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J Ä S E N M A K S U T

Jäsenmaksut - tärkeä lähtökohta toiminnalle!

Suurin osa jäsenistämme on suorittanut vuoden 2018 
jäsenmaksunsa ajallaan eräpäivään mennessä. Kiitos siitä! 
Näin turvataan yhdistyksen toiminta ja jäsenlehden Plarin 

ilmestyminen, mikä on tärkeä jäsenetu.

Lupasimme arpoa tavarapalkintoja heidän kesken, jotka 
toimivat ajallaan. Voittajat ovat Mirja Asikainen Espoo, 

Markku Luukko Espoo ja Tiina Palomäki Kantvik. 
Mirja sai Jokipiin Pellavan saunatuotteita, 

Markku Pöyrööt-sarjakuvakirjan ja 
Tiina Jokipiin Pellavan kaitaliinan. 

Onnittelut! Palkinnot on lähetetty saajilleen.

Heiltä, jotka eivät vielä ole suorittaneet jäsenmaksua, 
toivomme pikaista suoritusta. 

Muista käyttää viitetietoa. Kiitokset!

Terveisin Helsingin Eteläpohjalaiset ry

Erkki Tiitu Lapua, Jussi Ylilahti Ilmajoki, 
Markku Rantala Kauhajoki, 
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi Kortesjärvi, 
Hilkka Salmenoja Peräseinäjoki, 
Olli Rintamäki, 
Marjut Salomaa Isokyrö, 
Anu Korpinen Kurikka/ Seinäjoki, 
Sari Airaksinen Lapua/Kurikka, 
Aino Lehtonen Vimpeli, 
Juha Jukantupa Ilmajoki/ Alajärvi, 
Sauli Ahopelto Alajärvi, Ari Haka-Taivalmäki, Jalasjärvi.

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 :

T U L E VAT  TA PA H T U M AT

23.9. - 25.9.  Hyvän Olon Tangoristeily 
yhteistyössä Järviradion ja Viking Linen kanssa. 

Lisätiedot s. 11

Tutustuminen 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan

Helsingin Eteläpohjalaiset ry. menee tutustumaan 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan (SKS) 

torstaina 4. lokakuuta 2018 klo 17.30–19.30. 

Mukaan mahtuu 50 ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla lähetetään osoitteeseen: 

ojalajaa@saunalahti.fi (Jaakko A. Ojala). 
Laita ilmoitukseen nimen lisäksi 

sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumero. 
Varmistus ryhmään mahtumisesta lähetetään aikanaan. 

SKS sijaitsee osoitteessa Hallituskatu 1, 00170 Helsinki. 
Keräännytään ko. ajankohtana ala-aulaan ko. osoitteessa.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry (lyh. SKS) 
on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura. 

SKS on kansallinen muistiorganisaatio, 
kansainvälinen tutkimuslaitos ja valtakunnallinen kulttuurijärjestö. 

Elias Lönnrot keksi sanan kirjallisuus seuran nimeä varten. 

SKS:n keskeistoiminnot liittyvät kansanperinteen, kielen 
ja kirjallisuuden tutkimukseen ja tunnetuksi tekemiseen. 

SKS:ssa on suomalaisen perinteentutkimuksen ja 
kirjallisen kulttuurin arkisto, tieteellinen kirjasto 

ja tutkimusosasto. 

SKS:ssa toimii myös FILI – Kirjallisuuden tiedotuskeskus. 
SKS on myös tieto- ja tieteellisen kirjallisuuden kustantaja. 
SKS:n päärakennus sijaitsee Helsingissä Hallituskatu 1:ssä. 

Talo on valmistunut vuonna 1890.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry, Hallitus
Tervetuloa mukaan!



Jaakko Antero OjalaEtelä-Pohjanmaa kutsuu 
kesänviettoon!

Kevään ja tulevan kesän merkki on aina etelä-
pohjalaisille tulva. Kun tämä lehtemme on teil-
lä luettavana tulvat ovat menneet, mutta tätä 
kirjoittaessa ne nousevat. Ihan kuuloo korvi-
hinsa, kun lumi sulaa, vesi lorisoo, luonto va-
pautuu ja kesä pääsee valloilleen. Niin kuin 
Maire Lopin runoissa ”Joki kohajaa joskus ke-
sälläki jos sataa, jos tuluvii, tai joskus sen kohina 
menöö ihaalevan ihimisen suonis…” ja ”Lakial-
la huutaa kevät, tuuloo niin jotta heinät heiluu, 
kalavehen puolella maa vielä jääs, kevät tuuli 
puhuristaa mieltä, korvat havaattoo ääniä, la-
keurella pirättää kurkien lauma”. 

Vimpelin kunta kävi kylässä. Tuli päivi-
tettyä omaa Vimpeli tietämystä. Lapsuudessa-
ni 1950-luvulla olen käynyt muutaman kerran 
siellä. Sen jälkeen satunnaisesti ja viime vuon-
na kävin Vimpelin sotakoulun 100v juhlassa.

Opin lisää pitäjästä. Vimpelin sijainnin 
määrittävät sen naapurikunnat eli Alajärvi, 
Lappajärvi, Perho ja Veteli.

Vimpelin historia on aika pitkä ja kunniakas. 
Vimpelin kunta on perustettu 2. tammikuuta 
1866, jolloin Vimpeli irtautui Lappa järven emä-
seurakunnasta kappeli seurakunnaksi. Suomen 
kunnista Vimpeli on 28. vanhin.

Reserviupseerikoulun edeltäjä, Vimpelin 
sotakoulu (Vimpelin koulu), toimi Pokelan ky-
lässä vuosina 1917–1918. Vimpeli tunnetaan 
myös suksipitäjänä, ja melkoinen osa talvi-
sodan aikana käytetyistä suksista oli valmis-
tettu Vimpelissä.

Vimpeli tunnetaan Vimpelin Vedon ansi-
osta nykyisin erityisesti pesäpallo-paikkakun-
tana. Vimpelin Veto on voittanut Superpesis-
mestaruuden tällä vuosikymmenellä kolmes-
ti kausilla 2010, 2016 ja 2017. Vuosina 2011–
2015 Veto oli hopeasijalla. Talvilajeissa Vimpeli 
tuli tunnetuksi hiihdosta Vimpelin Hiihdot -ta-
pahtuman ansiosta. 

Vierailun ohjelma oli voimaannuttava ko-
kemus pohjalaista kulttuuria. Puheista, lau-
lusta, mieskuorolaulusta, kansanmusiikista 
ja soitosta, aina kansantansseihin ja iltama-
tansseihin asti jäi muisteltavaa. Ohjelma suo-
rastaan tulvi ja purkautui kohisten mieliim-
me kuin tulva. Nautimme täysin ja tällä men-
nään pitkään. Kiitokset Vimpelille että kä-
vitte kylässä.

Kesä tulee ja moni meistä vierailee Ete-
lä-Pohjanmaalla kesällä. Tässä Plarin nume-
rossa on Etelä Pohjanmaan liiton artikkeli ja ka-
lenteri kesätapahtumista. Osasta tapahtumia 
on myös tietoa laajemmin tässä numerossa. 
Tutustukaa niihin!

Eräässä vanhassa August Ramsayn vuo-
delta 1895 olevassa artikkelissa kerrotaan tee-
malla ”Matkailijana Pohjanmaalla” seuraavasti: 
”Etelä-Pohjanmaan tasangolla on vähän vaih-
televa luonto; mainittavia kukkuloita ei ole; 
taivaanranta näkyy tavallisesti tasaisena vii-
vana; maan yhdentasainen viettäminen me-
reen päin on estänyt suurempia järviä ja vesis-
töjä syntymästä. Mutta vaikkei tämä maanosa 

niin ollen viehä-
täkään matkaili-
jaa luonnon kauneudellaan, kannattaa siellä 
kuitenkin hyvin käydä. Jokilaaksojen viljelys 
se varsinkin vetää huomiota puoleensa ja sa-
moin myöskin väestö, jonka pirteä ja vapaut-
ta rakastava, joskin hieman kerskaileva luon-
ne ei ole tekemättä vaikutusta vieraaseen.”

Tähän on helppo yhtyä, että niin paljon 
Etelä-Pohjanmaan sekä luontoon että ihmi-
siin ja heidän suhtautumiseen liittyy oma-
peräisyyttä, että kesällä kannattaa alueella 
käydä ja vierailla. Aina se yhtä ulkomaan reis-
sua vastaa. Aina löytyy sukutapahtumia ja su-
kulaisten juhlia sekä kesätapahtumia eri pi-
täjissä. On myös tehty kiinnostavia matka-
kohteita ja reittejä matkailijalle kuten mm. 
Järviseutu-Seura, Suupohja ja Etelä-Pohjan-
maan tapahtuma kalenteri esittelevät koh-
teitaan. Suomessa yhden suurimmista suku-
yhdistyksistä Elisabeth ja Petter Hällströmin 
sukuseuran suku juhlat ovat mm. Vaasassa 
kesä kuun alussa. Yhdistyksemme jäsenistös-
säkin on useita ko. suvun jäseniä. Vimpelin 
vierailun yhteydessä Irma-Liisa ja Erkki Juu-
ti järjestivät ns. sukukammarin eli jakoi tie-
toja Strangin ja Spangarin suvuista kiinnos-
tuneille. ▼

Hyviä Etelä-Pohjanmaan reissuja 
ja kesää kaikille! 
Jaakko A. Ojala

Suvi Lahdenmäki
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Kevään Plarin kansikuva herättää muisto-
ja lapsuudesta. Vuonna 1984 koettiin vielä 
kovemmat tulvat Etelä-Pohjanmaalla. Nii-
tä käytiin isän kanssa ihmettelemässä. Jo-
tain kiehtovaa ja uljasta näyssä oli, vaikka-
kin myös hieman pelotti: mitä jos auto jää-
kin jumiin veden keskelle tai virta vie men-
nessään? Ihailtavan positiivista oli myös nyt 
paikallisten suhtautuminen televisiouutisten 
haastatteluissa. Vaikka oma mökki oli veden 
saartama, paisunta oli komea näky ja kalaa-
kin tuli hyvin. Ja kotiovelle pääsi soutaen!

Tässä Plarissa saamme paljon tietoa Ete-
lä-Pohjanmaan kesätapahtumista, joita jäl-
leen riittää joka makuun. Lisäksi voimme lu-

kea lauluntekijä Heikki Salon muistoja lap-
suuden Lapuasta ja Heikki Ylikankaan aja-
tuksia siirtolaisuudesta. 

Raija Peltomaa kirjoittaa ruoka pitoisista 
matkailumuistoista pääkaupungissa ja maa-
ilmalla. Yhdistyksen kirjoituskilpailussa 2017 
kunniamaininnalla palkitun Emilia Rantasen 
kirjoitus taas käsittelee eteläpohjalaiseksi 
kasvamisen haasteista. 

Vimpelistä piisaa kerrottavaa, siksi vielä 
tässäkin numerossa esitellään kunnan histo-
riaa ja merkittäviä kulttuurivaikuttajia. Moni-
puolista osaamista totta tosiaan löytyy.

Seuraava Plarin numero on omistettu 
eteläpohjalaisuuteen vahvasti kuuluvalle 

asialle: yrittäjyydelle. Siis-
pä kaikki pääkaupunki-
seudun pohjalaisyrittäjät 
tai maakunnassa toimi-
vat: tuokaa osaamisen-
ne esille ja mainostakaa 
seuraavassa lehdessä tai ehdottakaa juttu-
aihetta. Lisätiedot mainoshinnoista ja leh-
den aikataulusta takakannessa.

Mutta siihen asti: aurinkoisen lämmintä ja 
rentouttavaa kesää kaikille!

Päätoimittajalta

Tulvii Pohjanmaa
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Teksti: Helena Pyhälahti-Räisänen | kuvat ja kuvatekstit: Suvi Lahdenmäki

Vieraamme saapuivatkin paikalle hyvissä ajoin 
ohjelman valmisteluihin. Peräti 70 henkilön jouk-
ko oli matkassa kahdella paikallisen yrittäjä Nuoli-
kosken linja-autolla. Arvata saattaa, että matkan-
teko on ollut rattoisaa näin moni taitoisella ja 
huumorintaidon omaavalla porukalla.

Tilaisuus alkoi puheenjohtaja Jaakko A. Oja-
lan toivottaessa vieraamme ja muut läsnäolijat 
sydämellisesti tervetulleiksi tähän kovin odotet-
tuun yhteiseen juhlatilaisuuteemme. Väkeä oli 
saapunut paikalle salin täydeltä, n. 230 henkilöä.

Vimpelin kunnan tervehdyksen juhlassa esit-
ti vastavalittu kunnanjohtaja Timo Kärkkäinen, 
kotoisin Kuopiosta.

Kauniita musiikkiesityksiä saimme kuul-
la Vimpelin Mieslaulajien esittämänä, kuoron-
johtajana toimi Olli Uusitupa. Esitykset olivat 
paikallisten henkilöiden sanoituksia ja sovituksia, 
siis aitoa vimpeliläistä tuotantoa. Erikoisesti mie-
leen jäi Vimpelin laulu, jossa kuvaillaan kaunis-
ta ja moni-ilmeistä Vimpelin luontomaisemaa.

Kansantanssiryhmä Väkitukko esitti vauh-
dikkaita laulu- ja tanssiesityksiä.

Näitä Asko Laukkosen sovittamia esityk-
siä säesti mestarin ottein Kultainen harmonik-
ka -kisan voittaja Aleksi Laukkonen.

Windalan pelimannien huumorin sävyttä-
mät kansanmusiikkiesitykset oli osaavien peli-
mannien taitavaa yhdessä esiintymistä.

Ohjelman väliajalla kahviteltiin, tavattiin vim-
peliläisiä ja tuttuja kymmenien vuosien jälkeen, 
vaihdettiin kuulumisia ja tunnelma oli kotoi-
san lämmin.

Eeli Kivisen esitys ” Rakkaani tule vuorille”, 
Vimpelin Väinämöisen laulu, on aina yhtä aitoa 

Vimpeli kuntavierailulla Helsingissä

Irma-Liisa ja Erkki Juutin pitämässä Sukukammarissa riitti kävijöitä.

Tapahtuman juonsi pesisotteluista tuttu Teuvo Mäkelä.

Jorma Heikkilä esitteli Vimpelin 
historiasta kertovaa kirjasarjaansa.

Tänä aurinkoisena kevätlauantaina saapui 
Vimpelin kunta Helsingin Eteläpohjalaisten 

perinteiselle kuntavierailulle. Matkasuunnitelmat 
ohjelmineen oli laadittu Vimpelissä viimeisen päälle 

huolellisesti, kulttuuriohjaaja Soile Kautiainen-
Hietalan suunnitelmien mukaisesti. 

Ja yhdistyksemme järjesteli täällä päässä puitteet 
yhteisen juhlamme toteuttamiseksi Kampin 
palvelukeskuksessa Helsingin keskustassa.

Olavi Saarenpää otti vielä kerran 
vieraat ovella vastaan isännän 
ominaisuudessa.
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Sylvi Sävel (Soile Kautiainen-Hietala) lauloi kauniisti, mustasukkaisuudestaan 
huolimatta.

Kansantanssiryhmä Väkitukkoa säesti Aleksi Laukkonen. Vimpelin Väinämöisen pojanpoika  
Eeli Kivinen eläytyi isoisänsä lauluun.

Windalan mainiot pelimannit Juhani Rantala, Heikki Viitaniemi,  
Aimo Mässbacka ja Veikko Kataja.

Esa Rentola tulkitsi väkevästi Sukupolvien 
laulu -runon.

Vimpelin mieslaulajat.
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ja valloittavaa kuultavaa. Näitä esityksiä olisi mie-
luusti kuultu lisää.

Pohjalaista, jämerää runonlausuntaa saim-
me kuulla Esa Rentolan esittäessä Väinö Ran-
kilan ”Sukupolvien laulun”.

Sylvi Sävelen esitys ” Riemullinen Rilluma-
rei ” ei jättänyt ketään totiseksi, kyllä kunnan 
kulttuuri ohjaaja onkin vallan huumorinaisia.

Tilaisuudessa yhdistyksemme luovutti Vim-
pelin kunnalle Helsingin Eteläpohjalaisten yh-
distyksen standaarin.

Päätteeksi lauloimme yhdessä Järviseudun 
marssin, tunnelma oli kiitollinen ja kotiseutu-
rakkautta tulvillaan.

Tilaisuuden juonsi Teuvo Mäkelä, tut-
tu ääni Vimpelin Vedon pesäpallo-otteluiden 
selostajana.

Paikalla olivat myös Irma-Liisa ja Erkki 
Juuti pitämässä sukukammaria, joten kaikil-
la oli mahdollisuus kysyä heiltä tietoa omista 
sukujuuristaan.

Kuntavierailu päättyi tanssiaisiin Kohtalon 
Kuu -orkesterin tahdittamana.

Vimpelin kuntavierailu oli ohjelmasisällöl-
tään ja tunnelmaltaan onnistunut ja laajasti kii-
tetty tapahtuma – maaseudulla ja pääkaupunki-
seudulla asuvien eteläpohjalaisten riemullista 
yhdessäoloa parhaimmillaan.

Pienen kunnan suuri rikkaus on paikallisten 
ihmisten osaamisessa. Aito paikallisesta kulttuu-
rista ja perinteestä nouseva luovuus eri muo-
doissaan on arvostettavaa ja mielenkiintois-
ta, samalla se on myös arvokas perintö tulevil-
le sukupolville.

Eteläpohjalaisuudesta sanotaan, että se on 
suomalaisuutta aidoimmillaan – kyllä tuon on 
helppo uskoa todeksi tämän kokemusrikkaan 
Vimpelin kuntavierailun jälkeen. ▼

Vimpelin kunnan edustajat Timo Kärkkäinen, Marja-Leena Laakso ja Seppo Tuomisalo lahjoittivat 
yhdistykselle paikallista käsityötä ja saivat puolestaan kiitokseksi yhdistyksen standaarin. Lahjaa 
vastaanottamassa Jaakko A. Ojala, Tarmo Ojaluoma, Helena Pyhälahti-Räisänen ja Antero Tala.

Runsaslukuinen yleisö nautti näkemästään.
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Hyvät kuulijat,

”Viisi vuosisataa sitten lähti rannikolta Pohjan-
lahden Strangien ja Spangarien suku. Naapu-
riksi yli Suomenselän saapui sanavalmis savolai-
nen. Näistä kasvanut on meillä kansa, iloluon-
teinen ja vilkas.” Näin runoili muinoin vimpeli-
läinen vaikuttaja, pitäjäneuvos F.E. Takala. Eli me 
vimpeliläiset olemme rantaruotsalaisten ja sa-
volaisten sekoitusta. Niinpä murteemmekin on 
aivan ainutlaatuista. Järviseudun murteemme 
kuulu savolaismurteisiin ja poikkeaa täysin ym-
päristön murteista.

Juuri kuultu Vimpelin laulu kuvaa hyvin luon-
toamme ja maisemiamme. Vimpeli on monel-
la tavalla rajaseutua. Laajan Lappajärven ran-
noilla levittäytyvät pohjalaistyyppiset pelto-
maisemat, ympärillä yli 100 metriä järven ylä-
puolelle kohoava vuorijono, takana suot ja met-
sät, Suomenselkä.

Järviseutu kuului 1200-luvulla perustettuun 
Pietarsaaren seurakuntaan, mistä se erosi omak-
si Lappajärven kappeliksi. Vimpeli erosi omaksi 
kunnaksi 2.1.1866. Kuntamme sai perustamis-
vaiheessa ruotsinkielisen nimen Vindala, suo-
malaisittain Vintala. Vimpeli muutettiin kunnan 
nimeksi virallisesti vasta vuonna 1934.

Kuntamme jäi perustamisvaiheissa pienek-
si ja pienenä se on pysynyt, vaikka Lappajärvel-
tä ja Alajärveltä on siirretty myöhemmin pie-
niä alueita Vimpeliin. Viimeinen siirto oli siinä 
mielessä merkittävä, että samalla siirtyi Vester-
backan kalkkialue Vimpeliin. Kalkinpoltto siellä 
on alkanut jo 1850 -luvulla, mutta kalkin teolli-
nen hyväksikäyttö alkoi vasta sata vuotta myö-
hemmin. Tänä päivänä Nordkalkilla on Vimpe-
lissä kaksi kaivosta ja jauhatuslaitos. 

Vimpelin asutus keskittyi vesistöjen varteen. 
Varsinkin Lappajärven ranta-alueet olivat hyviä 
viljelysmaita. Laadultaan peltoja saattoi verra-
ta Pohjanmaan lakeuksiin ja halla oli niillä har-
vinainen vieras. Kun tervanpoltto toi lisä tuloja 
ja lisä särvintä saatiin järvestä, niin myös suu-
rimpina nälkävuosina Vimpelissä kuolleisuus 
oli merkittävästi vähäisempää kuin ympäris-
tössä. Oma merkityksensä oli myös kehittyneil-
lä viljely muodoilla, joita edesauttoi Mustialassa 
maatalousoppia saaneen Erik Lillstrangin eli Erk-
ki Jäykän työ ja ennen muuta hänen 1840 -lu-
vulla kehittämä kääntöaura. Niinpä Vimpelissä 

myöhemmin asunut kirjailija Jarl Hemmer, yk-
si tunnetuimmista suomenruotsalaisista kirjai-
lijoistamme, antoi vimpeliläisaiheiselle teoksel-
leen hyvin aikaansa kuvaavan nimen Rågens ri-
ke, Viljan valtakunta. 

Vimpeli on tunnettu myös peruna pitäjänä. 
Lappajärven ympäristön hiekkapitoiset pellot 
sopivat hyvin perunanviljelyyn ja perunasta 
tuli Vimpelin rahakasvi, kun 1935 perustettiin 
Järvi seudun Peruna Oy:n perunajauho tehdas. 
Perunan viljely laajeni 1970-luvulla ruoka-
perunaan, kun tärkkelystehtaan yhteyteen pe-
rustettiin ranskanperunatehdas. Maatalouden 
mullistusten myötä kaikkien perunanjalostus-
laitostemme toiminta on loppunut.

Vimpeli on ollut ja on edelleen yksi Pohjan-
maan teollistuneimmista kunnista. Teollistumi-
nen alkoi ensimmäisen maailmansodan aikana, 
kun Venäjän armeijalle alettiin valmistaa suksia. 
Seuraavien vuosikymmenien aikana perustet-
tiin kymmenkunta suksitehdasta ja Vimpelissä 
valmistettiin ennen talvisotaa yli puolet maan 
suksista. Voidaan sanoa, että talvisota hiihdet-
tiin voittoon tai ainakin tultiin hyväksi kakko-
seksi Vimpelissä valmistetuilla suksilla. Suksi-
teollisuus kävi läpi kaikki vaiheet koivusukses-
ta säle sukseen ja muovisukseen. Viimeinenkin 
suksitehdas lopetti 1980 -luvulla ja tästä teolli-
suudesta ovat muistona vain sukset kunnan-
vaakunassa ja Suksitehdasmuseo.

Vimpelin merkittävimpiä teollisia laitoksia 
ovat olleet monet tiilitehtaat, Tiklaksen vaatetus-
tehdas, Schaumanin puuelementtitehdas, Va-
pon turveteollisuus ja peltikattovalmistaja Ran-
nila, nykyinen Ruukki. Ruukki ali hankkijoineen 
ja ympärille syntyneet muut teollisuuslaitokset 
työllistävät Rannilanmäellä, ”miljardisuoralla”, 
useita satoja henkilöitä.

Vimpelin kunnanvaakunassa on suksien li-
säksi kolme liekkiä, kalkinpolton ja tervanpolton 
liekit ja ylimpänä kulttuurin liekki. Vimpelissä on 
yksi maakunnan vanhimmista kirjastoista, perus-
tettu jo 1858 professori Yrjö-Sakari Yrjö-Koski-
sen tekemän kirjalahjoituksen pohjalta. Kymme-
nen vuotta myöhemmin Vimpelissä aloitti Järvi-
seudun ensimmäinen ja yksi koko Pohjan maan 
ensimmäisistä kansakouluista. Ja sotavuonna 
1943 aloitti toimintansa Vimpelin yhteis koulu, 
Järviseudun ensimmäinen oppikoulu.

Vimpeli on tunnettu kansanmusiikista. Vim-
peli kuuluu keskipohjalaisten naapureiden Kaus-
tisen, Vetelin ja Halsuan kanssa niin sanottuihin 
suuriin kansanmusiikkipitäjiin. Kaustisella on lei-
vottu kaikkiaan seitsemän vimpeliläissyntyistä 
mestaripelimanniksi tai mestari kansanlaulajaksi, 
Vimpelin Väinämöisestä alkaen.

Vimpelistä puhuttaessa ei voi unohtaa pesä-
palloa ja Vimpelin Vetoa. Vimpeliläinen pesä-
palloilu nousi maan korkeimmalle tasolle jo 
1937, kun suojeluskunnan joukkue nousi suur-
sarjaan. Sotien jälkeen pesäpallotoiminta siirtyi 
Vedolle, ja miehet voittivat ensimmäisen prons-
sisen SM-mitalinsa jo vuonna 1946. Mutta naiset 
panivat pian paremmaksi ja voittivat kaksi peräk-
käistä SM-kultaa vuosina 1947 ja 1948 ja saivat 
vielä seuraavana vuonna hopeaa. Miehet voit-
tivat pronssisen mitalin 1952 ja vielä 1958. Täs-
tä alkoikin 11 vuotta peräkkäin kestänyt mitali-
putki, joka huipentui kahteen mestaruuteen 
vuosina 1960 ja 1965. Viime vuosina Sotkamo 
ja Vimpeli ovat hallinneet pesäpallosarjoja. Ve-
to voitti mestaruuden 2010. Monen hopeasijan 
jälkeen Veto palasi mestariksi 2016 ja uusi viime 
vuonna mestaruuden. Vimpelissä on myös Suo-
men Pesäpallomuseo.

Lopuksi Vimpelin Sotakoulusta. Vuosien 
1917 ja 1918 vaihteessa järjestetty Vimpelin 
Sotakoulu oli itsenäisen Suomen ensimmäinen 
sotilasopetuslaitos. Saksasta Suomeen komen-
nettujen jääkärien johdolla sai syrjäisessä Vim-
pelissä sotilas- ja johtajakoulutuksen alkeensa 
yli 200 miestä, joista monet kohosivat myöhem-
min maan tunnetuimpien sotilaiden joukkoon. 
Vimpelissä koulutetuilla oli suuri merkitys heti 
vapaustaistelumme alkuvaiheista lähtien. Käy-
tännössä Vimpelin pojat johtivat kaikkia venä-
läisten aseistariisumisia Pohjanmaalla ja muu-
allakin. Vimpelin Sotakoulua pidetään suoma-
laisen reserviupseerikoulutuksen alkuna ja näin 
Reserviupseerikoulu, RUK on aina ja näyttäväs-
ti vaalinut sen perinnettä. Vietimme 28.12.2017 
sotakoulun arvokasta 100 -vuotisjuhlaa. Läsnä 
oli niin valtiovaltaa puolustusministerin johdol-
la kuin myös RUK kunniaosastoineen ja lippui-
neen. Lipun reunassa oleva merkintä VK 1917 
muistuttaa jälkipolville siitä, että suomalainen 
reserviupseerikoulutus on alkanut Vimpelissä.

Kiitoksia.

Seppo Katajan puhe, Vimpelin kuntavierailu
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Vimpelin kuvataiteilijat

Ei ole varmaan Vimpelissä sellaista kotia, missa 
ei seinillä olisi oman pitäjän kuva taiteilijoiden 
teoksia. Seudun kaunis luonto on innoittanut 
monia vimpeliläisiä vuosikymmenten ajan ku-
vaamaan järvien ja metsien kauneutta.

Luoma-aho Antti, A. Ilmari, 1939–2010; 
monimuolisesti lahjakas kuvataiteilija, luonto-
kuvaaja, kirjailija, mieskuorolainen, teki myös 
pahkatöitä.

Uusipaikka Voitto, 1925–2001; tauluissa 
metsät ja järvet pääosassa, itseoppinut taitei-
lija, joka sekoitti väritkin itse, samoin teki ke-
hyksetkin tauluihin.

Tamminen Erkki, 1950–1987; muoto-
kuva  maalari, öljyväritöiden lisäksi akvarelleja 
ja tussi töitä. Maalasi yhden kesän Eero Neli-
markan kanssa Nelimarkka-museolla. Tuotan-
to koostuu muotokuvien lisäksi asetelmista ja 
vimpeliläisistä maisemakuvauksista.

N.Lapinkaira, Kautiainen Nikolai, 1908–
1993; Lappajärven Ylipäässä syntynyt taiteilija, 
muutti Vimpeliin 1965. Vuosikymmeniä kes-
tänyt luomiskausi sisälti maisema kuvauksia 
Lapista ja Pohjanmaalta. Tuotantoon kuului 
myös hiilitöitä.

O.Lapinkaira, Kautiainen Oili, 1931–
1990; alun perin lahtelainen kuvataiteilija, 
jonka tuotanto koostui pääosin asetelmista 
ja kukka-aiheista. Kehysti itse taulunsa.

Rantakangas Taito, 1953– nykyään Lah-
dessa asuvan taiteilijan tuotantoa muoto-
kuvat, on tehnyt myös abstraktia taidetta.

Kataja Sirpa; sai innostuksen maalaa-
miseen jo nuorena Lappajärven taideleiriltä, 
aloitti öljyvärimaalauksen 1982, 1992 posliini-
maalauksen. On toiminut Kansalaisopiston 

posliinimaalauksen sekä kuvataiteen opet-
tajana vuodesta 2002 alkaen. Tuotantoon 
kuuluu akvarelli-, akryyli- ja linografiikkatöitä.

Nahkala Nina; koloristi ja värikontras-
tien käyttäjä, alun perin Keski-Aasian Kirgi-
siasta kotoisin oleva taiteilija on asunut Vim-
pelissä jo 30 vuotta. Taiteen maisterin tutkin-
to v. 2004. Ihmishahmojen ja kukkien kuvaa-
ja. Toimii taiteilijatyön ohella kuvaamataitei-
den opettajana Vimpelissä.

Kaunisto Jani; kuvataiteilijan tutkinto Tu-
run Taideakatemiasta 2001. Kauniston taide 
on ekspressiivistä ja primitiivistä, inspiraatiot 
musiikista ja elokuvista. Vuodesta 2012 graa-
fikkona ja kuvittajana Ilkassa ja Pohjalaisessa.

Vimpelin muusikot

Kuoromusiikkia on Vimpelissä harrastettu ”ai-
kojen alusta”. Edelläkävijänä on toiminut v. 
1923 perustettu Vimpelin Mieslaulajat. En-
simmäisenä kuoronjohtajana toimi Leonard 
Männikkö. Vuonna 1962 kuoronjohtajan 
Matti Katajamäen johdolla kuoro teki ensim-
mäisen LP-levyn sekä konserttimatkat Lenin-
gradiin, Norjaan ja Ruotsiin, kuoro sai samana 
vuonna yhteneväiset esiintymisasut. Vuodes-
ta 1982 alkaen johtajana on toiminut opet-
taja Olli Uusi tupa. Hänen johtaja-aikanaan 
kuoro on tehnyt vierailuja Amerikkaan, Kana-
daan ja Sveitsiin. Kuoro on palkittu Mieskuo-
roliiton ”Meirän Kukkoo”-toimintapalkinnolla.

Windalan Pelimannit ovat ilahduttaneet 
kuulijoita jo vuodesta 1995. Ohjelmisto koos-
tuu vanhoista kansanlauluista ja sävelmistä, 
joita ovat Vimpelin ja Järviseudun kansan-
pelimannit ja laulajat aikoinaan käyttäneet, 
sävelmät on opittu korvakuulolta.

Esiintymisiä pelimanneilla on vuosittain 
pelimannitapahtumissa kuten festivaaleilla 
ja Loiskeissa. Mestaripelimanni-nimityksen on 
saanut kaikkiaan 7 vimpeliläistä pelimannia.

Kevyen tanssimusiikin esittäjiä ja yhtyeitä 
on ollut ja on edelleen Vimpelissä useita. Alle-
kirjoittanut muistaa 1990–luvulta lauantai yön, 
jolloin keikoilta kotiin palaavia vimpeliläisiä 
yhtyeitä oli samalla huoltoasemalla 4 ryhmää. 

Nykyisistä sooloartisteista mainittakoon 
Maritza Parkkinen, joka laulamisen ohel-
la myös sanoittaa omia laulujaan sekä myös 
näyttelee. Pesäpallopeleissä soi Marizan lau-
lut ”Vimpelin Kulta” ja ”Kotipesään Vimpeliin”.

Ari-Pekka Anttila; säveltäjä, sovittaja, 
tuottaja, basisti, kitaristi, musiikinopettaja ja 
yrittäjä. Vimpeliläisen muusikkoperheen kas-
vatti on Sibelius-Akatemian jazz-osastolta val-
mistuttuaan soittanut useissa valtakunnalli-
sesti merkittävissä kokoonpanoissa, mm. Len-
ni-Kalle Taipaleen bändissä.

Vuosina 1964–1967 kansaa villitsi rauta-
lanka- ja tangomusiikkia soittanut Les Hot-
tentots-yhtye. Keikkoja oli ympäri Pohjan-
maata, yhtye harjoitteli kesäilloin Vimpelin 
Kisarannassa.

Entisen Järviseudun sairaalan tiloissa har-
joittelee nykyään 4 nuorten ja vähän van-
hempienkin muusikoiden kokoonpanoa. ▼

Taiteen ja musiikin lumoissa jutun kirjoitteli

Soile Kautiainen-Hietala/kulttuuriohjaaja/
Vimpelin kunta

Vimpelin kulttuurivaikuttajia
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Yhdistyksemme vuosikokous 2018

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kampin palvelukeskuksessa. Puheenjohtaja Jaakko A. Ojala kertoi 
yhdistyksen kuulumisista.

Valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen kertoi 
uudesta Seinäjoen kotiseutulehdestä ja toi 
muitakin kuulumisia maakunnasta.

Yhdistyksen entinen puheenjohtaja tarjosi syntymäpäivän 
kunniaksi kokousväelle kakkukahvit ja sai yhdistykseltä 
Reijo Kivijärven teoksen.

Yhdistyksemme vuosikokous pidettiin Kam-
pin palvelukeskuksessa maanantaina 9. huhti-
kuuta. Kävimme läpi normaalit vuosikokous-
asiat. Hyväksyimme viime vuoden toiminta-
kertomuksen, tilit ja myönsimme vastuu-
vapauden tili velvollisille. Edelleen käsittelim-
me tämän vuoden toiminta – suunnitelman 
ja talousarvion. Toiminta noudattaa tuttuja pe-
rinteitä. Syksyn toiminnasta on jo tässä Plarissa 
mm. ”Hyvän olon tangoristeily 23.9 – 25.9” ja vie-
railu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tiloihin 
4.10, itsenäisyyspäivän juhla 6.12 ja jokin muu 
tilaisuus on valmisteilla. Syksyn ensimmäisessä 
Plarissa lisää. Jäsenmaksun suuruus on seuraa-
vanakin vuonna 20 €. 

Valitsimme hallituksen jäsenet. Jatkamme 
samalla kokoonpanolla kuin viime vuonna. 
Puheen johtajana jatkaa Jaakko Antero Ojala 
ja hallituksen erovuoroiset jäsenet valittiin uu-
delleen. Plarin takakannessa on koko hallituk-
sen kokoonpano vuonna 2018. Yhdistys toteut-
ti kevään aikana markkinointikampanjan, jonka 
tuloksena olemme saaneet uusia jäseniä. Myös 
face book-ryhmään Helsingin Eteläpohjalaiset 
on liittynyt uusia jäseniä. Jokainen jäsen voi 
lähi piiriinsä ja varsinkin jälkipolville markkinoida 
yhdistystämme pohjalaisuuden ja sen kulttuu-
rin pitämiseksi elävänä pääkaupunkiseudulla.

Valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen esitel-
möi kokouksessamme Seinäjoella julkaistavas-
ta kotiseutulehdestä ”Risteysasema”. Hän ker-
toi myös ajankohtaisia ja mielenkiintoisia Seinä-
joki kuulumisia. 

Kokouksen yhteydessä yhdistys onnitteli 70 
vuotta täyttänyttä entistä puheenjohtajaa Elle 
Mäkistä. Hänelle ojennettiin Reijo Kivijärven 
taulu ”Kotiinpaluu”. ▼
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Teksti: Hilkka Kotkamaa | Kuva: Anni Kotkamaa

Maamme eturivin laululyyrikko 
Heikki Salo on kotoisin niinkin 

kaukaa kuin Lapualta. 
Tämä monipuolinen mies 

on tunnettu paitsi 
Miljoonasade-yhtyeen 

laulajana ja sanoittajana, 
myös säveltäjänä sekä 
musiikistaan lapsille ja 

teatterille. Nyt hän on myös 
raapaissut elämästään kirjan 
Heikki Salo – tarinankertoja 

(Like, 2017).

Kirjan painavin osuus on heti alussa, lapsuudes-
sa ja nuoruudessa Pohjanmaalla. Lienee paikal-
laan aloittaa päähenkilön syntymästä 9. marras-
kuuta 1957, jolloin Neuvostoliitto oli juuri am-
punut avaruuteen Sputnikit. Synnytys laitokselta 
palaava äiti pysähtyi kotiportailla ja näytti pie-
nelle nyytille tekokuuta tähtitaivaalta. Ei siis ih-
me, että poika tunsi olevansa avaruusajan lap-
si. Hänen laulustaan lapsuuden sankarista Ju-
ri Gagarinista tuli hitti ja jota laulua hoilataan 
ympäri maailmaa aina Venäjällä asti. ”Lennä Ju-
ri Gagarin…Tule elävänä takaisin.”

Heikki on Salon perheen kuudesta lapsesta 
neljäs. Koti sijaitsi Lapualla Ruhan kylän Muilun 
kylässä, voi sanoa sukunimien mukaan Muilu-
jen keskellä, vahvalla körttialueella. Koti oli paitsi 
lähellä Nurmo-jokea myös lähellä koulua ja sen 
kirjastoa. Joesta tuli pojalle ja koko poppoolle 

leikkipaikka. Joki oli myös inspiraationlähde, jos-
ta hän näkee unta vieläkin. Kirjastosta tuli harras-
tus ja kun kirjaston kirjat olivat luettu, sai opet-
tajan hyllystä lainata lisää.

Historiastaan voimallista Lapuaa ja Muilun-
kylää hän kuvaa kirjassa ”hyvin kompostoiduksi 
maaperäksi, josta on hyvä ponnistaa”. Mullasta 
onkin kasvanut värikäs ja moneen taipuva taitei-
lija, joka ei kuvia kumartele. Salo sanoo taustansa 
ansiosta tietävänsä kirkkaasti mistä on kotoisin. 
Hän ammentaa taiteensa aineksia pelottomasta 
pohjalaisuudesta, jossa ollaan ”itsepäisiä, komei-
ta isäntämiehiä ja sitkeitä naisia, reiluja tosikkoja”.

”Kun lähdin maailmalle ja tapasin muualta 
tulleita ihmisiä, taustani on kyllä aiheuttanut pal-
jon ajatusmaailmojen törmäyksiä ja risti riitoja. 
Siitä syystä elämäni on ollut mahtavaa materi-
aalia kirjoittamiseen”.

Värikäs ja meluisa lapsuus

On sanottu, että pärjäävät naiset ovat isän tyt-
töjä, mutta muusikkopojat ovat kuulemma kaik-
ki äidinpoikia. Niin myös Heikki Salo. Äiti Anna-
Liisa teki elämäntyönsä kaupanmyyjänä ensin 
Ruhan osuuskaupassa, sittemmin Lapualla. Hän 
lauloi Ruhan sekakuorossa. Isä oli räätäli - Vaat-
turi T.J. Salo - ja vakuutusmies, joka rakensi per-
heelleen talon. Laudat taloon isä kuskasi polku-
pyörällä Seinäjoelta tienviereen ja sieltä ne tuo-
tiin linja-auton katolla kotitontille siten että mat-
kalla oli yksi vaihto ja lautojen uudelleenlastaus.

Kun saatiin katto päänpäälle, alkoi perheellä 
oma elämä ja lapsilla oli omaa tilaa, jopa omat 
vinttikamarit. Lapsia syntyi ja Heikki-poika raivasi 
rauhallisen nurkan ja rupesi kirjoittelemaan lau-
luja. Hän muistaa tuon ajan satumaisena.

Elämä oli värikästä ja meluisaa, mutta ajan 
tavan mukaan niukkaa. Ruohonleikkuri tehtiin it-
se lankkualustalle lastenvaunuista, pesu koneen 
moottorista ja tolkuttoman pitkästä johdos-
ta. Lauantai oli kuusilapsiselle perheelle juhla-
päivä myös iltapalan suhteen. Saunan jälkeen 
tehtiin voileipiä. Joka toinen lauantai ostettiin 
200 grammaa lauantaimakkaraa ja joka toinen 
lauantai 200 grammaa edamjuustoa siivuina.

Sen ajan lapset tekivät kaikki leikkitarvikkeet 
itse. Tärkeä leikki oli olympialaiset, jossa urheil-
tiin kaikki lajit. Keihäs, hyppyseiväs, korkeus-
hyppyteline jne. Siihen tarvittiin vain kirves ja 
saha – ja villiä mieltä. Tiedot hommiin saatiin 
WSOY:n ja Otavan tietosanakirjoista, jotka se-
lattiinkin sitten rauskoiksi tykkänään. Otava tar-
josi jopa rakennus piirustukset intiaanitelttaan. 
Intiaanikulttuuri tuntuu muusikosta läheiseltä 
tänäkin päivänä.

 Painikämppä miehille,  
mankeli naisille

Heikki Salon isä toimi Lapuan kunnan sosiaali-
lautakunnassa. Hän toi kotiin kokousten esitys-
listoja ja kuntalaisten tukianomuksia. Heikki pöl-
li papereita ja luki niitä salaa. Näin hän tutustui 
kunnan sosiaalitapausten anomuksissa kuvat-
tuun elämään, tehden - jo vanhentuneen - rikok-

Heikki Salo teki pohjalaisuudesta 
laululyriikkaa

Heikki Salo, lapualaispoika joka unelmoi suuria ja 
toteutti unelmansa. Kuva on laululyriikkakurssilta 
Kreetalta, jossa oppikirjana mm. Salon kirjoittama 
Kahlekuningaslaji.
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sensa ilman että koskaan kertoi tietojaan kenel-
lekään. Jotkut tapaukset järkyttivät häntä kovasti.

Eikä Heikki Salon pohjalaislapsuus olisi mi-
tään, ellei hän olisi harrastanut painia. Kaikki pai-
nivat ja painikämppä rakennettiin kyläläisten 
voimin kökällä. Tasa-arvo toteutui, kun raken-
nuksen toiseen päähän tehtiin maatalous naisille 
mankeli. Heikki Salon suurin paini saavutus tu-
li 1968, kun hän paini Ylistaron kisoissa vapaa-
painin piirinmestaruuden. Hän oli 11-vuotias ja 
sarja alle 30 kiloiset.

Vähitellen perhe vaurastui. Talo sai elintaso-
siiven, joka merkitsi sisävessaa ja siirtymistä mo-
dernisti sanomalehtipaperista pehmeisiin vessa-
paperirulliin. Kirjastosta löytyi Tsehovin novel-
lit ja scifi. 

”Aika kului vauhdilla eteenpäin. Korjasim-
me mopoja, rakensimme ruuhia, opettelimme 
polttamaan tupakkaa ja teimme mitä ikinä mie-
leen juolahti.” 

Kun rokki saapui Ruhaan

Sitten se tapahtui, Ruhaan saapui rock´n´roll 
c-kasettien ja Philips-nauhurin muodossa. Ra-
diosta pystyttiin kaivamaan Radio Luxemburg. 
Musiikki nauhoitettiin radiosta mikrofonilla tai 
piuhalla. Äänilevyt käytiin kuuntelemassa naa-

lä erää Pispalassa, itseremontoidussa Lauri Vii-
dan synnyinkodissa. Laulujensa ainekset hän 
hakee usein omasta elämästään.

Muutenkin tapahtui paljon kaikenlaista. Lu-
kekaa itse kirjasta Heikki Salo – Tarinankertoja. ▼

purin Iiriksen luona, koska hänellä oli lehdestä 
tilattu patterilevysoitin. Hänen luokseen juostiin 
kainalossa Hectoria, Led Zeppeliniä ja Bowie-
ta. Lapualla ei ollut musiikkiliikettä, mutta on-
neksi kitarankieliä ja nuotteja löytyi Laitinmäen 
kultasepän liikkeen viulutarvikkeiden joukosta. 
Aluksi kitara soi huonosti, mutta sitten tuli tie-
to: kitara piti virittää! Himo musiikkiin oli polt-
tava. Ensimmäinen bändi oli nimeltään Pojat ja 
se perustettiin naapuriin Nykäsen Jukan auto-
talliin. Landolan teräskielisen saattoi lahjoittaa 
jo Iirikselle, kun kesätienisteillä pystyi ostamaan 
Ibanezin akustisen kitaran.

”Se oli mahtavaa aikaa. Olimme reaali ajassa, 
kun rokki syntyi”.

Kun Heikki Salo halusi kirjoittaa lauluihin sa-
noja, hän tutki mistä saa oppia laulu lyriikkaan. 
Ei mistään. Nykyään hän kuuluu harvoihin, 
jotka opettavat sanoituksen tekniikkaa. Täs-
tä hän on kirjoittanut seikkaperäisen kirjankin 
Kahlekuningaslaji. 

Heikki Salon kirjaa lukiessa karkaavat ajatuk-
set usein omiin lapsuus- ja nuoruusmuistoihin. 
Siksi kirjan lukemiseen kannattaa varata aikaa. 
Tässä kuvattu on vasta alkua, joten matka mu-
siikin tekeminen jatkuu ja maailma avautuu. 
Elämästä kehkeytyi seikkailu, jota hän elää täl-

Hyvän Olon Tangoristeily 23.9. – 25.9.2018
Yhdistyksemme suunnittelee osallistumista yhteistyössä Järviradion kanssa 
Hyvän Olon Tangoristeilylle 23.9.–25.9. Viking Linen reitillä Helsinki–Tukholma–Helsinki. 

Mukana risteilyllä tämän kesän Seinäjoen Tangomarkkinoiden uudet tangokuninkaalliset. 
Myös yhdistyksellämme on omaa oheisohjelmaa. Tarkempia tietoja ja ohjeita myöhemmin 
sivuilla www.helsinginetelapohjalaiset.fi, Facebook-sivuillamme ja sähköpostilla. 
Lisätietoja myös osoitteista www.jarviradio.fi ja www.vikingline.fi tai 
pääkaupunkiseudulla Järviradion taajuudella 103,1 MHz. 

Matkavaraukset ja ilmoittautumiset suoraan 
Viking Linen verkkosivujen kautta. Tervetuloa mukaan!

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus

103,1
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Helmikuun alussa saimme suruviestin, että Etelä-
pohjalaisen Osakunnan Senioreiden pidetty 
pitkä aikainen puheenjohtaja, hallintoneuvos 
Sakari Sippola siirtyi ajasta iäisyyteen. Sakari 
Sippolan siunaustilaisuus pidettiin helmikuus-
sa Hietaniemen uudessa kappelissa ja muisto-
tilaisuus Ostrobotnialla.

 Lausuin hänen muistotilaisuudessaan yh-
distyksemme puolesta muistosanat. 

”Hallintoneuvos Sakari Sippola oli yhdis-
tyksemme jäsen ja otti osaa ja vaikutti toimin-
taamme mm. yhdistyksemme tilaisuuksissa 
kuten meidän perinteisessä itsenäisyyspäivän 
juhlassamme.

Me muistamme hänet juurevana poh-
jalaisena ja juuri sellaisena velvollisuuden-
tuntoisena – niin kuin kristillisyys edellyttää vah-
vaa velvollisuuden tunnetta: Sinun tulee tehdä 
mitä sinun on velvollisuus tehdä! 

Sakari toteutti mielestämme juuri tätä. Hän 
osallistui ja vaikutti hyvin monissa yhteiskunta-
elämän tehtävissä työtehtäviensä lisäksi.

Mielissämme on hänen pari vuotta sitten 
yhdistyksemme itsenäisyyspäivän juhlassa pitä-
mänsä puheen sanoma 1940-luvun sotavuosi-
en olosuhteista, jotka hän todella omakohtai-
sesti tunsi – ”Kaikki oli aloitettava alusta ja tyh-
jästä. Kaikesta oli puutetta. Vaikeassa tilantees-

sa kansa tarttui rivakasti työhön ja toimintaan. 
Näin Suomi nousi hyvinvointiin ja kukoistukseen 
yhteisin voimainponnistuksin.” Hän puhui vete-
raanien asemasta ja sen parantamisesta ja osal-
listui itse tähän työhön viimeiseen asti.

Jäämme kaipaamaan aitoa, velvollisuuden-
tuntoista ja juurevaa etelä-pohjalaista.” ▼

Helsingin Eteläpohjalaiset ry, 
puheenjohtaja Jaakko A. Ojala

Arvostetun ja juurevan eteläpohjalaisen
hallintoneuvos Sakari Sippolan muistolle

 Jäsenrekisteri, tietosuojalaki, rekisteriseloste

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen on pidet-
tävä jäsenistään luetteloa, joka on henkilö-
rekisteri. Rekisterinpitäjän on puolestaan 
henkilötietolain mukaan laadittava henkilö-
rekisteristä rekisteriseloste. 

EU:n tietosuoja-asetus on jo tullut voimaan, 
ja sitä on sovellettava 25.5.2018 mennessä. 
Samalla voimaan tulee myös uusi tietosuoja-
laki; velvoitteet tiukkenevat ja sanktiot 
kovenevat. 

Rekisteriselosteen on sisällettävä seuraavat asiat: 
- rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edusta-
jan nimi ja yhteystiedot, - henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitus, - kuvaus rekisteröityjen ryhmäs-
tä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai 
tieto ryhmistä, - mihin tietoja säännönmukaises-
ti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan 
unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolel-
le ja kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Uuden asetuksen tavoitteena on varmistaa, 
että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja 
yksityisyyteen toteutuu myös digiaikana.

Asetusta sovelletaan henkilötietojen käsit-
telyyn, kun tiedoista muodostuu rekisteri. Hel-
singin Eteläpohjalaiset ry:n jäsentiedoista muo-
dostuu jäsenrekisteri.

Yhdistyksen jäsenasiat

Yhdistyksen jäsenluettelo on henkilötieto laissa 
(toukokuusta 2018: tietosuojalaki) määritelty 
henkilörekisteri. Siihen on merkittävä vähintään 
kunkin jäsenen koko nimi sekä koti paikka. Jäsen-
rekisteri sisältää usein lisäksi jäsenten yhteys-
tiedot, jäsenmaksutietoja, jäseneksi liittymisen 
ajankohdan ja muita yhdistyksen toiminnan 
kannalta oleellisia tietoja.

Yhdistyksen vastuuhenkilöiden ja jäsen-
rekisterinhoitajan on yhdessä huolehdittava sii-
tä, ettei luettelossa ole virheellisiä, epä täydellisiä 
tai vanhentuneita tietoja.

Tietojen käsitteleminen ja 
suojaaminen

Rekisterin tietoja pitää käsitellä lain mukaises-
ti ja huolellisesti, eikä jäsenten yksityisyyttä saa 
loukata. Kerättävät ja käsiteltävät tiedot on suo-
jattava asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä tie-
tojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovutta-
miselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta kä-
sittelyltä. Jäsenrekisteriä on syytä säilyttää sala-
sanan takana ja vain rekisteristä vastaavan hen-
kilön saatavilla.

Kullakin jäsenellä on oikeus saada tietää, mi-
tä tietoja hänestä itsestään on jäsen rekisteriin 
tallennettu. Tietojen suojaaminen luovuttami-
selta tarkoittaa sitä, ettei jäsenrekisterin henkilö-
tietoja saa luovuttaa edes yhdistyksen muil-
le jäsenille.

Henkilötietolaki määrää myös vaitiolo-
velvollisuudesta. Organisaatiolla on oltava ky-
ky osoittaa noudattavansa asetusta. Tämä ta-
pahtuu rekisteriselosteen avulla. Helsingin 
Etelä pohjalaiset ry:n tietosuojaseloste/rekisteri-
seloste on nähtävillä www.helsinginetelapohja-
laiset.fi – sivulla. ▼     Lähde: HYY:n järjestöwiki ja Henkilötietolaki / Finlex.fi ja Suomen Kotiseutuliitto   
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Kolmijäseninen perheemme oli pää kaupungissa 
aamusella ja ryhdyimme etsimään ravintolaa, 
mutta monia ovia piti sunnuntain rauhassa 
kolkutella ennen kuin pääsimme Wienerwald-
nimiseen paikkaan aseman lähellä. Saksalais-
ravintoloita oli tuolloin 80-luvulla Helsingissä 
enemmänkin.

Omatoimimatkaajana olen aina liikkunut vä-
hissä rahoissa ja paikan ruokalistan huimat hin-
nat pyörivät silmissä. Paahdetut perunan kuoret 
olivat ainoat, jotka sopivat kukkarolle, mutta ko-
ko ikämme maalaismaisemissa liikuttuamme 
silmäilimme mieheni kanssa ensin listaa ja sit-
ten toisiamme. Perunankuoret kotona on aina 
työnnetty siansankoon. 

Tulla nyt syömään Helsinkiin perunankuoria!
Rahatilanteen huomioon ottaen ei auttanut 

kuin tilata talon halvinta ruokaa. Perunankuoret 
oli aseteltu lautaselle kaarelle kuin pernalastut 
ja kuoren alla oli muutama sentti itse perunaa. 
Kenellekään meistä kolmesta ei kasvanut sapa-
roa ja perunankuoret olivat oikein maukkaita. 

En ole kulinaristi, vaan minulle riittää, että on 
jotakin syötävää. Pitkäaikaisempaa iloa on vaik-
kapa kuvataiteesta tai kauniista käsitöistä, joten 
outo ruokalaji kelpasi.

Olen toki saanut hyvää ruokaa. Mieleen tu-
lee maukas lautanen pubissa Englannissa, kun 
kävin kouluikäisen tyttäreni kanssa 90-luvulla 
tutkimassa Greenwichin aikaa, johon meidän-
kin aikaa verrattiin.

Observatorio sijaitsi mäellä ja bussi pysäkiltä 
oli sinne aika tavalla kiivettävää. Linja-autoja ei 
Lontoosta mennyt kovin usein ja piti löytää paik-
ka, missä ehdittiin autojen välissä syödä. Paikalli-
nen pubi sopi oikein hyvin. Se oli täynnä turpa-
käräjiä pitäviä miehiä, mutta sellaisissa paikois-
sa ruoka on hyvää ja kohtuuhintaista.

Pariisissa istuimme äitini kanssa ravintolassa 
kun naapuripöytään tuotiin jotakin ihmeellisen 
näköistä ja hän kiirehti sanomaan, ettei meille ai-
nakaan tuollaista. Tilasin varman päälle munak-
kaat, koska huonostikaan lausuttuna ei voinut ti-
laustani ymmärtää väärin. Kun söimme kolmat-
ta päivää omeletteja, äiti kyseli, eikö talo tarjon-
nut muuta. Enää en muista, millaisen riskin otin 
saadaksemme muuta syötävää, sillä paljon on 
tapahtunut sitten vuoden 1976.

Matkustin äitini kanssa 80-luvun alussa Ischi-
an saarelle ja päätimme lähteä rahtilaivalla 25 
kilometrin päähän mantereelle Napoliin, jon-
ka edustalla Naton harmaat laivat päivystivät. 
Siellä tuli nälkä ja vanha hyvä neuvo oli siellä-
kin käydä syömässä jossakin, missä pyörii pal-
jon paikkakuntalaisia, koska he tietävät hyvät, 
edulliset ruokapaikat.

Istahdimme pienen ravintolan ovipöytään. 
Muutama mies turisti omistajan kanssa. Pieniä 
pyöreitä pöytiä oli vain neljä.

Koska olimme kalaravintolassa, tilasin muste-
kalaa, mutta vasta kun annokset tuotiin, äidille 
selvisi raaka-aine. Hän ei voinut ajatella pistä-

vänsä suuhunsa monilonkeroista kiemurtelijaa. 
Minä söin friteeratut, ranskanperunain maalliset 
siivut hyvällä halulla, mutta sanoin omistajalle, 
että äiti ei pitänyt ruuasta.

Kun olin tyhjentänyt lautaseni ja olimme 
lähdössä, mies työnsi meidät olkapäästä takai-
sin penkkiin ja kun vähän ajan päästä nostim-
me takamuksemme aikeissa poistua, hän hys-
sytteli kiivaasti odottamaan. 

Jonkin ajan kuluttua hän kantoi pöytään 
munassa ja korppujauhoissa pyöräytettyä ja öl-
jyssä kypsytettyä mustekalaa, mutta nyt renkai-
na. Söin toisenkin annoksen, vaikka jouduin jo 
pitelemään vatsaani. Äitiä ”hyikytytti” eikä hän-
tä huiputettu, että edelleen tarjottiin samaa laa-
tua. Kun lähdimme pois, oli etsittävä koju, mis-
tä sai hedelmiä. 

Kasvisravintoloita olen pitänyt ulkomailla 
varmoina paikkoina, mutta sellaiset olivat 70-lu-
vulla kiven alla. Kun löytää sellaisen, ei tee mie-
li viikon mittaan muualla käydäkään. Perunan-
kuoria olen syönyt vain Helsingissä. ▼

Raija Peltomaa

Aamiaiseksi paahdettuja perunankuoria
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Teksti: Hilkka Kotkamaa | Kuva: Anni Kotkamaa

Vahva työntö ja heikot pidikkeet

Moni ei taida tietää, eikä uskoakaan, että Pohjan-
maalla oli maanjäristys huhtikuussa 1883 ja sen 
keskus osui Ylihärmään. 1860-luvulla kärsittyjen 
nälkävuosien karaisemat ihmiset pitivät jytinää 
varoituksena jostain nälänhätää hirveämmästä. 
Jotkut tulkitsivat varoituksen niin, että päättivät 
astua rautapyöräisiin kärryihin – junaan – ja häi-
pyä höyryveturin jyskeellä iäksi Härmän mailta. 
Näin starttasi Amerikan siirtolaisuus, kerrotaan.

Pohjanmaan siirtolaisuuden värikkäästä 
historiasta kertoo yksi kappale Heikki Ylikan-
kaan tuoreessa kirjassa Aina sitä jokin naula ve-
tää – erityispiirteet Etelä-Pohjanmaan historias-
sa (Art House, 2017). Kirjassa kartoitetaan etelä-
pohjalaisen historian erityispiirteitä vielä kauem-
maksikin, aina jääkauteen asti. Yksi näistä monis-
ta maakuntaa vavisuttaneista asioista on siirto-
laisuus. Se kuvaa maakunnan miesten ja naisten 
herkkyyttä lähteä etsimään rohkeasti parempaa 
elämää, jos kotipaikkakunta ei tarjonnut kelvol-
lista toimeentuloa ja ilmapiirin avaruutta.

Suuri muuttoaalto Etelä- ja Keski-Pohjan-
maalta alkoi 1880-luvulla ja jatkui 1930-luvulle 
asti. Tuon ajan tilaston mukaan pelkästään etelä-
pohjalaisia lähti 120 000. Luku on kolmannes sii-
tä joukosta, joka lähti tuolloin Suomesta Ame-
rikkaan. Eli keskimäärin joka vuosi nousi 1800 
eteläpohjalaista junaan ja sieltä laivaan jättä-
en laakean kotimaakuntansa taakseen. Heistä 
yksi kolmannes palasi, suurin osa jäi. Amerikan 
siirto laisuus tyhjensi erityisen lähtöherkästä Yli-
härmän alueen asukkaista peräti puolet. Rauta-
tie Vaasaan oli valmistunut sopivasti 1883, joten 
junalla oli helppo karauttaa Hangon satamaan.

Ylikangas on kartoittanut syitä pohjalaiseen 
siirtolaisuuteen ja löytänyt varsin kirjavan jou-
kon Amerikan-kuumeen nostattajia. Länneltä 
tuli huhuja ja myöhemmin kirjeitä, joissa ker-
rottiin Amerikan korkeista palkoista ja että siel-
lä oli pulaa reippaista työmiehistä. Kotikylässä 
tienasi pitkästä ja raskaasta työpäivästä markan, 
mutta Amerikassa hän sai helpommasta päivä-
työstä viisi markkaa.

Kaikki eivät olleet lähtijöistä yhtä innostu-
neita. Eniten närkästytti se, että lähtöhaluja oli 
köyhälistön lisäksi myös varakkaammalla väel-
lä. Kautta linjan voi kuitenkin sanoa, että työn-
tö oli vahva ja pidikkeet heikot.

Amerikan siirtolaisuus on vaikuttanut Etelä-Pohjanmaan historian, yhteiskuntarakenteeseen ja 
mentaliteettiin valtavasti. Siitä ja paljosta muusta kerrotaan Heikki Ylikankaan uudessa kirjassa Aina 
sitä jokin naula vetää – erityispiirteet Etelä-Pohjanmaan historiassa. 

Kun pohjalaiset Amerikkaan lähtivät…
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Monta syytä lähtöön

Lähtijöitten runsaus Pohjanmaalta herätti huo-
miota lähellä ja kaukana. Lehdissä kirjoitettiin: 

”Tuonne kultamaahan Amerikkaa kohti pa-
laa meidänkin kuntalaisten ja etenkin nuoru-
kaisten halu; tuskin on yhtäkään nuorta mies-
tä, jolla ei ole himo saada osaansa tuosta Ame-
rikan rikkaudesta”.

”Mikä sekin leikin loppu lienee? Ikävältä ja 
arveluttavalta se vaan tuntuu kun talon isännät 
jättävät (Ylihärmässä) talonsa, perheensä ym. 
tietämätöntä onneansa tavoitellen”.

Aluksi oltiin iloisia joutoväen lähdöstä pois 
jaloista, mutta sitten huomattiin että ”moniaat 
nuoret waimot saavat täällä olla kaiken puutos-
ten alaisena…ja miehensä rakkaassa synnyin-
maassa pysyneet olisivat tehneet työtä oman-
sa ja isänmaansa hyväksi niin kuin esi-isänsä 
muinoin”.

Amerikasta tuli myös viestiä, että hyvät tie-
nistit kuuluivat vain heille, jotka eivät pelän-
neet kovaa työtä. Ja siellä oli yleensä palkka-
työtä, joka oli kotiseudulla niukassa. Enää ei Poh-
janmaalla taloja riittänyt jaettavaksi eikä suota 
kuivaamalla saanut lisämaata viljeltäväksi. Li-
säksi monille ihmisille tärkeä työ, puiset purje-
laivat, piki ja tervan tuotanto kuuluivat väisty-
viin ammatteihin. 

”Silti ne pieksut, jotka veivät väkeä valtameri-
laivoihin, oli omien metsien tervalla sivelty”.

Ei edes auttanut, jos oli talollisen lapsi, kun 
tilasta riitti leipää vain yhdelle. Talollisia olikin 
Pohjanmaalla siirtolaisiksi lähtijöistä lähes nel-
jännes. Monesti juuri nuoremmat sisarukset sai-
vat vanhimmalta veljeltä kouraan tukun perintö-
rahoja ja talonlunastuksia, joten siinä tilantees-
sa juolahti monelle mieleen ostaa meno piletti 
Amerikkaan. Kylien maaton maatalousväestö oli 
monien halveksimaa ja se oli saanut kutsuma-
nimen ”liikaväestö”. Tälle köyhälle ja surkutelta-
valle ryhmälle riitti jo Amerikan tarjoama unel-
ma ja realistinen keino tavoittaa parempi elä-
mä. Se oli paljon se.

Matkalippurahoja  
säästettiin kauan

Hillitön Amerikan-kuume iski siis kotimaan olois-
ta, ei niinkään Amerikasta tihkuvista niukois-
ta tiedoista. Haluja ei aina hillinnyt edes se, et-
tä maattomille luvattiin maata Haapanevalta 
raivattavaksi, joko omaksi tai vuokralle. Viran-
omaisetkin rupesivat tajuamaan, ”että maaton-
kin tarvitsee oman maatilkun, josta hän otsansa 
hiessä voi leipänsä syödä”, kuten sanonta kuului.

Lähtöhaluja nostatti myös pelko, että Suo-
men suuriruhtinaskunta kutsuisi nuorukaisen 
suorittamaan asevelvollisuutta Venäjälle. Usein 
kävi niin, että paikkakunnan virkamies ilmoitti 
jo etukäteen, koska viranomaiset tulevat hake-

maan kutsuntalakkolaista kotoaan, ja niin heille 
jäi sopivasti aikaa livahtaa ajoissa Amerikkaan.

Palkattujen päivämiesten mielessä väikkyi 
siirtolaisuus, mutta ensin oli saatava matka rahat 
kasaan. Päivämiehen paikkoja oli kuitenkin yhä 
vaikeampi saada, sillä maatalouden ensimmäi-
nen koneistusaalto vei työt nimenomaan pal-
kollisilta. Vuodenajasta riippuen palkollisen palk-
ka oli 20-80 penniä päivässä, joten 300 markan 
matkalippu oli monen vuoden työn takana. Lo-
pulta mies pääsi matkaan, mutta perhe jäi kurjiin 
oloihin odottamaan kultamaan pilettiä. Ame-
rikkaan päässeet sitten auttoivat perhettään ja 
köyhiä sukulaisiaan matkarahojen kasaamisessa. 
He myös auttoivat työpaikan saamisessa. Mo-
nasti kävi vuosien odottelun jälkeen niin, että 
elämä käänsi laitapuolen kulkijalle vihdoin va-
losan puolensa lännen kultasannalla.

Näiltä ajoilta on säilynyt paljon arvokasta ja 
hurjaakin tietoa, jota on löytynyt siirtolaisten 
ahkerasta kirjeenvaihdosta koti-Suomeen. Yli-
kankaan kirjassa kerrotaan seikkaperäisesti esi-
merkiksi, kun Lapuan Haapakylästä kotoisin ole-
va Juho Panula lähti Amerikkaan 1910 tienaa-
maan perheelleen matkarahoja. Rahat hän sai 
kasaan kahdessa vuodessa. Hänen vaimonsa 
Maria (o.s. Ojala Lapuan Kauhajärveltä) ja vii-
si lasta lähtivät matkaan uudet vaatteet päällä 
sekä matkaliput ja tukku rahaa talon myynnis-
tä taskussaan. Matkaan lähdettiin 15.4. 1912 lai-
valla nimeltään Titanic.

Kaivosonnettomuuksia  
ja sosialismia

Kaikki uutiset Amerikasta eivät olleet hyviä. 
Työturvallisuus oli kehnoa ja monet kaivos-
onnettomuudet harvensivat siirtolaisten rivejä 
ja runtelivat heidän terveyttään. Yhtenä tällaise-
na Ylikangas mainitsee 1895 Wyomingin osaval-
tiossa tapahtuneen Rocky Mountainin hiilikai-
voksen räjähdyksen, jossa 70 kuolleen joukossa 
oli neljä ylihärmäläistä. Viina vei muutaman, jo-
ku teki itsemurhan, mutta suurin uhka siirtolai-
sille olivat tapaturmat aikana, jolloin työsuojelu 
oli lähes tuntematon käsite. Myös lama toi sit-
temmin ikäviä uutisia koti-Suomeen.

Aina oli joukossa onnistujia ja siksi riskejä 
otettiin, vaikka ne tunnettiin, koska kotimaalla 
oli monelle niin vähän tarjottavaa. Pulleat taala-
massit nostattivat tosin kateutta ja moitteita sii-
tä vahingosta, jonka raha voi tuoda uskon kil-
voittelulle. Kotimaan lehdissä oli kriittisiä kirjoi-
tuksia eritoten kirkonmiesten taholta. Siirtolai-
suuden uskottiin lisänneen siveettömyyttä ja 
aviottomia lapsia. Tyytyväisiä oltiin siihen, et-
tä Amerikkaan lähtö ” on korjannut suurimmat 
roistot, vaikka heitä itsiäänkin täytyy surkutella”, 
kuten eräs kirkkoherra kirjoitti. Väkivalta todella 
väheni siirtolaisuuden purkaessa paineita, mut-

ta ongelmia ilmeni myös siirtolaisuuden ahtais-
sa oloissa. Amerikasta tulleissa uutisissa arveltiin, 
että ”hengiltä otetut samoin kuin heidän tap-
pajansakin olivat luultavammin Etelä-Pohjan-
maalta lähteneitä”. 

Palaajat toivat mukanaan avarampia asen-
teita, dollareita ja uusia ideoita. Mutta ne koh-
tasivat vastarintaa varsinkin kirkon piirissä, kos-
ka paluumuuttajat lisäsivät jumalattomuutta, 
aviottomia lapsia ja johdattivat erossa olevia 
puolisoita synnin tekoihin. Arkkipiispa Johans-
son valitti 1899, että siirtolaisuudessa Pohjan-
maan kansa häpäisee itsensä. Arkkipiispa ka-
vahti siirto laisuudessa sikiävää sosialismia, joka 
”vihaa uskontoa ja jäytää valtioelimien juuria”. 

Australia ja Ruotsi  
houkuttivat myös

Varoitukset Amerikan löyhdyttävästä vaikutuk-
sesta kiirivät eräiden korviin niin, että myös siir-
tolaisuus Australiaan ja Ruotsiin lähtivät liik-
keelle. Kaikkien ei tarvinnut lähteä ulkomaille, 
vaan tuli tietoja, että Helsingissä tarvittiin vene-
veistämöjen kouluttamia käden taitoja sekä 
etelässä uuden rautatien rakentajia. Köyhille ja 
maattomille palkkatyö kelpasi. Ja kotimaahan 
saattoi siirtyä ilman kallista laivapilettiä.

Siirtolaisuutta vauhditti 1900-luvun alussa ja 
ensimmäisen maailmansodan aattona yhä voi-
mistuva huhu, että nuoria miehiä tarvittiin yhä 
enemmän asepalvelukseen, Venäjän-Japanin so-
dan kestäessä ja suursodan uhatessa. 1913 oli 
lähtökuume kovimmillaan Etelä-Pohjanmaalla. 
Lähtijöitä oli runsaasti, kunnes tuli tieto, että so-
ta oli syttynyt ja meret kävivät liian vaarallisiksi. 
Ympärysvaltojen merisaarto sulki lopulta rajat 
ja laivaväylät kokonaan. Maailman sota katkai-
si muuttovirran. Paineita oli jo ehditty purkaa 
kymmenien tuhansien Amerikan lähtijän voi-
min. Enää oli yksi tie lähtöhaluisille pohja laisille, 
jääkäriliike, joka innosti muutamaa sataa nuoru-
kaista lähtemään Saksaan.

Itsenäistynyt Suomi oli hajalla ja taas ih-
miset heräsivät etsimään vaihtoehtoja. Uu-
delta mantereelta tuli tietoja, että kasvavis-
sa teollisuus kaupungeissa oli tarjolla kosol-
ti töitä. Myös preeriat ja punapuumetsät kut-
suivat riskejä työntekijöitä. Lähtijöitä oli pal-
jon, mutta myös palaajia. Väitteet siirtolaisten 
epäisänmaalisuus syytöksistä oli pakko unoh-
taa, sillä palaajat tulivat nimenomaan rakenta-
maan itsenäistynyttä Suomea. Suomalaisuuden 
eli fennomaanien aate alkoi olla vahvimmillaan 
juuri Etelä-Pohjanmaalla.

Näin jälkikäteen voi sanoa, että Etelä-Poh-
janmaalta ei väki siirtynyt teollistuvaan Etelä-
Suomeen yhtä nopeasti kuin muualta Suomes-
ta. Paineet oli purettu jo aikaisemmin merien 
taakse. ▼
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Helsingin yliopiston Etelä-
Pohjalaisessa Osakunnassa 
riitti riemua maaliskuussa, 

kun osakunta saavutti 
kunnioitettavan iän, 110 

vuotta. Osakunnalla oltiin jo 
pitkään valmistauduttu tähän 

juhlaan ja sitä edeltävään 
juhlaviikkoon. 

Osakunnalla on tapana juhlia syntymäpäivään-
sä sekä vuosijuhlalla että vuosijuhla viikolla. 
Vuosi juhlaviikolla monet osakunnan valio-
kunnat järjestävät ohjelmaa niin, että kaikille 
jäsenille varmasti löytyisi tekemistä. Viikko alkoi 
tavallaan jo edeltävänä sunnuntaina, kun vie-
tettiin juhlajumalanpalvelusta. Jumalan palvelus 
pidettiin Temppeliaukion kirkossa ja sen toimitti 
entinen osakuntalainen Juha Takala.

Myös muut valiokunnat järjestivät tapah-
tumia. Liikuntavaliokunta järjesti hieman eri-

koisemman ja trendikkäämmän ex cursion 
Mäkelän rinteen uimahalliin, jossa oli luvas-
sa hydrospinning -tunti. Hydrospinning on 
yksin kertaisesti sanottuna kuntopyöräilyä ve-
den alla. Kulttuurivaliokunta vieraili Helsin-
gin kaupunginteatterissa ja ohjelmavalio-
kunta järjesti osakunnan tiloissa suklaa- ja 
ruusukeompeluillan.

Viikon jälkeen koitti lauantaina koho kohta, 
kun päästiin juhlimaan itse pääjuhlaa. Vuosi-
juhla järjestettiin Ostrobotnialla Töölössä. Il-

lan aikana saatiin kuulla hienoja puheita, kuul-
la kauniita lauluesityksiä sekä nauttia hyvästä 
seurasta. Ruoka oli maittavaa ja laulu raikasi 
pitkälle yöhön. 

Vuosijuhla ja sitä edeltävä viikko ovat ai-
na hienoja, mutta erityisen hienoja niistä te-
kee tasavuosia täyttäminen ja juhlien viettämi-
nen rakkaiden osakuntalaisten kanssa. Tästä on 
hyvä jatkaa seuraavalle vuosikymmenelle! ▼

Vuosijuhlien sali odotti juhlavana vieraitaan.

Helsingin yliopiston
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 110. vuosijuhla
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    Nuoren eteläpohjalaisuus 100-vuotiaassa Suomessa -kirjoituskilpailun satoa

Mitä tulee, kun sairaanhoitaja-äitiin lisätään puu-
seppä-isä ja kerrotaan summa tavallisella maito-
tilalla? Lisätään yhtälöön vielä pari desiä suoma-
laista sisua ja litra eteläpohjalaista leveyttä ja itse-
varmuutta. Kaikkien laskelmien mukaan tulok-
sena pitäisi olla käsistään kätevä, empaattinen 
ja maalaisjärjellä varustettu yli-ihminen, josta on 
niin lypsäjäksi kuin presidentiksikin.

Tai niinhän sitä luulisi. Minun tapauksessa-
ni tuossa yhtälössä tapahtui virhe ja laskin alkoi 
kiljua erroria. Synnyin minä, jolla on kaikki loista-
van eteläpohjalaisen elämän edellytykset, mutta 
josta tulikin pilvilinnaprinsessa ja mielikuvitus-
maailmoissa haahuileva teoreetikko.

Ehkä homma meni pieleen siinä, että 
etelä pohjalaisuutta oli liian vähän. Varsinais-
suomalaisen isän puolelta lorahti liian paljon ly-
hyttä täsä-tosa -murretta ja niinpä minun suu-
ni ei veny kuin keskileveään suomen kieleen.

Mutta jonkin muunkin täytyi mennä vikaan. 
Niin pahoin kuin ne suomen kieltä isän koti-
seuduilla pahoinpitelevätkin, on minussa mo-
ni muukin asia pielessä kuin puheen leveys.

Huolimatta lypsykarjataustastani, en ole 
eläissäni lypsänyt. Ei auttanut, vaikka puolen-
toista lypsyjakkaran mittaisena istuin pipo silmil-
lä pulkassa katsomassa lehmän poi’itusta. Ei aut-
tanut, vaikka itse tehty juusto on edelleen pa-
rempaa kuin mikään suklaa. Ei auttanut, vaikka 
vasikat kuinka olivat söpöjä. Tästä tytöstä ei tul-
lut lypsäjää, vaan lehmäkammoinen.

Eikä tästä tytöstä tullut liiemmin mitään 
kodin hengetärtäkään. Kaksifooninkista meil-
tä ei löydy, mutta ihan tavallisen, puolitoista-
kerroksisen talonkin siivoaminen on ajatukse-
na unettava. Keittiöönkään minua ei voi työn-
tää, vaikka viimeisimmästä perunoiden pohjaan 

palamisesta onkin jo aikaa. En minä toivoton yk-
silö ole, pullat kyllä leivon ja ropsunkin, mutta 
jos keittiö on minun varassani, kyllästynee yh-
tään raavaampi mies nopeasti sapuskaansa.

Ja sitten ne pahuksen käsityöt! Äitikään ei 
ole mikään alan harrastaja, mutta on ommel-
lut kuitenkin useampia vaatteita, jopa rippi-
mekkoni. Isoäiti ja isoisoäiti puolestaan ovat jat-
kuvasti värkänneet jotain ja isän koulutuksesta 
minä jo kerroinkin. Isoisoäidin vanhaa, Helsin-
gistä tuotua ompelukonetta olen kyllä ihastel-
lut, enkä väitä, että olisin auttamattoman sur-
kea – mutta kun kärsivällisyys ei riitä ja mielen-
kiintokin vähän huonosti. Ei olisi minusta om-
pelemaan naapureille vaatteita tai lähtemään 
Helsinkiin asti ompeluoppiin, kuten vielä kol-
me suku polvea sitten tapahtui.

Tämän enempää ei minun varmaan tarvitse 
todistella tullakseni ymmärretyksi. Mikään käy-
tännöllinen ei vain kiinnosta. Häveten kuuntelen 
isoisoisän ja isoisoäidin saavutuksista – kuinka 
on selvitty sodat ja rakennettu käsipelissä tiili -
navetta, ostettu sotakorvausrahoilla maata ja 
pidetty sukutilaa pystyssä. On tehty käsipelis-
sä heinää ja hoidettu peltotyöt hevosella. On 
lähetetty lapsi naapurin tenavien kanssa kylä-
koululle Lapuanjoen varteen ja itse menty lyp-
sylle muutaman lehmän navettaan.

Tuntuu, että ennen ovat kaikki olleet niin 
paljon paremmin elämässä kiinni, roikkuneet 
oikein kynsin hampain. On pidetty Neuvosto-
liitto rajan takana, vaikka rajaa on välillä vähän 
siirrettykin, ja selvitty ensirakkauden kuolemas-
ta, seuraavan haavoittumisesta. Miten? Sitä mi-
nä voin vain arvailla. Minä, joka liimaan silmä-
ni kirjoihin liian monena vapaahetkenä. Minä, 
joka murehdin yhtä fysiikan koetta. Minä, joka 

saan elää turvallisessa maassa ja miettiä vuosi-
kausia, mitähän ehkä-kaiketi-mahdollisesti ha-
luaisin sitten joskus tehdä työkseni. Minä, jo-
ka raapustelen huvikseni tarinoita vihkoihin ja 
tieto koneelle. Minä, joka vain surffailen netissä, 
kun tylsyys yllättää.

Omatuntoni alkoi keventyä vasta, kun äidiltä 
kuulin, etten olekaan mikään tavaton luonnon-
o ikku. Että joitakin vuosikymmeniä sitten eli su-
kulainen nimeltä Aino, joka rustasi kirjeitä Ame-
rikkaan, eikä pelkästään omille tutuilleen. Naa-
purit ja sukulaiset tulivat pyytämään, josko Ai-
no kirjoittaisi heidänkin tuttavilleen. Ja Aino kir-
joitti kirjettä toisensa perään. Tarinoi tämän ky-
län kuulumisia yleisellä tasolla.

Kun kuulin Ainosta, tajusin, että ennenkin 
on ollut erilaisia ihmisiä. Ennenkin erilaiset ih-
miset ovat yhdistäneet voimansa ja pitäneet 
yhteiskuntaa pystyssä. Kaikki eivät ole olleet 
kotitalous ihmeitä ja raavaita työmiehiä. Ja silti 
meillä on vapaa maa ja kansa.

Nykyajassa hienoa on se, että erilaisilla ihmi-
silläkin on paljon mahdollisuuksia ja kaikki ovat 
hyödyllisiä. Vaikka meidät nykyajan nuoret miel-
letään helposti vain puhelinriippuvaisiksi, on 
meissäkin sitä edellisten sukupolvien voimaa ja 
sisua. Meillä eteläpohjalaisilla on edelleen ylpey-
temme ja verkkokalvoille syöpynyt haavekuva 
rauhallisista lakeuksista heinäseipäineen ja latoi-
neen. Ja me olemme valmiita tekemään töitä! 
Emme ehkä samoin kuin edelliset suku polvet, 
mutta omilla keinoillamme yhtä tehokkaasti.

Uskokaa pois, mummot ja papat, lakeuksille 
on syntynyt sukupolvi, joka nostaa Etelä-Pohjan-
maan vielä maailmankartalle! ▼

Emilia Rantanen, Kuortane

Iloisesti erilaisia eteläpohjalaisia

Plari  |  2–2018  |  17



Seututiedottaja Anu Mäntylä | Kuvat: Suupohjan kuvapankki

’Suupohja on eteläistä pohjanmaata, jossa asuu 
fiksuja ja rohkeita ihmisiä.’ Seutukuntaan kuuluu 
neljä kuntaa, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki ja Teu-
va. Viimeisimmän imagotutkimuksen mukaan 
seudulle ominaisinta on puhdas luonto, aktiivi-
set kulttuuritoimijat, tekemisen meininki, yhtei-
söllinen ilmapiiri ja iloiset ihmiset. Erityisesti ke-
säisin seutu puhkeaa täyteen loistoonsa lukuis-
ten kiehtovien tapahtumien, paikallisten ihmis-
ten ja vierailijoiden kohtaamisten ansiosta. Suu-
pohjan seutu tarjoaa kullekin kävijälle kotoisan 
ja omanlaisen kokemuksen.

Humpaten hölkälle

Musiikin ystäville Suupohja on mainio vierai-
lupaikka. Tasokkaita esiintyjiä ja konsertteja on 
joka lähtöön, ja musiikkia voi kuulla niin sisällä 
kuin ulkona. Festarikesän klassikko Nummirock 
hitsaa raskaamman musiikin ystävät ja eturivin 
artistit yhteen juhannusviikonlopuksi Kauha-
joen Nummi järvellä. Lauhan Spelit Isojoella on 
todellinen musiikin runsaudensarvi, jonka kieh-
tovasta tarjonnasta löytyy kaikkea perinteises-
tä pelimannimusiikista grunge-punkiin. Näh-
däänpä Lauhassa myös presidenttiparille Kulta-
rannassa esiintynyt Kultahiput-kuoro. Perintei-
sestä lavatanssien tunnelmasta vaihtuvine ar-
tisteineen pääsee kesälauantaisin nauttimaan 
Teuvan Kaarihovilla. 

Aito ja perinteinen juhannusaaton tunnel-
ma löytyy Karijoelta, jossa sytytetään juhannus-

kokko. Iltaa vietetään luonnonkauniissa joki-
rannassa riippusillan kupeessa Ohriluomalla. 
Heinäkuussa kurkistuksen menneisiin aikoi-
hin tarjoavat koneromantiikkaa henkivät Kari-
joen Rompepäivät. Vanhat koneet, kulkupelit 
ja työnäytökset takaavat elämyksiä koko per-
heelle, samaten kuin kotiseutumuseon viikoit-
tain vaihtuva ohjelma kesäsunnuntaisin. Puit-
teet liikunnalliseen toimintaan takaavat jo pe-
rinteeksi muodostuneet Karijoki-maraton, Myr-
kyn maastohölkkä sekä Kolmen kunnan juok-
sut Ohriluomalla. 

Heinäkuu hellii kulttuurilla

”Värien leikki”-teema viettelee taiteen ystävät 
elämysten äärelle Ars Nova Botnica -taide-
näyttelyssä, joka järjestetään heinäkuussa Teu-
valla. Kunnan perinteikkäät Elolystit taasen tar-
joavat heinä-elokuun vaihteessa lukuisia tapah-
tumia muilta kulttuurin aloilta. Teuvalla voi ko-
kea myös kulttimaineeseen nousseet Siirrettä-
vien saunojen kokoontumisajot 27.-29.7. Tapah-
tuma käynnistyy perinteiseen tapaan keskustan 
halki kulkevalla Saunaparaatilla, jossa tehdään 
kansainvälisesti ja seudullisesti kunniaa saunoille 
ja saunojille. Seuraavan päivän Sauna-ajot Luon-
to-Parrassa kokoavat osallistujat saunomaan ja 
nauttimaan monipuolisesta ohjelmasta. 

Kauhajoella kutkutellaan heinäkuussa 
nauru hermoja, kun Teatteri Kajo tuo Kesäte-
atteri Sotkan pesässä näyttämölle tv:stä tutun 

komedianäytelmä Reinikaisen. Yhdistetyn ma-
ku- ja musiikkimatkan paikallisen, alueellisen 
sekä eri maakuntien lähiruoan ja musiikin ää-
reen puolestaan tarjoavat elo-syyskuun vaih-
teen Ruokamessut, jotka järjestetään Hämes-Ha-
vusen talonpoikaistalon idyllisessä piha piirissä 
tällä kertaa yhteistyössä Eteläpohjalaisten Spe-
lit ry:n kanssa.

Mieluisimman tapahtuman kesän muistilis-
talle voi poimia Suupohjan tapahtumakalente-
rista osoitteessa http://tapahtumat.suupohja.fi/.

Seikkaile Suupohjassa

Slow travel -matkailun ystäville Suupohja on 
myös verraton kohde. Seudun rikas ja moni-
puolinen luonto tarjoaa täydellisen vasta kohdan 
matkastressille ja suorittamiselle. Lukuisilla laa-
vuilla, kodilla ja ulkoilureitistöillä matkailija va-
pautuu täysin kiireettömään tilaan. Ympäris-
tö tarjoaa mahdollisuuden vaeltaa, pyörillä tai 
yksin kertaisesti – olla tekemättä mitään. Kauha-
joella Kauhaneva-Pohjankankaan ja Isojoella 
Lauhanvuoren kansallispuistoissa luonto tarjoi-
lee koskemattomia soita, muinaisia rantavalleja 
ja avaria mäntykankaita. Erinomaisena matkaop-
paana toimivat Seikkaile Suupohjassa -verkko-
sivut, joille on ansiokkaasti koottu alueen luon-
tokohteet, kuten laavut, luontopolut ja muut 
luonnon ihmeet. ▼

Tulukaa jo. Me orotamma teitä!

Suupohja – oikea kesän maku
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                                                                                             facebook: Petter Hällströmin suku

 
                   Kuva: Esa Siltaloppi Media 
Paikka: Vaasan ammattiopisto VAMIA, Ruutikellarintie 2 65100 Vaasa                
Perjantaina: Sukututkimuskouluttajat Marja Kaski/perinteinen sukututkimus, Riikka Piironen/geneettinen 
sukututkimus, Napuan Mamsellien pukeutumisesitys (1700-luku), lapsille työpaja ja nukketeatteria, 
laulaja Susanna Erkinheimon iltakonsertti Vaasan kirkossa. Lauantaina: Sääntömääräinen vuosikokous, 
musiikkiesityksiä, juhlapuhe Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja Teppo Ylitalo, MuT Päivi-Liisa 
Hannikainen esittelee uuden, yli 1000-sivuisen musiikkiteoksensa, retki Merenkurkkuun jne.  
Ilmoittautumiset ja lisätietoja kätevästi netissä: http://petterhallstrom.fi/vaasa-2018/  
Koululla on mahdollisuus syödä lounas. Paikan päälle Vaasaan tultaessa tien pientareella opasteet. 
 
 

Suupohja

Tulukaa jo. 
Me orotamma teitä!

Tapahtumia, kulttuuria 
ja puhdasta luontoa!

ISOJOKI 
KARIJOKI 

KAUHAJOKI     TEUVA

Voit vielä ilmoittautua - tee se pikimmiten - ja juhlaan voi tulla myös suoraan paikalle !



Kesä tulee tänne lakeudelle kohisten ja lumet 
ovat viime päivinä sulaneet ihan silmissä, vaik-
ka pääsiäisenä tuntui, että Lappajärvellä pilki-
tään vielä vappunakin. Tulvia odotellessa on mu-
kava kääntää ajatukset kohti kesää, joka Etelä-
Pohjan maalla on täynnä tapahtumia ja mielen-
kiintoisia käyntikohteita. 

Etelä-Pohjanmaan kesä on musiikkia: Ilma-
joen musiikkijuhlat, Nummirock, Provinssi, 
Tango markkinat, Haku päällä -festivaali, Vauhti-
ajot, Solar Sound festival, Rytmiraide festivaali, 
Eteläpohjalaiset Spelit jne. Kesällä on paljon yk-
sittäisiä konsertteja ja tapahtumia, joissa musiik-
kiin yhdistyy kuvataide, kädentaidot, arkkiteh-
tuuri tai ruoka: Puukko- ja käsityö festivaalit, Soi-
nillinen, Aaltoa ja Aarioita, Vanhan Paukun fes-
tivaali jne. 

Etelä-Pohjanmaan kesä on teatteria. Melkein 
joka pitäjässä on oma kesäteatteri, joka tarjoaa 
yleisölle draamaa, komediaa, musikaaleja tai 
lastenteatteria. Lähes jokaisella paikkakunnalla 
on myös oma kesän tapahtumaviikko, joka hui-
pentuu kesämarkkinoihin: Rokulipäivät, Kuhinat, 
Häjyylyt, Elolystit jne. Kesämarkkinat on tärkeä 
kohtauspaikka, jossa tapaa usein entisiä koulu-
kavereita, naapureita, työkavereita ja sukulaisia.

Etelä-Pohjanmaan kesä on myös taidet-
ta, kesä näyttelyitä ja museoita, lavatansseja 
ja urheilu kisoja, kaikenlaista tekemistä leireil-

lä ja kesäkursseilla. Kesä ja loma on sopivaa ai-
kaa opiskella musiikkia, kuvataidetta, ratsastus-
ta, käden taitoja, kirjoittamista, erilaisia liikunta-
muotoja. Aktiviteetteja löytyy monenlaista. Tar-
jolla on myös monenlaisia opastuskierroksia, 
joissa pääsee tutustumaan vaikkapa Manner-
heimin Seinäjoen aikaan, panimoihin, hautaus-
maiden saloihin, museoiden aarteisiin ja Aallon 
arkkitehtuuriin. Luonto tarjoaa hienoja elämyk-
siä ja luontoreittejä ja -polkuja löytyy moninai-
sissa maastoissa.

Tapahtumia on yllin kyllin, mutta miten löy-
dän mitä ja missä milloinkin tapahtuu? Vuosi sit-
ten toukokuussa Etelä-Pohjanmaan liitto ava-
si uuden sähköisen tapahtumakalenterin. Se 
palvelee tapahtumajärjestäjiä ja ennen kaikkea 
tapahtuma kävijöitä, sillä maakunnan runsas ja 
monipuolinen tapahtumatarjonta löytyy nyt 
yhdestä paikasta. Tapahtumakalenteri on mak-
suton ja avoin kaikille toimijoille ja se palvelee 
niin maakunnan omaa väkeä kuin matkailijoita.

Etelä-Pohjanmaan tapahtuma kalenterista 
on helppo hakea erilaisia tapahtumia ajan-
kohdan, teeman, paikkakunnan tai kohde-
ryhmän mukaan tai näitä kaikkia yhdistelemäl-
lä. Teemoina kalenterissa löytyvät mm. teatteri, 
musiikki, museot, näyttelyt, seminaarit, liikunta 
ja urheilu. Kohderyhminä esiin on nostettu lap-
set, nuoret ja seniorit. 

Etelä-Pohjanmaan kesä -  
täynnä tapahtumia ja elämyksiä!

Erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia järjestävät 
tahot, kuten kunnat, yhdistykset, seurat ja järjes-
töt voivat ilmoittaa omat tapahtumansa kalen-
terissa veloituksetta. Tapahtuma kalenterissa jo-
kainen tapahtuma saa oman tapahtumasivun, 
johon saa lisää näyttävyyttä esimerkiksi hash-
tagillä, joka poimii kuvat Instagramista. Yksit-
täisen tapahtuman pystyy jakamaan kalente-
rista helposti sosiaalisessa mediassa ja sivuilta 
löytyy myös karttalinkit, jotka ohjaavat hyvin 
oikeaan kohteeseen.

Olemme koonneet Plarin lukijoille oheen 
kattauksen maakunnan tapahtuma tarjonnasta. 
Ja kesää kohti kuljettaessa lisää löytyy vaikkapa 
Etelä-Pohjanmaan tapahtuma kalenterista. Poi-
mikaa tapahtumista omat suosikkinne, kun vie-
raillette ja lomailette lakeuksilla. Tapahtumia ja 
kohteita löytyy hyvin myös Etelä-Pohjanmaan 
matkailun sivustolta www.epmatkailu.fi ja kunti-
en verkkosivuilta. Etelä-Pohjanmaan tapahtuma-
kalenteri löytyy verkossa osoitteessa 
www.epkalenteri.fi. ▼

Hyvää ja elämyksellistä kesää kaikille!

Tuija Ahola
kehittämissuunnittelija
Etelä-Pohjanmaan liitto

Tsekkaa maakunnan tapahtumatarjonta

epkalenteri.fi
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2.9. saakka Näyttely: Rauhaton mieli - kuviin tallentuneet 
tunteet Seinäjoki

19.5.–2.9. Veden vuodet - Eero Hiironen 80 v. -näyttely Ähtäri

19.5.–7.10. Kudotut kuvat - Näyttely tekstiilitaiteilija Ellen 
Alakannon elämästä ja taiteesta Seinäjoki

3.6.–19.8. Soile Yli-Mäyryn 26. kesänäyttely Kuortane

4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivän 
valtakunnallinen paraati Seinäjoki

6.6. - 23.8. Päiväristeily - Suvikomedia Seinäjoki

6.6.–17.6. Ilmajoen Musiikkijuhlat Ilmajoki

6.6.–30.6.  Oi muistatko vielä sen virren -kesäteatteri 
Seinäjoki

9.6.–2.9. Tiina Laasonen - Muistijälki näyttely Alajärvi

15.6.–17.6. Puukko- ja käsityöfestivaalit Kauhava

15.6.–16.6. Hengellisen Musiikin Festivaali Lapua

15.6.–17.6. Soinillinen musiikki- ja gastronomiafestivaali Soini

16.6. Arja Koriseva -konsertti Ähtäri

16.6. Finland X-Run estejuoksutapahtuma Alavus

20.6.–23.6. Nummirock Kauhajoki

21.6. Juhannuspippalot Kuortane

22.6.–23.6. Nordic King raviurheilun suurkilpailu ja Suomen 
suurimmat juhannustanssit Kauhava

22.6.–5.8. Miljoona Tivoli Alavus

23.6. Kuortaneen juhannuskisat - Motonet GP Kuortane

23.6. Kyläkaupan Juhannustanssit Alavus

24.6.–8.7. Lumikki ja 7 kääpiötä -lastenteatteria Kuortane

26.6.–11.7. Ulvova mylläri -kesäteatteri Kauhava

29.6.–10.7. Näytelmä: Sinä, Gabriella Kauhava

27.6.–1.7. Aaltoa ja aarioita Alajärvi

27.7.–28.7. Vanhan Paukun Festivaali Lapua

28.6.–30.6. Provinssi Seinäjoki

28.6.–8.7. Rakkaudesta Rokkiin -provinssimusikaali Seinäjoki

28.6.–24.8. Tuurin Kesäteatteri Alavus

29.6.–30.6. Alavus Ryskööt Alavus

30.6. Evijärven markkinat Evijärvi

30.6. Operetin ja viihteen helmiä -konsertti Alavus

30.6.–14.7. Pohjanmaa-kesäteatteriesitys Peräseinäjoki

30.6.–5.8. Reinikainen -kesäteatteri Kauhajoki

1.7. Ismo Leikola No niin Ilmajoki

1.7. Ähtärin mieskuoron konsertti Ähtäri

2.7.–8.7. Härmälääset Häjyylyt Kauhava

3.7. Hämeshavunen soi Kauhajoki

6.7.–7.7. Alajärven Rokulipäivät Alajärvi

6.7. Matti ja Teppo konsertti Alavus

7.7. Wanhanajan Lentopäivät Kauhava

10.7. Hämeshavunen soi Kauhajoki

11.7.–15.7. Seinäjoen Tangomarkkinat Seinäjoki

12.7. Tommi Soidinmäki ja Mikko Alatalo 
yhteislauluillassa Alavus

13.7. Philomela ja muualla tuuli soi -konsertti Kuortane

13.7.–14.7. Haku Päällä -festivaali Kurikka

14.7. Taidehallin Tango classica -konsertti Kuortane

15.7.–29.7. Joku aivan MUU! -kesäteatteriesitys Seinäjoki

16.7.–22.7. Kuortaneen Kuhinaviikko Kuortane

16.7.–13.8. Törnävän kulttuurikuu Seinäjoki

18.7. Heikki Klemetin kesäillan urkukonsertti Kuortane

18.7.–19.8. Rakkauden autokorjaamo -kesäteatteri Lappajärvi

19.7.–22.7. Vauhtiajot Race&Rock Seinäjoki

20.7. Sinivalkoiset legendat -konsertti Alavus

21.7. Rypölän torpan wanhanaijan päivät Kurikka

21.7.–22.7. Vesihiihdon mestaruuskilpailut Kurikka

21.7.–22.7. Aki ja Heli Palsanmäki Tuurin Kyläkaupalla Alavus

25.7. Lauhan Spelit Isojoki

26.7. Tommi Soidinmäki ja Joel Hallikainen 
yhteislauluillassa Alavus

27.7. Teuvan saunaparaati Teuva

28.7. Siirrettävien saunojen kokoontumisajot Teuva

27.7.–28.7. Vanhan Paukun festivaali Lapua

28.7. Tauno ja Ansa musiikkikomedia Alavus

29.7. Museonmäen markkinat Ilmajoki

30.7. Powerpark Horse Show Kauhava

3.8.–4.8. Solar Sound Festival Seinäjoki

10.8.–11.8. Power Truck Show Kauhava

11.8. Peräseinäjoen Markkinat Peräseinäjoki

11.8. Miljoona Kirppis Tuurin Kyläkaupalla Alavus

15.8. Jukka Puotila Show Alavus

17.8. Suuri Stand Up -ilta Seinäjoki

17.8. Aikakone konsertti Alavus

18.8. Rytmiraide festivaali Kurikka

18.8.–19.8. Östermyra-päivät Seinäjoki

19.8. Seminaarimäen mieslaulajat -konsertti Seinäjoki

25.8. Nuermofest Seinäjoki

25.8. Ruokakarkelot Seinäjoki

26.8. Suomen luonnon ja geologian päivä Seinäjoki

31.8.–2.9. Kauhajoen Ruokamessut Kauhajoki

31.8.–2.9. Eteläpohjalaiset Spelit Kauhajoki

31.8.–1.9. Kiihdytysajon SM-finaali, FHRA Night Race Finals Kauhava

21.9.–23.9. Lapuan Urkufestivaali Lapua

5.10.–7.10. Käsityömessut Seinäjoki

Lisätietoja: 
www.epkalenteri.fi 
www.epmatkailu.fi
www.visitseinäjoki.fi
ja kuntien tapahtumakalenterit

Kesätapahtumia Etelä-Pohjanmaalla 2018
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PROMETHEUS  KUSTANNUS OY        www.prometheuskustannus.fi 

 

                               
  

ISBN 978-952-5718-39-3 Jorma Heikkilä:  
Tämä romaani kertoo tarinan esi-isästäni, Markus Matinpoika Västerspangarista. Hän syntyi vuonna 1794 
yhteen Vimpelin kirkonkylän kantataloista Savonjoen pohjoiselle rantapenkalle, kuten kymmenet sukupolvet 
ennen häntä ja lopulta minäkin mökkiin muutaman sadan metrin päähän Markuksen kotitalosta. Tarinassa 
esiintyvät sukulaiseni ovat todellisia historiallisia henkilöitä ja tapahtumiin olen kuvannut kokemuksia 
nuoruudestani. 
 
ISBN 978-952-5718-59-1 Jorma Heikkilä: Joki  
”Yläjuoksulaisia”-romaanissa alkanut tarina kirjailijan esi-isästä Markus Matinpoika  Västerspangarista 
jatkuu. Tämän romaanin tapahtumat ajoittuvat syksyyn ja alkutalveen 1808. Ruotsin ote vallasta alkaa 
kirvota ja siirtyä venäläisille. Syrjäisessä Vindalan kylässä elämä jatkuu arkisissa askareissa.  
 
ISBN 978-952-5718-80-5 Jorma Heikkilä: Sarkaa ja aivinaa   
Kirjailijan aikaisemmissa romaaneissaan aloittama tarina esi-isästään Markus Matinpoika Västerspangarista 
etenee vuodet 1809 – 1817.  Nuoren Markuksen kasvu ja kehitys jatkuu läheisten tukemana elämän tuodessa 
eteen uusia koettelemuksia.  
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