkin. Helsinki on sopivan eläväinen 
kaupunki, ilman maailmankaupunkien ahta-
utta. Suomalainen kaupunkiarkkitehtuuri on 
parhaimmillaan, mutta rosoisuuttakin löytyy.

Päätöstäni ryhtyä osakunta-aktiiviksi ei ole 
liiemmin tarvinnut katua, sillä EPO osoittautui 
heti alkumetreiltä tärkeäksi tekijäksi niin sosi-
aalisten suhteiden, kuin akateemisen verkos-
toitumisenkin kannalta. Järjestötoiminta on 
antanut eväitä yhdessä toimimiseen ja yli-
päätään osoittanut yhteistyön voiman orga-
nisaation ylläpitämisessä. Erityisesti toimiessa-
ni pääsihteerin virassa muutama vuosi sitten 
pääsin sisälle toiminnan tekniseen puoleen. 

Osakunnat ovat kuitenkin olemassa nimen-
omaan vastapainona opiskelulle, joten kaik-
ki hallinnollisetkin muodollisuudet tähtäävät 
kaikille miellyttävän, rentouttavan toimintaym-
päristön luomiseen.

Opiskelijajärjestöt elävät sykleissä; joka 
vuosi lähtee vanhoja toimijoita, ja uusia kir-
jautuu sisään, mutta tietyin väliajoin pitkäai-
kaiset puuhahenkilöt vaihtuvat uusiin siinä 
määrin merkittäviltä osin, että voi puhua jon-
kinasteisesta sukupolvenvaihdoksesta. Tänä 
lukuvuonna olen huomannut tällaisen vaih-
doksen. On kuitenkin hyvä, että toimijoiden 
suhteen on limittäisyyttä, että konkarit voivat 
siirtää tietotaitonsa eteenpäin. EPO sai uuden 
kuraattorin, lapualaislähtöisen Juho Niskasen, 
106. vuosijuhlamme yhteydessä 22.maaliskuu-
ta 2014. Joka toinen vuosi valittavalla kuraat-
torilla onkin merkittävä rooli toiminnan johta-
misessa ja valvomisessa, sekä osakuntalaisten 
opastamisessa – aina hallinnollisista pulmista 
arkipäivän askareisiin. Terve kriittisyys ja uudet 
toimintatavat, kenen aloitteesta tahansa, ovat 
tosin enemmän kuin tervetulleita, kunhan niil-
lä tähdätään osakunnan ydinajatuksen toteut-
tamiseen ja kehittämiseen. ▼

Hyvää kevään jatkoa ja alkavaa kesää!

Oskari Raivio, HuK

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan yhteistyövastaava 2014

Keväinen tervehdys Helsingin Etelä-
Pohjalaisesta Osakunnasta!

Osakuntaelämää
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Tapahtumat
22.–23.5  Tanssin aalto - Kaiken tanssin festari, Seinäjoki
2.6.–6.6. Tango soi Seinäjoella (Suomalaisen tangon Satumaa ry)
5.–15.6.  Ilmajoen Musiikkijuhlat
7.6.  Kruunuhäät Töysän Nuorisoseuralla
13.–14.6.  Kauhavan Puukkofestivaalit 
13.–14.6.  Haku Päällä -rakkausfestivaali, Kurikka
13.–14.6.  Talarock 2014, Seinäjoki
 Hyvän ruoan ja kotimaisen huippumusiikin yhdistelmä 
 Uppalan Kartanossa
14.–15.6. Ähtäri-päivät
26.6.–6.7.  Alajärven Rokulipäivät - 40-vuotisjuhlavuosi
 Perinteisen ohjelman ohessa poikkitaiteellinen 
 Aaltoa ja aarioita -tapahtuma 
27.–29.6. Kortesjärven Suvipäivät 
27.–28.6.  Provinssirock - 24 h festivaali, Seinäjoki
28.6.–13.7.  Lappajärven IV Vesiviikot
4.–13.7. Härmälääset Häjyylyt, Alahärmä
9.–13.7. Seinäjoen Tangomarkkinat - 30 v. juhlavuosi
12.7. Miljoona Iskelmä Tuurissa, Alavus
 Pääesiintyjänä Paul Anka. 
18.–20.7. KansanlauluSpelit, Ilmajoki
18.–19.7. Solar Sound –festivaali, Seinäjoki
 Urbaanin ja elektronisen musiikin kaupunkifestivaali
18.–19.7. Tulivuorirock, Lappajärvi
18.–19.7. III Vintti-Blues -festivaali, Soini
19.–20.7. Wanahan Ajan Päivät, Soini
24.–27.7. Seinäjoen Vauhtiajot Race & Rock -festivaali
28.7.–1.8. Elolystit, Teuva
 Teemana Tove Jansson 100 vuotta.
1.–3.8. XI Vanhan Paukun Festivaali, Lapua
1.–3-8. Ylihärmän Elotryskööt
2.8. Siirrettävien saunojen kokoontumisajot, Teuva
15.–17.8. Aukusti-festivaali, Jalasjärvi
22.–24.8.  Harrastajateatterikesä, Seinäjoki
5.–7.9. Kauhajoen Ruokamessut Hämes-Havusessa
9.9.–19.10. Bothnia Biennale 2014 – Matkalla – På väg 
3.–5.10. Lokakuun Loiskeet, Lappajärvi
 Valtakunnallinen kansanmusiikkitapahtuma jo 25. kerran.

Teatteria
  
 Tohnin Touhuteatteri (Töysä):
3.6.–7.8. Paloa ja Pinestä -komedia.
 Seinäjoen Kesäteatteri:
5.6.–16.8.  Remu & The Hurriganes lakeudella -musikaali
3.7.–8.8. Pohjanmaa Brothers -musikaalikomedia
9.7.–16.8. Peter Pan -musikaali
 UIT: Uusi Iloinen Teatteri (PowerPark, Härmä, Kauhava)
13.–15.6.  Ilosofian oppitunti
 Suupohjan teatteriharrastajat (Teuva)
14.–29.6.  Kurvikkaat konsultit -kesäillan farssi
 Törnävän Kesäteatteri (Vanha Paukku, Lapua):
24.6.–28.7.  Risto Räppääjä ja Nuudelipää - musiikkinäytelmä 
 Ähtärin Musiikkiteatteri:
25.6.–6.7. Salattu Suru -musiikkinäytelmä Topi Sorsakoskesta
 Halkosaaren kesäteatteri (Lappajärvi)
27.6.–10.8.  Tankki täyteen -komedia
 Teatteri Kajo (Kesäteatteri Sotkanpesä, Kauhajoki):
28.6.–27.7.  Lakeuksien lukko -näytelmä 
 Onnelan kesäteatteri (Härmänkylän Nuorisoseura)
28.6.–14.7.  Viimeisen päälle poliisi -näytelmä
29.6.–15.7.  Asennetta, virkamies, asennetta -näytelmä
 Lapuan kristillinen opisto ja Lapuan herättäjäjuhlat:
29.6– 6.7.  Polvesta polveen -virsikuvaelma
 Teatteri Karikko (Lappajärvi):
30.6.–16.7.  Pelastakaa Pitkästön kummitus –näytelmä

 Peräseinäjoen Pennihäät (Aisamäen kesäteatteri):
4.–19.7. Kirkkofäärtin kolomas kortti
 Larvateatteri (Luhurikan kesäteatteri, Lapua)
5.7.–9.8. Aapelin siunattu hulluus -maalaiskomedia

Näyttelyt
 Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo 
 Nelimarkka-museo, Alajärvi
17.5.–28.9.  Due Nelimarkka. 50-vuotisjuhlanäyttely. Eero Nelimarkan ja Riitta 

Nelimarkan yhteisnäyttely. 
8.8. Nelimarkka-museon 50-vuotisjuhlapäivä
 Taidekeskus Harri, Alavus
31.5. asti  Kauko Välimäen arpanäyttely 
31.5. asti  Airi Kentalan ja Eija Pöyryn keramiikkaa, tekstiilitaidetta ja grafiikkaa 
 Hella-galleria, Kauhajoki
toukokuu  Mark Heidt: The Fantastic World of Mauri Kunnas. 
kesäkuu  Kauhajoen Taideyhdistys; Vuosinäyttely ”Elokuva”
heinä–elokuu Mark Heidt: Simpsons
 Kauhavan Taidetalo 
6.-24.5. Ulla Ollanketo: Matkalla elämässä. 
13.–14.6. Puukkofestivaalien lastentapahtuma 
13.–20.6. Lasten taidenäyttely 
 Soile Ylimäyryn taidehalli, Kuortane, Mäyryn kylä 
25.5.–24.8.  Muurattu palava: Soile Ylimäyryn maalauksia ja uusia värikkäitä 

lasiveistoksia. 
 Lapuan Taidemuseo
31.5. asti  Minna Herrala: Empatia - Empathy 
kesä Benjam Pöntinen: Valokuvia
 Patruunagalleria, Lapua
25.5. asti  Taiteen Kosketus X. Lapuan Yläkoulun ja Lapuan Lukion 

kuvataidenäyttely 
27.5.–19.6. Matkakumppanit. Minna Rajala ja Jaana Kortelainen.
25.6.–31.8. Sisua ja aiolia.Taiteilijaelämää Provencessa. Liisa Wartio-Corbiere ja 

Thierry 
 Vieux.
 Pohjanmaan Valokuvakeskus, Lapua
18.5. asti  Pohjanmaan Kameraseurojen vuosinäyttely 
22.5.–19.6. Portrait of Nature - Myriads of Gods. Japanilaisen Nobuyuki 

Kobayashin valokuvia. 
 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, 
 Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-museo, Seinäjoki
18.5.asti Lotta Svärd 90 vuotta
4.6.14–25.1.15  Suomen jatkosota 1941–1944 
 Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, 
 Törnävän museoalue, Kivinavetta, Seinäjoki
25.5. asti Kerro se kukkasin
20.3.–25.5.  Pitsivirta - tekemistä ja keväistä kauneutta 
11.6.–28.9. Vesille
 Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki 
10.5.–22.6. Seinäjoen taiteilijaseura: Stiffengine ja Vaula Sippola: Maalauksia 
14.5.–18.5. Valtakunnallinen museoviikko – Kokoelmien aarteet. 
28.6.–3.8. Janne Laine ja Outi Heiskanen: Maisemia 
16.8.–19.10. Bothnia Biennale: Määränpää: Seinäjoki
16.8.–14.9. Heikki Hautala
 Varikkogalleria, Seinäjoki 
26.4.–18.5.  Sanna Maria Paananen 
24.5.–15.6. Konsti
19.6.–13.7. Pia Feinik
19.7.–10.8. Sinikka Eerola
16.8.–7.9. Sanna Kananoja
 Kulttuuritalo Orrela, Teuva
1.–31.7. Ars Nova Botnica -taidenäyttely
 Mäkikäälyn galleria, Teuva, Horon kylä
22.6.–8.7. Eira Viertoman ja Maija-Liisa Pöystin maalauksia 
10.–30.7. Eurooppalaisen Kulttuuriyhdistyksen näyttely 
 Pirkanpohjan taidekeskus, Ähtäri 
2.–31.5.  Valtakunnallinen ”Pikku Mestarit”- kuvataidekilpailun näyttely 
15.6.–31.8. Kuvanveistäjä Eero Hiirosen näyttely ja Kirkkoesineistön näyttely 

 

Etelä-Pohjanmaan kesätapahtumia 2014
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Talkoohenki ja yhteisöllisyys ovat kunniassa, kun 
mennään kohti kesää ja Ilmajoen Musiikkijuhlia. 
Eläkeläiset vartioivat Ooppera-areena yötä päi-
vää. Mutta sitä ennen paikalliset eläkkeensaa-
jat viettävät 40-vuotisjuhliaan.

Musiikkijuhlilla on Ooppera suurmiehestä Kek-
konen ja laaja konserttiohjelmisto parina viikon-
loppuna ennen Juhannusta, jolloin yli 300 käsi-
paria on kökässä, kuten pohjalaiset talkootyö-
tä kutsuvat. Tuohon lukuun kuuluvat tarjoilusta 
vastaavat MusAkat, rakenteet valmistava Kent-
tätoimikunta, oopperan kuorot ja avustajat, lii-
kennejärjestelijät, lipunmyyjät sekä monia mui-
ta kökkäläisiä.

-Juuri on valmistumassa Kenttiksen kökkimä 
uusi toimistorakennus palvelemaan ihan Oop-
pera-areenan kyljessä, kertoo toiminnanjohta-
ja Sari Hanka.

Talkooyhteistyö eläkeyhdistyksen kanssa pai-
kallisen EETUn nimissä on tiivistä. Heinäkuun 
puolivälissä EETU järjestää Ooppera-areenalla 
maakunnallisen musiikki-illan, jossa esiintyy rai-
lakkaan musiikin kera Kurikan Pelimannit. -Tämä 
jos mikään lisää yhteisöllisyyttä, sanovat eläke-
yhdistysten johtomiehet.

Eläkkeensaajat juhlivat 40:ttä 
vuottaan

Eläkkeensaajien puheenjohtaja Martti Keski-
Lahti sanoo, että valvontavuoroissa tullaan tu-
tuiksi ooppera-areenalla esiintyvien taiteilijoi-
den kanssa. -Juttutuokio vaikkapa itse Kekkosen 
(Jyrki Anttila) kanssa vie kohti seuraavaa kesää.

Eläkkeensaajat ahkeroi viikottain eri harras-
tepiireissä. Naiset kokoontuvat kutimelle maa-
nantaisin sekä orkesteri ja laulukisällit maanan-
taisin ja lauluryhmä muiden kerhojen kanssa 
torstaisin. On myös sokkomatka ja retki ruskan 
lumoihin, listaa Keski-Lahti ja jatkaa, että taloutta 
kohennetaan arpajaisilla sekä kahvirahalla. Syk-
syn laivaristeilylle on aina osallistuttu. 

Mutta kuluvan vuoden huippuhetki osuu 
huhtikuun 26. päivään, jolloin yhdistys viettää 
Työväentalossa mittavalla kulttuuriohjelmallaan 
40-vuotisjuhlallisuuksiaan. 

Muitakin eläkeläisryhmiä on kökässä mu-
kana. Ilmajoen Eläkeliiton puheenjohtaja Jus-
si Rintasalo kertoo, että eläkeliittolaisia on val-
vontavuoroissa toistasataa. - Meille tulee yölli-

nen valvonta, mutta silloin on hienoa keskus-
tella kaiken maailman asioista.

Rintasalo on itsekin ollut mukana estradilla 
Pohjalaisia-oopperassa.

Ilmajoen Kansallisten Seniorien Pauli Yli-
Rahko kertoo, että senioreita on valvonta-
vuoroissa iso joukko.

Eläkeläiset toivottavat tuttavat 
oopperaan Ilmajoelle !

Talkoilla on Musiikkijuhlien toimistossa koot-
tu myös matkapaketteja kauempaa tuleville 
oopperavieraille. Eläkeläiset toivottavat tutta-
vat ympäri maan tervetulleeksi Musiikkijuhlille, 
nyt katsomaan oopperaa suurmiehestä Kekko-
nen. Ooppera kokonaisuudessaan ja Jyrki Antti-
la ilmettynä Kekkosena saivat viime kesänä erin-
omaisia arvosteluja valtakunnan lehtiä myöden.

Opastetulla kiertoajelulla Ilmajoella voi tu-
tustua oopperapitäjän huimaan historiaan 
ja nähtävyyksiin. Ruokailut ja majoittuminen 
ovat peripohjalaisia oopperan pikanttimaus-
teilla ryyditettynä.

Oopperan ja konserttien ohessa pääsee Jo-
kilaivaristeilylle, karamellitehtaaseen, Nostalgia-

kauppaan ja vaikkapa Kekkosen Sylvi-frouvan 
parempiin trahteereihin.

Musiikkijuhlilla on viihteellinen On hetki 
-konsertti, jossa Johanna Försti ja Juha Uusita-
lo esittävät laadukasta bigband-musiikkia. La-
valle nousevat myös Tuliset Tenorit - Tomi Met-
säketo, Pentti Hietanen ja Jyrki Anttila ikivihrei-
den sävelten siivittäminä sekä a cappella -yh-
tye Cub for Five.

Juhlat avaa 5.6. oopperakuoron konsert-
ti Sammon muruja, jossa kuullaan sekakuoro-
kantaatteja Seinäjoen Lakeuden Ristissä, joh-
taa Tommi Niskala. Nyt ohjelmaan kuuluu myös 
mittava ohjelmaosio lapsille ja lapsenmielisille.

Seuraavana vuonna Merikantoa

Ilmajoen Musiikkijuhlat viettää 40-vuotisjuhli-
aan vuonna 2015. Juhlavuoden ohjelmistossa 
nähdään jälleen uusi kotimainen ooppera, jo-
ka kertoo Oskar Merikannosta.

Oopperan säveltää Jaakko Kuusisto ja libre-
ton on kirjoittanut Juhani Koivisto. Nimekkäille 
solisteille ja kuoroille teoksen ohjaa Anna Kelo. ▼

www.musiikkijuhlat.fi 

Ilmajoen eläkeläisyhdistysten EETUn edustajat Jussi Rintasalo (vas.), Martti Keski-Lahti ja Pauli Yli-Rahko 
sonnustautuivat Musiikkijuhlien toiminnanjohtajan Sari Hangan kanssa ooppera-areenan sisääntuloon. 
Areena odottaa lavasteiden rakentamista, joista tuleekin Kekkosmaisen mittavat.

Yhteisöllisyys ja kökkätyö ovat vallanneet 
Ilmajoen Musiikkijuhlat



Hilkka Kotkamaa

Plari  |  2–2014  |  17

Tapasin Tanja Marttilan Matka-messuilla osas-
tolla, jossa matkailijoita toivotetaan tervetulleeksi 
Etelä-Pohjanmaalle otsikolla Pohjanmaan kautta.

Tanja osoittautuikin varsin kiinnostavaksi tut-
tavuudeksi. Hän vastaa osaltaan kansainvälisten 
vieraiden houkuttelemisesta Etelä-Pohjanmaal-
le. Hänen erityisvastuullaan on pitää matkailu-
sivustoa venäläisille turisteille venäjän kielellä.

Tanjan äidinkieli on venäjä, mutta hän ei ole 
venäläinen. Tanja on syntynyt Virossa, hänen äi-
tinsä on Valko-Venäjältä ja isä Ukrainasta. Seinä-
joella hän on asunut 15 vuotta ja suomen kie-
li, kuten myös pohjanmaan murre, sujuvat niin, 
etten koko haastattelun aikana huomannut hä-
nen olevan ulkomaalainen ennen kuin hän sii-
tä itse kertoi.

”Ei meillä oo mitään”

Tanjan usko eteläpohjalaiseen menestykseen 
Venäjän markkinoilla on raudanluja. 

- Moni venäläinen Suomenkävijä on jo kyl-
lästynyt Itä-Suomeen. Se on jo nähty ja sitä pait-
si siellä on liikaa venäläisiä... Nyt halutaan uut-
ta ja erilaista. Siitä minulla on jo näyttöä, koska 
minä ja kollegani olemme onnistuneet houkut-
telemaan monia venäläisturisteja Pohjanmaal-
le. Työ on käynnissä, mutta tietysti vasta alus-
sa. Potentiaalia on niin paljon, että hyvällä työl-
lä saamme erinomaisia tuloksia, Tanja kehuu. 

- Todisteena työstämme on muun muassa 
viime syksynä ilmestynyt eteläpohjalainen kult-
tuuri- ja luonto-opas – venäjän kielellä, venäläi-
sille matkailijoille. 

Tanjan mielestä Etelä-Pohjanmaalla on ek-
sotiikkaa ja ominaislaatua, jota pohjalaiset eivät 
tunnu itse näkevän. 

- Olen kuullut monesti ihmisten sanovan: 
”ei meillä oo mitään”. Tämä on täyttä lähisoke-
utta. Meillä on juuri sitä mistä venäläisturistit 
ovat kiinnostuneita: luonto, järvet, lakeus, elävä 
kulttuuri, hyvä perinneruoka, kauppoja ja huvi-
puistoja, kylpylöitä, arkkitehtuuria, ainutlaatui-
sia kirkkoja ja värikäs historia. Tämä kaikki silmi-
en edessä, mutta siihen on kai niin totuttu, et-

tei sitä osata hehkuttaa. Väitän että Pohjanmaa 
on maailman suomalaisin alue, ja se on juuri 
suomalaisuus josta venäläiset ovat perimmäl-
tään kiinnostuneita! 

Alvar ja Tove

Tanja Marttila myy Etelä-Pohjanmaata venäläis-
ten lisäksi muulle maailmalle. Esimerkiksi japa-
nilaiset ovat kiinnostuneita maakunnasta ja he 
haluavat aina nähdä Alvar Aallon arkkitehtuu-
ria, jota heille näytetään tietysti mm. Seinäjoella. 
Japanilaiset tietävät myös, että Teuvalla on kir-
kossa melkoinen helmi heidän ja muiden mat-
kailijoiden nähtäväksi: Tove Janssonin maalaa-
ma alttaritaulu. 

 - Ulkomaalaiset ovat erittäin kiinnostu-
neita meidän tarjoamastamme maatilamat-
kailusta. Japanilaisille on räätälöity Aalto-
kierros, joka päättyy Kurikkaan, elämykselliseen 
maatilayöpymiseen. 

- Ulkomaisille matkailijoille, varsinkin heille 
jotka tulevat suurkaupungeista, pelkkä kävely 
metsässä voi olla suuri elämys. Metsäretkiltä pa-
latessaan kaukomatkailijat kertovat silmät tuikki-
en nähneensä eläviä eläimiä ja auringonlaskun. 

Hupia, herkkuja ja kyläkauppaa

Tanja kävi kertomassa Helsingin Matka-mes-
suilla pohjalaista ilosanomaa toki kaikille mes-
suvieraille: Mitä Pohjanmaa voi tarjota yleensä 
matkailijalle?

- Perheelle voisin suositella vaikkapa Alahär-
mässä sijaitsevaa Powerparkia, joka on Suomen 
parhaaksi määritelty huvikeskus. Samalla mat-
kalla voi käydä vaikkapa Lakeuden Portissa Ala-
vudella Ouran lomakeskuksessa, jossa Heikin-
tuvan Liisan tarinoita voi kuunnella ja hänen 
herkkujaan maistaa. Samalla reissulla on mah-
dollisuus tutustua myös upeisiin järvimaisemiin 
mm. Sydänmaalla ja käväistä Sepänniemen tai 
Kalajärven lomakylissä. 

Tanja Marttila muistuttaa, että Kuortane on 
kaunis lomapaikkakunta, jossa on urheiluopis-
to ja iso mökkikylä. Maailman taidetuulia voi 
haistella Soili Yli-Mäyryn upeassa taidetalossa. 

- Ylihärmässä on erinomainen kylpylä. Ja 
luontoystävät, menkää Lappajärvelle. Siellä on 
kraatterijärvi, kylpylä, hyvät mökit ja erinomai-
nen karavaanialue. 

Kauhavalla on Juhani Palmun taidetta se-
kä puukkomuseo ja puukkotehdas. Lapualla on 
kulttuurikeskus Vanha paukku ja kaunis kirkko. 

Seinäjoen vetonauloja ovat Aalto-keskuksen 
lisäksi suuret tapahtumat, kuten Tangomarkki-
nat ja juhannuksen jälkeisellä viikolla Provinssi-
rock sekä Törnävän kesäteatteri. ▼

Seinäjokelais-virolais-valkovenäläis-ukranailaisen 
Tanja Marttilan mielestä Pohjanmaa on maailman 
suomalaisin alue, ja se on juuri suomalaisuus, josta 
ulkomaalaiset ovat perimmältään kiinnostuneita. 

Tanja houkuttelee venäläisiä 
Etelä-Pohjanmaalle



Hilkka Kotkamaa, teksti ja kuva
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Viini kruunaa hyvän ruoan. Tuttu juttu. Ruoan 
ja viinin yhdistäminen on taitolaji, joka on syn-
nyttänyt kokonaisen ammattikunnan ja valtavan 
määrän kirjoja ohjeeksi ja opastukseksi sointu-
vimman makunautinnon saavuttamiseksi. Nyt 
aiheesta on tehty jälleen uusi opus, jossa par-
haat suomalaiset asiantuntijat ja yhdessä selväs-
ti viihtyvät ystävykset ovat lyöneet hynttyyt yh-
teen. Näin on syntynyt kirja Ruoasta viiniin (Ota-
va), tekijöinä Juha Berglund, Jaakko Heini-
mäki, Antti Vahtera ja Antti Rinta-Huumo.

Näin pohjalaisittain nimistä kiinnostavin on 
Antti Rinta-Huumo, joka on lähtenyt maailmalle 
viinin ja hyvän ruoan palvelukseen Nurmosta.

- Joo, täytyy myöntää että kun aikoinani ker-
roin erityiskiinnostukseni viineihin, joku tuhah-
ti ihmetyksestä. Mutta maailma muuttuu. Nyt 
viinit maistuvat Pohjanmaallakin ja olen pitä-
nyt useita viinikursseja kotikonnuilla, viimeksi 
eteläpohjalaisille ekonomeille. Ja pyyntöjä tu-
lee koko ajan lisää, mikä on minusta tosi hienoa.

Pohjalaisillekin maistuu jo

Antti Rinta-Huumo päätti lukion ja armeijan 
jälkeen ryhtyä ravintola-alalle. Ensin hän läh-
ti 1991 kokkikoulu Perhoon. Harjoittelupaikka 
löytyi Saksasta Frankfurtista. Siellä kului vuosi ja 
sen jälkeen oli vuorossa Haaga-intituutti. Siellä 

Viinien huipputuntija kotoisin Nurmosta

- Jopa pohjalaisille maistuu hyvä viini, kertoo Antti Rinta-Huumo – lasi kädessä tietty.

hän tutustui opiskelijakaveriinsa Juha Berglun-
diin ja pojat päättivät lähteä yhdessä Berglundin 
omistamalle viinitilalle Ranskan Bordeaux’n vii-
nialueelle. Siellä kului kolme vuotta, josta osan 
Antti käytti opiskeluun Bordeaux’n yliopistossa.

- Se oli mahtavaa aikaa, mutta en halunnut 
jäädä viininviljelijäksi ulkomaille, vaan palasin 
Suomeen. Nyt voin sanoa, että teen työtä vii-
nin hyväksi täällä Suomessa, Juha Berglundin 
palveluksessa. Teen Viini-lehteä, kirjoitan viini-
kirjoja, pidän viini-kursseja, osallistumme alan 
messuille ja konsultoin. Kiinnostus viiniä koh-
taan on kasvanut näin vuosina niin paljon, että 
töitä on ollut kädet täynnä.

Paikallinen sopii paikalliseen

Koska Antti Rinta-Huumolla on painotuore kir-
ja kädessä, annetaan hänen kertoa, mikä on sa-
nomana kirjassa Ruoasta viiniin.

- Haluamme kertoa miksi joku ruoka ja viini 
sopivat erityisen hyvin yhteen. Eikä pelkkä vinkki 
riitä, vaan haluamme kertoa miksi. Nyrkkisääntö-
nä voi sanoa, että paikallinen sopii paikalliseen. 
Eli kannattaa ottaa selvää miltä alueelta ruoka ja 
viini tulevat. Vuosisataisen kehityksen perusteel-
la Bordeaux’n viinit sopivat Bordeaux’n seudun 
ruokaresepteihin ja burgundilainen viini istuu 
burgundilaisiin ruokiin. Näiden lisäksi voi tehdä 
löytöjä, joihin annamme vinkkejä kirjassamme.

Pöydän antimet on kirjassa rakennettu se-
sonkien mukaan ja matka kiertää ympäri maail-
maa. Kirja ei edellytä etukäteistuntemusta, vaan 
ihan vasta-alkajakin ryhtyä toimeen. Värkit on 
saatavilla kotikaupasta ja Alkosta.

Entä mikä on kaikkein tärkeintä kun halu-
aa parhaan mahdollisen nautinnon ruoasta ja 
viinistä?

- Hyvä seura, sanoo alan eturivin asiantun-
tija Antti Rinta-Huumo. ▼
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Valtakunnallinen kansanlaulukilpailu 

Satulinna-yhteislaulukonsertti 

vetäjänä Jukka Kuoppamäki 

SM-kisat huuliharpun ja mandoliinin soitossa sekä  

Speli-mestaruuskisat 1- ja 2-rivisten haitareiden soitossa 

Slangi meets Kranni. Murreseurojen Stadin Slangin ja 

eteläpohjalaisen Krannin murrekisa 

Hengellisen kansanmusiikin konsertti   

Ilmajoen kirkossa (perjantaina) 

Useita pelimanni- ja kansantanssikonsertteja 

Tuu mukahan eteläpohojalaasehen 
pelimannitunnelmahan 

 

Tiedustelut: Jorma Aro 0500-268605, jorma.aro@netikka.fi 
Timo Saarimäki 050-5303405, timo.saarimaki@nic.fi 

Aidosti lähellä ihmistä.
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todettu. Tule kokemaan tämä itse. 
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Varaa aika POP Taloushetkeen.
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