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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 70-vuotisjuhla 
Kampin palvelukeskuksessa

Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
lauantaina 29.10.2011 klo 17.00

Juhlan ohjelma

Helsingin Suomalaisen Klubin kuoro 
johtaa Henrik Lamberg

Tervetuliaissanat Elle Mäkinen

Yksinlaulu Riikka Hakola
Pianosäestys Risto Lauriala

Juhlapuhe Ministeri Jaakko Numminen

Yksilaulu Henrik Lamberg
Pianosäestys Risto Lauriala

Väliaika ja kakkukahvit

Pianosoolo Risto Lauriala

Pelimannimusiikkia Airi Hautamäki ystävineen

Huumoria murteella Joose Tammelin (Jalasjärvi)

Melodrama Henrik ja Liisa Lamberg

Yhteislaulu Vaasan Marssi

Juhlan juontaa Esko Vierikko

Liput ovelta 20 €

Olemme järjestönä saavuttaneet kun-
nioitettavan pitkän 70 vuoden iän. Sitä 
kyllä kannattaa jo juhlia. Tässä Plarin 
numerossa haravoidaan asioita kym-
menen viime vuoden ajalta. Missä on 
kokoonnuttu, minkälaisia tilaisuuksia 
järjestetty, minkälaisia vieraita meillä on 
ollut… Ja tietenkin kirjoituksissa myös 
pohditaan perinteisesti hieman sitä, mitä 
muut meistä ja eteläpohjalaistrossailusta 
ajattelevat.  

Eteläpohjalaisuuteen törmää ali-
tuiseen, menipä minne tahansa. Näin 
kävi juuri nyt tätä kirjoittaessani bus-
simatkalla Brysselistä Luxemburgiin. 
Espoolainen ei-eteläpohjalainen kol-
leega kertoi ottaneensa kissasisarukset, 
jotka ovat kotoisin suuresta perheestä 
Jalasjärveltä. Tyttärelläni on samanikäi-
nen Vincent-kissa, joka myös kerrottiin 
tuodun eteläpohjanmaalta suuresta kis-
saperheestä. Innostuimme ajatuksesta, 
että kyselemme vähän tarkemmin näi-
den kissojen eteläpohjalaissukujuuria 
espooseen palattuamme.  

Mutta nyt lähestyvät järjestömme 
70-vuotisjuhlat, jotka pidetään Kampin 
palvelukeskuksessa oheisen ohjelman 
mukaan. Tervetuloa juhlimaan kaikki 
kynnelle kykenevät!

Terttu Savola
päätoimittaja 

70-vuotisjuhlatoimikunta: Elle Mäkinen, Antti Lanamäki, Antero Tala, Terttu Savola, Annukka Viitaniemi, 
Henrik Lamberg, Esko Vierikko
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Yhdistys on perustettu 15.5.1941 kes-
kellä vaikeita aikoja. Takana oli raskas 
talvisota, Euroopassa käytiin sotaa ja 
Suomen yllä olivat uhkaavat pilvet. Kai-
kesta huolimatta pääkaupunkiseudun 
eteläpohjalaisilla oli voimakas tarve 
perustaa yhdistys vaalimaan eteläpoh-
jalaisuutta ja kokoamaan samanhenkiset 
yhteisiin tapahtumiin. Perustajilla oli 
luja usko omaan tekemiseensä.

Vakiintuneita toimintamuotojamme 
on perinteinen vuotuinen itsenäisyys-
päivän juhla, jossa juhlapuhujana on 
ollut aina eri alojen eteläpohjalainen 
asiantuntija. Esiintyjinä juhlass ovat ol-
leet eteläpohjalaiset kulttuurin taitajat. 
Tammisunnuntaina vietetään Eteläpoh-
jalaisten kirkkopyhää vuoroin pääkau-
punkiseudun eri kirkoissa, joissa on 
eteläpohjalainen pappi. Kotimaakunnan 
kunta- ja kaupunki- sekä kuorovierailut 
ovat kuuluneet iltamien ohjelmistoon. 
Näin olemme saaneet tuulahduksen ko-
tiseudultamme. Näiden lisäksi olemme 
saaneet nauttia monista oopperailtapäi-
vistä, kirjailijavierailuista ja murreillois-
ta, jotka ovat saavuttaneet suuren suosi-
on. Kiitoksemme kuuluu näistä kaikille 
osallistuneille ja ohjelmansuorittajille.

Viime kesänä tapasin amerikan- ja 
kanadansuomalaisia. He olivat tulleet 
ulkosuomalaisten juhlaan Turkuun ta-
paamaan Suomesta muuttaneita ja täällä 
asuvia henkilöitä. Heillä toimivat Finn-
Fest ja paikalliset suomalaisyhdistykset. 

Eteläpohjanmaalla he etsivät suomalai-
sia esiintyjiä heidän illanviettoihinsa. 
Heillä on tapana pitää erikseen suoma-
laisten omat iltamat sekä yhteinen illan-
vietto paikallisille asukkaille, joille he 
haluavat esittää suomalaista kulttuuria. 
Paikalliset tulevat mielellään näihin ta-
pahtumiin. Toivottavasti Suomesta riit-
tää esiintyjiä myös ulkosuomalaisten 
tilaisuuksiin.

Meillä pääkaupunkiseudulla on sama 
tarve saada esiintyjiä kotimaakunnasta 
tänne, kuten aina yhdistyksen historiassa 
on ollut. Kuntien määrän pienennyttyä 
voisivat myös ”vanhat kirkonkylät”, 
nuorisoseurat ja kyläyhdistykset sekä 
kuorot ja näytelmän suorittajat tuoda 

Helsingin Eteläpohjalaiset
70 vuotta

Perinteinen itsenäisyyspäivän juhla
6.12.2011 klo 13

Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa
Juhlapuhujana professori Liisa Keltikangas-Järvinen

 
Kahvitarjoilu
Tervetuloa

meille esityksiään, jotka kiinnosta-
vat myös nuorempaa ikäpolvea. Nä-
mä vierailut tuovat vuorovaikutuksen 
kotimaakuntaan ja sen ajankohtaisiin 
tapahtumiin ja kulttuuriin. Aina on jou-
kossamme myös eteläpohjalaisten ystä-
viä, jotka tulevat nauttimaan siitä, mitä 
meillä osataan. Meille eteläpohjalaisille 
juuret ovat tärkeät. Tavatessamme kuu-
lee usein kysyttävän ” mistä olet kotoi-
sin ”, siitä se juttu jatkuu ja kohta ollaan 
melkein sukulaisia tai muuten tuttuja. 

Yhdistys on arvokas perintö meille 
eteläpohjalaisille. 70-vuotisjuhlaa saam-
me viettää 29.10.2011. Yhdistyksemme 
haluaa kiittää kaikkia toimintaan osal-
listuneita ja tukeneita henkilöitä sekä 
eri yhteisöjä vuosien varrelta. Teidän 
tukenne on ollut ensiarvoisen tärkeä 
toiminnan jatkuvuudelle. Parhaat kiitok-
seni juhla Plarin tekijöille ja historiikin 
kirjoittajille sekä tulevan 70-vuotisjuh-
lan järjestäjille. 

Luotan eteläpohjalaisuuteen ja te-
kemisen tahtoon sekä peräänantamat-
tomuuteen, jotta kymmenen vuoden 
päästä juhlimme taas. Tällä välin pidäm-
me monet tilaisuudet, jotka yhdistävät 
eteläpohjalaisia sekä heidän ystäviään. 
Haasteena on saada nuorempi sukupol-
vi osallistumaan toimintaan. Toivoisin 
teidän jokaisen hankkivan uusia jäseniä 
yhdistykseemme, jotta jatkuvuus olisi 
siltä osin turvattu.
Elle Mäkinen, puheenjohtaja
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Kysymykseen, milloin Suomi itsenäis-
tyi, useimmat suomalaiset vastaavat het-
keäkään miettimättä 6.12.1917. Siitä 
päivämäärästä maamme asukkaat ovat 
rakentaneet itsenäisen kansakunnan 
tunnusmerkit täyttävän demokraattisen 
hyvinvointivaltion, joka antaa kansalai-
silleen tilan ja vapauden toteuttaa unel-
miaan ja toiveitaan. Mutta tämän kansa-
kunnan olemassaolo ei silloin syntynyt 
tyhjästä, eikä kansakunnan itsenäisyys 
ole sen jälkeen ollut jotakin koskema-
tonta, maailman muista tapahtumista 
riippumatonta. 

Maailmassa on tänä päivänä 194 
itsenäistä valtiota. Näiden joukossa 
Suomi on 54. vanhin ja kuuluu näin 
valtioiden vanhimpaan kolmannekseen. 
On monelle hämmästyttävä tosiseikka, 
että suurin osa nykyisistä valtioista on 
iältään alle 50-vuotiaita. Kun vietäm-
me omien järjestöjemme vuosijuhlia, 
on hyödyksi tarkastella historiaamme 
syvällisemmin, nimittäin kun nykyhetki 
siirtyy vähitellen kauemmaksi histori-
aan, myös sen mittasuhteet muuttuvat. 
Sen takia on hyvä palauttaa mieleen 
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kes-
keistä roolia maan itsenäistymisessä.

Tästä kenraali Mannerheimin puhe 
Vaasassa tammisunnuntain 5-vuotisjuh-
lassa 28.1.1923 on hyvä muistutus:

”Kiitämme Pohjanmaan naisia ja 
miehiä heidän tarmokkaasta työstään 
ja uhrauksistaan, luottamuksesta, 
jonka he antoivat meille, kun maam-
me oli perikadon partaalla. Eläköön 
Pohjanmaa, eläköön Vaasa, eläkööt 
sen urhokkaat miehet ja naiset.”

Tervehdys Helsingin 
Eteläpohjalaiset ry:n 
70-vuotisjuhlalehdessä

Pohjanmaa – 178 000 asukkaan, 16 kun-
nan, kahden kielen ja monen kulttuurin 
muodostama maakunta – on monellakin 
tapaa erilainen maakunta. Meren lähei-
syys, ainutlaatuinen kulttuurimaisema, 
jokimaisemat, kylät, avoimet lakeudet ja 
rannikkokaupunkien tuoma kansainvä-
lisyys luovat erityisen ilmapiirin, jossa 
pohjalaisten uteliaat katseet ovat suun-
tautuneet kauas ja levoton olo on vienyt 
kaukomaihin, mutta paluu takaisin on 
ollut luonnollinen ja useimmiten tapah-
tunut niin että taskussa on ollut monta 
uutta ideaa elinkeinonsa hankkimiseksi. 
Näin pohjalainen vauraus on kasvanut 
hyvin itsenäisellä tavalla. Tänä päivänä 
esimerkiksi Wärtsilän dieseleistä kaikki 
ymmärtävä insinööri, joka matkustaa 
ympäri maailmaa myymässä maailman 
parhaita dieselmoottoreita, edustaa tätä 
pohjalaista toimintamallia.

Pohjalainen malli tarkoittaa myös 
sitä, että pohjoismainen hyvinvointiyh-
teiskunta on toteutettu yleensä melko 
vakaan talouskehityksen avulla. Ta-
louselämän syklit noudattavat Pohjan-
maalla hieman eri sääntöjä kuin muualla 
maassa, ja heilahdukset ovatkin täällä 
pienempiä kuin muualla. Viime vuosi-
kymmenen taloudellisen taantuman jäl-
keen Pohjanmaa saavutti ensimmäisenä 
maakuntana taantumaa edeltäneen BKT-
tasonsa. Maakunnan työttömyysaste on 
koko ajan pysynyt maan keskiarvon ala-
puolella, ja oli esim. huhtikuun lopussa 
2011 vain 5,6 % ollen Ahvenanmaan 
jälkeen Suomen alhaisin.

Pohjanmaalla voidaan puhua todelli-
sesta hyvinvoinnista. Tästä todellisesta 
hyvinvoinnista heijastuu selvästi myös 
pohjalaiskuntien tahto toteuttaa alueel-
laan hyvinvointipolitiikkaa ja panostaa 

yhteiskunnallisiin palveluihin ja kunta-
työntekijöiden määrä on väkilukuun näh-
den maamme kolmanneksi suurin – 68 
työntekijää 1 000 asukasta kohden – kun 
taas maan keskiarvo on 60 työntekijää. 

Pohjanmaan vahvuus on maakun-
nan ihmisissä ja maakunnan ihmisten 
aikaansaamassa tuotantotoiminnassa 
ja osaamisessa. Pohjanmaata ei ole 
mielletty koulutusmaakunnaksi, mutta 
tänä päivänä se on maamme vahvimpia 
koulutuskeskittymiä tiede- ja ammat-
tikorkeakouluineen. Ja monipuolinen 
elinkeinotoiminta turvaa maakunnan 
tasaisen kehityksen. Tulevaisuutta aja-
tellen olennaisinta on, että maakunnan 
globaali kilpailukyky pystytään säi-
lyttämään. Vuonna 2009 teollisuuden 
jalostusarvo, 9485 €/asukas, oli maan 
korkein kun maan keskiarvo oli 5092 
€/asukas ja Etelä-Pohjanmaan 4832 €/
asukas. Vahva teollisuus, vahvat perus-
elinkeinot ja vahva osaaminen luovat 
perustan, mutta vasta toimivat sosiaa-
liset verkostot, monipuolinen ja vahva 
kulttuuri sekä humanistiset ihanteet ja 
elämänarvot luovat menestystarinan. 
Sen takia Pohjanmaan maakunta on vuo-
desta toiseen pysynyt esim. Suomen 
Punaisen Ristin keräysten ykkösenä. 

Sinäkin Helsingin eteläpohjalainen 
olet tervetullut katsomaan tätä ihmeel-
listä maakuntaa. Meitä ehkä moititaan 
siitä että emme omaksu kansallisia 
malleja vaan kuljemme omia teitäm-
me. Mutta niin meidän pitää tehdä, jos 
aiomme menestyä.
Olav Jern

Olav Jern, Maakuntajohtaja
Pohjanmaan liitto – Österbottens 
förbund
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Otsikon sananparsi ponnahtaa usein 
mieleeni, kun pohdin Etelä-Pohjanmaan 
tulevaisuutta. Varsinkin sen muistaa, 
kun tapaa maakunnastamme lähteneitä 
ihmisiä eri puolilla maata ja maailmaa.

Eteläpohjalaiset ovat juurevia ja 
suorapuheisia, eivätkä turhaan kätke 
kynttiläänsä vakan alle. Omintakeinen 
huumorintaju kruunaa komeuden. Osu-
vasti tämä pilke silmäkulmassa esitetty 
trossaus ilmenee kauhajokisessa sanan-
parressa: ”Vaikka kuinka olis tavalli-
sesti, niin silti vaan pakkaa olemahan 
erustava!”

Näinhän se on. Ittellinen eteläpohja-
laisuus harvoin jättää ketään kylmäksi.

Etelä-Pohjanmaa on porskuttanut 
voimakkaasti eteenpäin kuluvan vuo-
situhannen aikana. Erityisen upeaa on 
ollut maakuntakeskuksemme ja sen lä-
hiseudun kehitys. Seinäjoen kasvu no-
teerataan eri puolilla maata. Suurena 
haasteena on saada hyvä kehitys säteile-
mään koko Etelä-Pohjanmaan alueelle. 

Etelä-Pohjanmaan liitto on 19 kun-
nan muodostama kuntayhtymä. Sen 
ylintä päätösvaltaa käyttää maakunta-
valtuusto, joka vahvistaa aina kautensa 
alussa alueen pitkän aikavälin kehittä-
mistavoitteet maakuntasuunnitelmassa. 

Uusin maakuntasuunnitelma ulottuu 
vuoteen 2030. Siihen on listattu maa-
kuntamme kehittämistyön kärkialoja. 

Leviät on 
maakunnan 
hartiat

Näitä ovat muun muassa elintarvike-
tuotanto, yhä älykkäämpi teknologia-
teollisuus, palveluosaaminen ja palve-
lujen vienti sekä muotoilu ja luovuus. 
Tulevaisuuden Etelä-Pohjanmaa on yhä 
selkeämmin uusiutuvien luonnonvaro-
jen ja vihreiden resurssien maakunta.

Maakuntasuunnitelman vision mu-
kaan alueemme on parinkymmenen 
vuoden kuluttua hyvinvointia edistävä, 
kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoi-
mainen yrittäjyys- ja kulttuurimaakunta. 

Hieno tavoite, jossa haastetta riittää. 
Vaikka vuosi 2030 on kaukana, maakun-
tasuunnitelman vision toteutumiselle 
luodaan perustaa jo tänään. Avainte-
kijöinä ovat ihmiset. Me tällä hetkellä 
maakunnassa asuvat – mutta myös kaik-
ki he, joiden juuret ja usein sielukin ovat 
Etelä-Pohjanmaalla.

Ensi kesänä tarvitsemme erityises-
ti ”isoon kirkon eteläpohojalaasten” 
suhteita ja osaamista, kun tulemme 
maakuntana vierailulle Senaatintorille 
7.–9.6.2012. Toivomme, että silloin Ete-
lä-Pohjanmaa näkyy ja kuuluu kaikessa 
kirjossaan ja monimuotoisuudessaan.

* * * * * 

”Syrämmelliset” onnittelut 70 vuottaan 
juhlistavalle Helsingin Eteläpohjalai-
set ry:lle! Vireä yhdistyksenne on hyvä 
esimerkki eteläpohjalaisten kyvystä ja 
halusta tarttua toimeen omia juuria ja 
perinteitään arvostaen. Pitäkää lippu-
anne korkealla muistaen, että ”kyllähä 
jokahine niin osaa auseerata, jotta köy-
hänä pysyy”!
Asko Peltola

Asko Peltola, Maakuntajohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto

Mäkelä Alu Oy
Alajärvi
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Tarina kertoo eteläpohjalaisen pariskun-
nan ulkomaan reissusta. Matkalla he 
tapasivat yllättäen toisen suomalaisen 
avioparin. Yhteys syntyi mutkattomasti, 
ja isäntä jutteli uusien tuttavien kanssa 
niitä näitä. Kun oli aika erota, emäntä 
nuhteli puolisoaan. Tämä ei ollut kysy-
nyt tutuksi tulleilta, mistä nämä olivat 
kotoisin. Tähän isäntä vastasi, ettei asia 
ollut kiinnostanut. Emäntä tokaisi, ettei 
ollut häntäkään kiinnostanut. Mutta kun 
olisi pitänyt saada sanoa, että ”mollahan 
Lapualta”. 

Suomalaisuus yhdistää ulkomail-
la. Maamme rajojen sisällä yhteyden 
syntyyn tarvitaan toisenlainen yhteinen 
nimittäjä. Keskustelu Helsingin bussissa 
ei ole yleensä kovin luontevaa. Sisim-
mässä herää kuitenkin mielenkiinto ja 
lämpimiä tunteita silloin, kun kuulee 
tutun murteen. Yhteiset juuret ja kas-
vuympäristö luovat pohjan vuorovai-
kutukselle. Silloin keskustelu avautuu 
helposti, ja puheenaiheet löytyvät. 

Kirkolla paikka elämässä

Eteläpohjalaiset ovat ylpeitä syntymä-
maakunnastaan ja sen arvoista - monelta 
osin syystäkin. Kun muutimme Hel-
singistä Etelä-Pohjanmaalle, huomasin, 
että näillä seuduilla kirkon työtä ja asiaa 
arvostetaan. Se on ollut jatkuva ilon 
aihe. Lapuan hiippakunnassa kirkon 
jäsenyys on edelleen korkealla tasolla. 
Seurakunnat toimivat monipuolisessa 
yhteistyössä koulujen ja kotien kans-
sa. Kirkon työntekijät kirjoittavat leh-
tiin. Paikallisradioissa annetaan tilaa 
hartauksille ja jumalanpalveluksille. 
Seurakuntien väkeä kutsutaan mukaan 
yhteisiin juhliin. Vastaanotto piispan-
tarkastusten vierailukohteissa on avoin, 
reilu ja ennakkoluuloton. Monin tavoin 
täällä osoitetaan, että kirkolla on tärkeä 
paikka ihmisten elämässä. 

Kirkon asema ei ole silti itsestään 
selvä edes Etelä-Pohjanmaalla. Kris-
tinuskoa haluttaisiin siirtää sivummalle 
arkitodellisuudesta. Perinteeseen kuu-
luvia tapoja yritetään ajaa alas. Yksi 
esimerkki on päiväkotien ruokarukouk-
set, joiden mahdollisuudesta on käyty 
kädenvääntöä julkisuudessa. Perheenisä 
halusi, että ruokarukoukset korvattaisiin 
hiljaisuudella tai lorulla. Päivähoidon 
johtaja kuitenkin puolusti ruokaruko-
usta. Kantelu ei johtanut toivottuun tu-
lokseen, sillä lakia tulkittiin myönteisen 
uskonnonvapauden hengessä. Päiväko-
deissa kädet voidaan laittaa ristiin edel-
leen, mutta ketään siihen ei pakoteta. 

Huuto arvojen perään

Yhteiskunta huutaa arvojen ja erityisesti 
yhteisöä kannattelevien arvojen perään. 
Kirkon edustajia tarvitaan kertomaan 
hallitusneuvottelijoille, että köyhien ja 
syrjäytyneiden määrät kasvavat. Asia 
olisi ilmeinen muutoinkin; heikon ja 
vähäosaisen asiaa ei pidä unohtaa.

Eteläpohjalaista perintöä on kodin 
ja perheen, uskonnollisen vakaumuksen 
ja isänmaan arvostus. Niiden puolesta 
ja hyväksi on toimittu, toisinaan myös 
taisteltu. Tämän arvoperinnön varaan on 
kansakunta rakentunut. Yhteisöä kan-
nattelevat arvot kestävät edelleen, mutta 
taistelupaikat niiden puolesta ovat nyt 
toisaalla. Merkitykselliset arvovalinnat 
tehdään opettajanhuoneissa, päiväko-
deissa, työpaikoilla ja kahvipöytien kes-
kusteluissa, kodeissa puhuttaessa lasten 
kanssa ja muualla arjen askareissa. Näil-
lä paikoilla pitää uskaltaa.

Olennaisen tärkeää on, että kristitty 
toimii omalla paikallaan ja kutsumuk-
sessaan vakaumuksensa mukaisesti. 
Mitä arvoja ja asioita sinä puolustat 
elämässä? Mistä haluat pitää kiinni? 

Kristillinen mielenlaatu näkyy 
asenteista ja katsomuksista. Yksittäis-
ten kristittyjen sanat, teot ja valinnat 
vaikuttavat lopulta siihen, mitä asioita 
koko yhteisö arvostaa. On siis oltava 
rohkea vastakin, niin siellä kuin täällä.

Yhteydessä on voima

Kysymys ”mistoot kotoosi” on hyvä 
avaus. Paljastamalla oman murteen, 
toimimalla vakaumuksen mukaisesti, 
vaalimalla perinteitä ja tunnustamalla 
oman uskon syntyy avointa ja rakenta-
vaa vuorovaikutusta erilaisten ihmisten 
välille. Avoimuus luo yhteyden, ja yh-
teydessä on voimaa.

 Helsingin Eteläpohjalaiset ry on 
vaalinut kotiseutujen perinnettä jo 70 
vuoden ajan. Se on vahvistanut ete-
läpohjalaisten yhteyttä pääkaupunki-
seudulla. Kotimaakunnan historiaa ja 
kulttuuria on tehty tunnetuksi. Etelä-
pohjalaisuus on nähty vaalimisen ar-
voiseksi perinnöksi. Se halutaan pitää 
elävänä vastakin, vaikka loppuelämä 
asuttaisiin muualla kuin syntymämaa-
kunnassa. Eteläpohjaisen arvoperinnön 
uskotaan vaikuttavan myönteisesti myös 
helsinkiläiseen hyvinvointiin. 

Eteläpohjalainen pariskunta pärjäsi 
ulkomailla itse asiassa hyvin. He olivat 
myönteisellä tavalla kiinnostuneet toi-
sista ja arvostivat omia lähtökohtiaan ja 
perintöään. Nämä kantoivat eteenpäin. 

Jumalan siunausta 70-vuotiaalle 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:lle ja sen 
jäsenille!
Piispa Simo Peura

Mistä soot kotoosin?
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Oli kunniatehtävä suostua Helsingin 
Eteläpohjalaiset ry:n puheenjohtajaksi 
vuoden 2001 kevätkokouksessa. Olin 
toki saanut tutustua tehtävään jo muu-
taman vuoden ajan, kun toimin edel-
täjäni Matti Myllyniemen aikana va-
rapuheenjohtajana. Mutta muutos oli 
kuitenkin melkoinen, kun jouduin heti 
alkajaisiksi junailemaan yhdistyksen 
60-vuotisjuhlan. Sain Matilta perintönä 
tiedon, että Finlandia talo on varattu 
juhlaa varten. Kun sitten selvitin, mi-
tä talon vuokraus maksaa, totesin, että 
tarvitaan 1000 henkeä paikalle, jotta 
päästään taloudellisesti kuiville. Täytyy 
tunnustaa, että vähän hirvitti. Onneksi 
tuli Kuortaneen Urheiluopistolla puhe 
Varmolan Tapion kanssa juhlista ja hän 
totesi, että myös Jusseilla on juhlat eli 
kuoro täytti 50 vuotta. Kättä päälle ja 
lähdettiin järjestämään yhteistä juhlaa. 

Hallitus innostui asiasta ja niin 
ruvettiin töihin. Oli tehtävä Plarista 
juhlanumero, kerättävä, historiatieto-
ja, kirjoittajia ja mainoksia Ohjelman 
suorittajat piti myös haalia, mutta se ei 
ollut ongelma. 

Kaikkien vaikeuksien ja kommel-
lusten jälkeen juhlat saatiin kuntoon ja 
helpotus oli suuri, kun sali täyttyi – me 
selvisimme kuiville. Ihmiset ovat toden-
neet, että juhlat olivat komeat.

Vakituiset tapahtumat

Vuoden toiminta alkoi aina Tammi-
sunnuntain kirkkopyhällä tammikuun 
viimeisenä sunnuntaina. Tapahtuman 
taustana on vapaussodan aloitus poh-
jalaisten aloitteesta 28.1.1918 eli ve-
näläisten karkotus Etelä-Pohjanmaal-
ta. Tapana oli, että tilaisuus pidettiin 
pääkaupunkiseudulla kirkossa, jonka 
papistossa oli eteläpohjalaislähtöinen 
pappi. Tilaisuudet ovat aina olleet pait-
si hengellisiä myös pohjalaista henkeä 
nostattavia. Hengen nostatusta pönkitet-

tiin vielä aiheeseen liittyvällä esitelmillä 
kahvitilaisuuden yhteydessä. Mieleen 
on jäänyt erityisesti professori Seppo 
Siirilän loistava esitelmä tapahtumista 
Seinäjoella. Väkeä oli aina runsaasti 
jopa niin, että Kallion kirkossa loppui 
tuore nisu. Kirkkoherra pelasti tilanteen 
ja lausui: ”kastakaa sitte kotona”!

Yhteydenpito kotiseutuun on aina 
ollut yhdistyksen toiminnassa hyvin 
tärkeää. Tätä vaalittiin sopimalla eri 
eteläpohjalaisten kuntien kanssa vie-
railuista Helsingissä. Kuntien edustajat 
järjestivät meille ohjelmalliset iltamat, 
joissa esittivät parasta kulttuurillista 
osaamistaan eri muodoissa. Kaikkien 
vierailijoiden ohjelmat olivat korkea-
tasoisia olipa sitten kyse laulamises-
ta, soittamisesta, näyttelemisestä tai 
puheista. Olin aina sopinut etukäteen, 
että kaupungin- tai kunnanjohtaja voi 
surutta kehua omaa kuntaansa ja samalla 
houkutella paluumuuttajia kuntaansa ja 
kyllä ne kehuivatkin. Pari kuntavierai-
lua vuodessa piti yhdistyksen jäsenet 
mukavasti kiinni koto-Suomessa. Erit-
täin tärkeää oli myös se, että vieraileva 

kunta tuotti Plarin sisällön ja pääosan 
mainoksista.

Aivan oma lukunsa ovat tietysti yh-
distyksen järjestämät Itsenäisyyspäivän 
juhlat. Se henki, mikä niissä tilaisuuk-
sissa on aina ollut ei jätä ketään kylmäk-
si. Itse olen tullut mukaan yhdistyksen 
toimintaan oltuani läsnä Finlandia- ta-
lossa pidetyssä juhlassa. Se puhutteli. 
Meillä oli onni saada tilaisuuksiimme 
erinomaisia eteläpohjalaistaustaisia 
juhlapuhujia. Puhujalistalta löytyy mi-
nistereitä, professoreita, pääjohtajia ja 
kenraaleja. Musiikista huolehtivat niin 
erinomaiset oopperalaulajat kuin mah-
tavat kuorotkin.

Muuta toimintaa

Muusta toiminnasta muistuu mieleen 
esimerkiksi Murreilta. Mikä sen mu-
kavampaa, kun kuunnella hyviä juttuja 
aidolla omalla murteella esitettynä. Ti-
laisuuden jälkeen tuli varmaan muuta-
mana päivän ajan puhuttua pohojalaasta. 
Ja hyvä niin.

Erittäin mielenkiintoinen ilta oli se, 
kun kirjailija Antti Tuuri kertoi kirjojen-
sa taustoista. On siinä ollut kirjailijalla 
selvitettävää, jotta me lukijat voimme 
nauttia tarinoista.

Sitten meillä oli yksi tapahtuma josta 
tuli melkein limbo – Kuutamotanssit. 
Valkoisessa salissa oli Paula Koivun-
iemi orkestereineen, mutta vaan 150 
ihmistä paikalla! Syy väen vähyyteen 
oli se, että asiantuntijaa kuunnellen em-
me mainostaneet tapahtumaa, koska jos 
olisi mainostettu, puoli Helsinkiä olisi 
rynnännyt paikalle. Nyt ei rynnännyt. 
Paula oli loistava, mutta taloustilanne 
ei parantunut. 

Meillä oli ilo saada toimintaan ja hal-
litukseen mukaan oopperalaulaja Henrik 
Lamberg. Henkan kanssa ideoitiin Oop-
peran tiloihin pienimuotoinen ooppe-
ratapahtuma eli Oopperailtapäivä. Kun 

Puheenjohtajakauteni
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Oopperasta löytyi tuolloin puoli tusinaa 
pohjalaislähtöisiä laulajia jotka lähtivät 
kökkään ruokapalkalla. Näin saimme 
aikaan upeita konsertteja Oopperata-
lon aulaan. Leikillisesti olen joskus to-
dennut, että heti sen jälkeen kun Juha 
Uusitalo oli esiintynyt meidän tilaisuu-
dessamme, hänet kutsuttiin Milanoon 
ja muille maailman johtaville lavoille. 
Upeita tilaisuuksia kaikki. Valitettavas-
ti viisi vuotta jatkunut tapahtumasarja 
katkesi, kun Henkka eläköityi ja poistui 
Oopperasta samoin kuin muutama muu-
kin ja nuoret eteläpohjalaiset laulajat 
kutsuttiin laulamaan ympäri maailmaa.

Hallitustyöskentelyä

Jo tuo alkuhässäkkä sai aikaan sen, että 
hallitustyöskentely lähti puheenjohtajan 
kannalta hyvin liikkeelle. Tehtiin töitä 
yhdessä yhteisen asian eteen. Koin koko 
kauteni ajan, että minulla oli hallituk-
sen tuki ja jokainen hoiti hommansa 
parhaansa mukaan. En mene kaikista 
kuitenkaan takuuseen, mutta sehän on 
inhimillistä sillä eihän me pohojalaa-
setkaa olla täyrellisiä – meiltä puuttuu 
heikkouret! 

Sirkka-Liisa Mattilan keittiötiimi an-
saitsee aivan erikoiskiitokset. Ilman tätä 
ryhmää meillä olisi ollut kuivia juhlia eli 
ei kahvia eikä nisua jotka tämä tiimi aina 
itse hoiti kökällä leipomiset. Saman-
lainen tiimi oli myös isännän eli Matti 
Mattilan johtama porukka, joka huolehti 

juhlapaikan järjestelyistä ja ovimiehen 
tehtävistä. Unohtaa ei myöskään sovi 
Plarin toimituskuntaa. Minusta Plari on 
ollut koko ajan laatulehti ja siitä suuri 
kiitos päätoimittaja Terttu Savolalle. 
Mainosten hankinta lehteen oli ajoittain 
työlästä, mutta siinä laaja tuttavapiiri 
niin Helsingissä kuin Pohjanmaalla oli 
suureksi avuksi. Viimeisten vuosien 
aikana meillä oli myös omat kotisivut, 
joita minä yritin pitää ajan tasalla. Se on 
nykyaikaa. Plari on tietysti yhdistyksen 
tärkein tiedotus- ja yhteydenpitoväline.

Kun yhdistyksellä ei ole omia tiloja, 
oltiin aina tilanteessa, että puheenjohta-
jan piti hankkia hallituksen kokouksille 
paikka eikä mikä tahansa paikka, vaan 
sellainen, jossa pohjalainen ”isäntä” 
kertoi firmastaan ja tarjosi vähintään 
nisukaffit. Onneksi tällaisia ”isäntiä” 
on Helsingissä aika paljon, joten aika 
usein paikka myös löytyi, mutta monta 
kertaa joutui varapuheenjohtaja Antero 
tarjoamaan kokoustilan. Nuo vierailut 
ns ”pohjalaisfirmoissa” olivat avartavia. 
Meillä oli mahdollisuus tutustua moniin 
mielenkiintoisiin paikkoihin kuten Pos-
tin lajittelukeskukseen, KESKOon, Suo-
men Yrittäjiin, Superiin, L-HOUSEen, 
MicroMediaan, Lasipalatsin Ravinto-
laan Futura CAD:iin, Messukeskukseen, 
Eteraan, Metsäliittoon, SMJK:oon ja 
vaikkapa Tapiolaan ja STM:öön.

Hallituksen kokoukset olivat sopui-
sia ja asiat hoituivat. Huolta piti kantaa 
Plarin kirjoituksista ja mainoksista ja 

koko yhdistyksen taloudesta. Huolen-
pito kannatti, koska lehteen löytyi aina 
kirjoituksia ellei muitten kirjoittamia 
niin sitten omia. Talouskin saatiin koh-
tuulliseen kuntoon, niin uhkaavalta kun 
se kauteni alussa näyttikin. Ei ne suuret 
tulot, vaan pienet menot, pätevät yhdis-
tyksenkin taloudenpitoon.

Vaikka minä en ole ollenkaan mikään 
nettimies, sain kutenkin hoitaakseni yh-
distyksemme kotisivut netissä. Asia oli 
uusi, mutta osoittautui tärkeäksi, koska 
lehtihän ilmestyi harvakseltaan, mutta 
netissä tieto oli ajantasaista. 

Haluan vielä korostaa kahden hen-
kilön tärkeyttä hallitustyöskentelyssä 
sihteerin ja taloudenhoitajan. Pirjo Kei-
salan ja Raija Kallion työn tuloksia oli 
turvallista esitellä tilintarkastajille. Asiat 
olivat ajan tasalla ja kunnossa. Kiitos 
heille ja koko hallitukselle!

Olen kiitollinen, että olen saanut 
toimia yhdistyksen puheenjohtajana ja 
omalta osaltani pönkittää pohojalaasuut-
ta pääkaupunkiseudun pohjalaisten kes-
kuudessa. Minä olen ylpeä pohjalaista 
juuristani ja toivon että niin olisivat 
kaikki pohojalaaset. Harras toiveeni 
on, että pidätte yhdistyksen jatkossakin 
elävänä ja uudistuvan pohjalaisuuden 
lipunkantajana pääkaupunkiseudulla. 
Nyt näyttää hyvältä, kun yhdistys sai 
ensimmäisen naispuheenjohtajan.

Antti Lanamäki
puheenjohtaja 2001- 2009

AYT-kassa

Jaakko Lehto Executive Search Oy
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Helsingin Eteläpohjalaiset yhdistyksen 
täyttäessä seitsemänkymmentä vuotta, 
haluan arvostaa, kunnioittaa ja kiittää 
pioneerityötä tehneitä yhdistyksen jäse-
niä. Sihteerinä hallituksessa 2000-luvul-
la toimiminen avasi silmäni näkemään 
vapaaehtoistyön, talkootyön, eteläpoh-
jalaisen kökkätyön merkityksen ja ar-
von. Lukuisat ihmiset vuosikymmenten 
ajan ovat tehneet vapaa-aikanaan mer-
kittävää työtä. Vapaaehtoistyö on ollut 
yhdistyksen kannalta kantava voima. 
Kyky olla käytettävissä on tärkeää kovi-
en arvojen yhteiskunnassa. Moni jalokin 
asia menee pieleen, kun se hinnoitetaan.

Kun pääsee mukaan hallitustyösken-
telyyn, on oltava valmis myös sitoutu-
maan vastuuseen niistä tehtävistä, joita 
lupautuu tekemään. Aktiiviset toimi-
jat ovat olleet luomassa innostusta ja 
saaneet uusia jäseniä mukaan. Vaikka 
toiminta on ollut välillä vilkkaampaa, 
välillä rauhallisempaa ,työ on jatku-
nut ja jatkuu. Toimintaan sitoutuneet 
keskeiset vaikuttajat ovat kukin omasta 
näkökulmastaan tuoneet panoksensa. 
Heillä on ollut oman alansa asiantunte-
mus ja tietämys.

Mietteitä sihteerikaudeltani

Sihteerinä tutustuin yhdistyksen 
työhön ja toimintatapoihin. Hallituksen 
jäsenten joukossa oli eri alojen asian-
tuntijoita ja pitkän hallitustyöskentelyn 
omaavia ihmisiä, jotka olivat sitoutuneet 
kantamaan vastuuta yhdistyksen työstä. 
Tärkeätä oli kokea yhdessä tekemisen 
henki, yhteistyön voima. Hallituksen 
kokoukset olivat pitkiä. Kun asioita 
pohdiskeltiin monelta kannalta jokais-
ta kuunnellen, voitiin päästä synteesiin, 
joka oli kaikkien näkökulmin pelkistetty 
summa. Silloin päätöksiin oli helppo 
sitoutua.

Helsingin Eteläpohjalaiset yhdistyk-
sessä on aina hienolla tavalla arvostettu 
eteläpohjalaisuutta, kotiseudun perin-
teitä, ahkeraa työntekoa, isänmaalli-
suutta ja kristillisiä arvoja. Entisenä 
yhdistyksen sihteerinä toivotan onnea 
ja menestystä alkavalle uudelle vuosi-
kymmenelle Aleksis Kiveä mukaillen. “ 
Toiminta jatkukoon edelleen eteenpäin 
aamupäivän auringon tavoin nousten 
keskipäivän korkeudelle ylös ja sieltä 
laskeutuen tyynen illan rauhaan monen 
tuhannen kultaisen auringon kierrossa.”
Pirjo Keisala

RJS Holding Oy

Puotilan P.. ja Perintä
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EPO:n senioreita Tarton yliopiston aulassa 24.4.2011. Etualalla vasemmalla 
onnistuneen retken järjestänyt Heikki Pöntiskoski. Kuva: Mikko Iskala.

Eteläpohjalaiset 
Seniorit ry toimii Etelä-
Pohjalaisen Osakunnan 
entisten jäsenten 
yhdistäjänä ja osakunnan 
perinnäistapojen ja 
eteläpohjalaisuuden 
vaalijana. 

Jäseneksi voi liittyä myös muissa kor-
keakouluissa opiskelleita ylioppilaita. 
Yhdistyksen vuosijäsenmaksu on ny-
kyisin 20 euroa ja ainaisjäsenmaksu 
100 euroa. Yhdistykseen kuuluu 240 
senioria, joista ainaisjäseniä 180.

Yhdisyksen perustava kokous pi-
dettiin Ostrobotnialla vapunaattona 
29.4.1945, ja siihen osallistuivat Ahti 
M. Salonen, Yrjö Ranto ja Ilmari Kohta-
mäki. Yhdistys rekisteröitiin 15.4.1946. 
Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi 
Kustaa Vilkuna. Yhdistyksen ainoa 
kunniajäsen on ollut Pentti Yrttimaa 
alias ”Kryyti”. Nykyinen puheenjohtaja 
on Sakari Sippola.Varapuheenjohtajana 
toimii Jyrki Hägglund Tuomo Tuomen 
erottua keväällä 2011.

Yhdistys kokoontuu kesäkuukausia 
lukuunottamatta yleensä joka kuukau-
den ensimmäisenä maanantaina klo 12 
Ostrobotnian juhlasalissa. Kuukausi-
kokouksen nimitys ”Haapakrouvi” on 
Armas Luukon ehdottama, ja sillä on 
historiallinen esikuva: Haapakrouvi on 
vanhin tunnettu osakunnan kotialueel-
la sijainnut krouvi. Haapakrouviin ei 
tarvitse erikseen ilmoittautua. Koko-
uksissa nautitaan lounas ja kahvit se-
kä kuunnellaan asiantuntijan esitelmä 
jostakin ajankohtaisesta aiheesta. Esi-

telmää seuraa tavallisesti vilkas kes-
kustelu. Kokouksissa on ollut 30–80 
osallistujaa. Yhdistyksellä on ollut ta-
pana tehdä päivän pituinen kevätretki 
johonkin Etelä-Suomen kulttuurikoh-
teeseen. Asiantuntevan oppaan johdolla 
on tutustuttu muun muassa Mikkelin 
Päämajamuseoon, Salpa-linjan linnoi-
tuslaitteisiin, Itä- ja Länsi-Uudenmaan 
kartanoihin sekä Fiskarsin ja Högforsin 
ruukinmiljöisiin. Seniorit osallistuvat 
myös osakunnan elonkorjuujuhlaan 
”Parttenkoliaasiin” syksyllä, vuosijuh-
laan maaliskuussa, yhteispohjalaiseen 
Porthan-juhlaan marraskuussa ja vap-
pulounaalle 1. toukokuuta. 

Pohjalaisilla osakunnilla on ollut 
vuodesta 1928 alkaen yhteistyösopimus 

Eteläpohjalaiset Seniorit ry

Eesti Űliopilaste Seltsin (EÜS) kanssa. 
Yhteistyön puitteissa on tehty retkiä 
Tarttoon ja miehitysvuosina Tukhol-
maan, jossa on aktiivinen EÜS:n yk-
sikkö. Viimeisin, mieliinpainuva kolmi-
päiväinen retki Tarttoon tehtiin kuluvan 
vuoden huhtikuussa. 

Jos olet kiinnostunut Eteläpohjalaiset 
Seniorit ry:n toiminnasta, olet tervetullut 
sen kokouksiin. Jäseneksi liittymisestä 
voit ottaa yhteyttä yhdistyksen esimie-
heen tai sihteeriin. Tietoja yhdistyksestä 
löytyy myös Etelä-Pohjalaisen Osakun-
nan nettisivuilta (senioritoiminta).

Raija Haapala, yhdistyksen sihteeri
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Tero on syntynyt 
19.12.1982 Ilmajoella. 
Hän on urheillut 
Ilmajoen Kisailijoiden, 
Nurmon Jymyn, Nurmon 
Urheilijoiden ja nyt 
Seinäjoen Seudun 
Urheilijoiden riveissä. 

Hiihtäjänä aloittanut Tero on menesty-
nyt keihäänheitossa nuoresta alkaen. Ai-
kuisiän arvokisasaavutukset: OK Ateena 
2004 kahdeksas, MM Helsinki 2005 
neljäs, EM Göteborg 2006 pronssia, 
MM Osaka 2007 kultaa, OK Peking 
2008 pronssia, MM Berliini 2009 viides 
ja EM Barcelona 2010 pronssia. Suo-
men mestaruuksia Tero on voittanut viisi 
kertaa. Ennätyksensä 91,53 Tero heitti 
Kuortaneen juhannuskisoissa 2005. 

Alkuvaiheen valmentajana toimi 
isä Esko. Teron nykyinen, pitkäaikai-
nen valmentaja on Hannu Kangas ja 
manageri Tero Heiska. Tero valmistui 
sähköinsinööriksi Vaasan ammattikor-
keakoulusta 2006.

Keppimies Tero Pitkämäki

Teron vastaukset esittämiini kysymyksiin:

1. Mistä oot kotoosin ja mihinä ny asut? 
 Moon kotoosi Ilimajoelta ja asun nyt taas Ilimajoella. 
 Välillä oli piäni pätkä Seinäjoella.
2. Minkä ikääsenä alootit keihäänheiton?
 Alootin keihäänheiton ”kunnolla” 14-vuatiaana. 
3. Kuka neuvoo alakuhun eli kuka oli eka valamentaja ja kuka se on ny?
 Eka valamentaja oli isä Esko ja ny se on Hannu Kangas.
4. Kuka oli/on esikuvas?
 Jan Zelezny.
5. Mihinä reenasit nuarena ja mihinä ny?
 Nuarena Ilimajoen Ahonkylä – Seinäjoki – Nurmoon liikuntahalli. 
 Ny on tullu lisäksi kuvaan mukaan Kuortaneen Urheiluopisto – 
 niin ja sitte vähä Etelä-Afrikkaa, Australiaa, Portugalia ja Amerikkaa.
6. Onko Kuortaneen Urheiluopisto tullu tutuksi?
 Erellisestä vastauksesta vois päätellä jotaki.
7. Mikä on valamentajan merkitys sun tuloksiin ja savutuksiin?
 Isoo merkitys!
8. Kuinka pohojalaasuus näkyy sun urheelemises?
 Periksi ei anneta vaikka ei oo viälä helavyö lanteella heitettykään.
9. Minkämoosia tuloksia ja saavutuksia voimma sulta jatkos orottaa?
 Aiva maharottomia tiätysti!
10. Mitä teet sitte ku aktiiviura joskus loppuu? 
 Sähköinsinöörin paperit on taskus, notta kattotahan ny sitte joskus…
11. Onko maalimalla pohojalaaset tullu kyselemähän: mistä soot kotoosin?
 Ei – ne on tiänny jo valamihiksi.
12. Onko pohojalaasuus sulle ylypeyren aihe vai rasite?
 Kyllä se on ylypeyren aihe. Viitaten vastauksehen numero 9.
13. Minkälaasia tervyysiä lähäretät Helsingin eteläpohojalaasille?
 No mitä te sinne ootta menny?

Laati Antti Lanamäki
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:ssä 
on vuosikymmeniä työskennellyt 
kurikkalaissyntyinen pariskun-
ta Sirkka-Liisa ja Matti Mattila. 
He ovat molemmat yhdistyksen 
kunniajäseniä. Sirkka-Liisa jatkaa 
edelleen emäntänä, mutta Matti 
lopetti päätoimisen isännyyden 
2009. Hän auttaa edelleen vai-
moaan tarvikkeiden ostamisessa, 
leipomusten ja tavaroiden kuljet-
tamisessa juhlapaikalle sekä tar-
vittaessa nykyistä isäntää siellä.

Matti kulki ensin mukana 
yhdistyksen retkillä. Sitten kuoli 
mies, joka oli ovella lippuja tar-
kistamassa. Näin Matti tuli mu-
kaan ”ovimieheksi” ja otti sitten 
hoitaakseen kaiken, missä apua 
tarvittiin. Tarkkaa aikaa hän ei 
muista, mutta se oli Matti Myl-
lyniemen puheenjohtajakauden 
loppupuolella 1971 - 1985.

Paikalla ensimmäisenä  
 ja viimeisenä

Näin Matin pitkä pesti alkoi Hänen piti 
tulla laittamaan juhlapaikka kuntoon 
ennen vierailijoiden tuloa. Hänen piti 
avustajineen laittaa tuolit paikalleen, 
koota ne sivustoille iltamissa tanssin 
ajaksi ja taas laittaa ne riveihin, kun 
juhlat loppuivat. Hän otti ensimmäisenä 
vieraat vastaan, opasti, neuvoi, avusti 
vierailijoiden ”romppeiden” kantami-
sessa sisälle ja yöllä takaisin autoihin. 
Joskus piti etsiä puuttuvia tarvikkeita 
esimerkiksi mikrofonia tai lähteä vie-
raita pitemmälle vastaan, kun Kampin 
palvelukeskukseen oli pitkämatkaisten 
vaikea linja-autoilla löytää.

Matti ohjasi myöhästyneet vieraat 
juhlasaliin, juhlapuhujat etupenkkiin 
ja muut esiintyjät paikalle. Erityisesti 
itsenäisyyspäivinä hän joutui tilaamaan 

takseja niille, joilla oli kiire valtion juh-
latilaisuuksiin mm. Finlandia - talon 
konserttiin. Sakari Laulajan puheenjoh-
tajakaudella Matista tehtiin yhdistyksen 
isäntä, koska hän jo muutenkin teki ne 
työt ja oli yleismies ”jantunen”.

Matti muistelee, että eteläpohjalais-
ten juhlissa ei käy humalaisia. Kerran 
tuli yhteen tilaisuuteen humalainen. 
Sovittiin etukäteen, että hän saa mennä 
juhlaan sisälle, jos käyttäytyy kunnolla. 
Mutta tämä henkilö alkoi häiritä juhla-
puhujaa ja hänen kehotettiin poistumaan 
paikalta.

Sirkka-Liisasta tuli yhdistyksen 
emäntä 1986 Elsa Ihamäen jälkeen. 
Tämä työllisti myös Mattia enemmän. 
He kävivät yhdessä ostamassa tarjoiluun 
ja leipomiseen liittyvät tarvikkeet sekä 

alkuaikoina perunasoppavärkit, 
koska pitkämatkaisille iltavie-
railijoille keitettiin ja tarjottiin 
lihakeittoa. Välillä Matti joutui 
myös kuorimaan perunoita ja 
pilkkomaan niitä. He saattoivat 
hakea jotain tavaraa kaukaakin, 
kun saivat tarjouksesta halvem-
malla.

Matti pitää ja viihtyy etelä-
pohjalaisten toiminnassa, koska 
hänellä on vaimonsa Sirkka-Lii-
san kanssa yhteinen harrastus. 
Siitä saa voimaa.

- Olen syntynyt Etelä-Poh-
janmaalla ja lähtenyt sieltä pois 
työn perässä. Olin 14-vuotias, 
kun isäni kuoli ja kotiin jäi 
kymmenen minua nuorempaa 
sisarusta. Ensin pääsin rahasta-
jaksi linja-autoon, sitten linja-
autonkuljettajaksi ja myöhem-
min toimin erään pääkonsulin 
yksityiskuljettajana. Lopuksi 
minulla oli oma kuljetusliike. 
En aja enää autoa, vaan kulje-
tamme yhdistyksen tarvikkeet ja 
leipomukset taksilla Kamppiin. 

Elämäni aikana olen oppinut luottamaan 
eteläpohjalaisiin. He ovat mukavia ih-
misiä ja pidän siitä murteesta. Parasta 
on, kun porukka on yhtenäistä ja innolla 
kaikessa mukana, Matti toteaa.

Sirkka-Liisa Mattila -   
pitkäaikaisin emäntä

”Hyvä emäntä on talon kirkas aurinko, 
joka valaisee ja lämmittää. – Nyt hän 
leipoo, hyörii, pyörii; nyt on hän pöy-
dän ääressä, nyt keikahtaa hän tuolla 
peräpenkin päässä leipä kämmenillä, ja 
nyt hän pyrynä kohentelee uunia, joka 
ammentaa hohtavasta kidastansa tulta ja 
savua.” Näin Aleksis Kivi kuvasi aikaan 
talon emäntää Seitsemässä veljeksessä. 

Työtä eteläpohjalaisten eteen, 
hyväksi ja puolesta

Kuva:Terttu Savola
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Monenlaista Sirkka-Liisa on joutu-
nut vuosien mittaan emäntänä avustaji-
neen juhliin ja kokouksiin leipomaan; 
sämpylöitä, pullia, pitkoja, piirakoita, 
kakkuja, pikkuleipiä ja piparkakkuja se-
kä tekemään täytekakkuja. Alkuaikoina 
pitkämatkaisille kuntavierailijoille tar-
jottiin lihaperunat voileipineen. Nyt hän 
on ollut 25 vuotta yhdistyksen emäntänä 
vuodesta 1986 alkaen. Ensin hän toimi 
yhdistyksessä tavallisena rivijäsenenä ja 
naistoimikunnan apuna. Tilaisuuksia on 
pidetty erilaisissa paikoissa, joissa keit-
tiöt eivät ole vastanneet nykyajan tarpei-
ta. Silloin on emännän kekseliäisyyttä 
tarvittu. Yleensä leipomiset aloitettiin 
jo perjantaisin. Silloin Anna Juvonen, 
Matin sisko tuli Mattiloille yöksi ja he 
leipoivat myöhään. He jatkoivat lei-
pomista lauantaiaamuisin, että kaikki 
saatiin valmiiksi iltaan mennessä. Anna 
leipoo ajoittain myös kotonaan.

Sirkka-Liisan uskollisia avustajia 
keittiössä ovat Anna Juvonen, Pirjo Kal-
lio ja Anja Mäkeläinen. Hän on naistoi-
mikunnan pitkäaikaisin jäsen. Yleensä 
Pirjo Kallio keittää kahvit ja muut teke-
vät kaikkea muuta. Eräs Pirjon kätevä 
ystävätär on ollut avustamassa kolmen 
vuoden ajan. Aikaisemmin Kampin pal-
velukeskuksessa päällystettiin sämpylät. 
Nyt ne pitää tehdä jo kotona valmiiksi, 
koska he eivät saa enää käyttää Kam-
pissa keittiötä. Jos syötäviä jää jäljelle, 
ne myydään loppuillasta. 

- Pohjalaiselle emännälle on katast-
rofi, jos tarjottava loppuu. Näin kävi ker-
ran itsenäisyyspäivänä 2008, kun täyte-
kakku loppui. Lehdessä oli ilmoitettu, 
että sisäänpääsy ja kahvi on ilmaista. 
Paikalle tuli 150 henkeä enemmän kuin 
oli varattu 200 henkilölle, Sirkka-Liisa 
kertoo harmistuneena. Viime aikoina 
on leivottu vain pitkämatkaisille kunta-

vierailijoille. Suolaiset lihapasteijat on 
hankittu leipomosta. Harvoin keittiöväki 
pääsee hetkeksi katsomaan ohjelmaa. 
Joskus itsenäisyyspäivän juhlien aikana 
heillä on ollut vapaata, kun pitopalvelu 
on hoitanut tarjoilut. Pitopalvelun ot-
taminen on kallista, siksi he haluavat 
säästää ja hoitaa kaikki itse.

- Voi, voi aina vaan te jaksatte, meille 
sanotaan eri kahvitustilaisuuksissa. Tä-
mä ei ole pakkopullaa, sillä teemme tätä 
mielellämme. Eteläpohjalaisissa toimi-
minen on mukavaa, mukana on kivoja 
ihmisiä, kaikki tuntuu kotoisalta ja tu-
tulta. He ovat reiluja, vieraanvaraisia 
ja heillä ovat omat luonteenpiirteensä. 
Meillä on pitkät juuret ja perinteet, kos-
ka tunnemme toisemme ja täällä henkii 
oma tunnelmansa, Sirkka-Liisa sanoo. 
”Tilaisuuksien järjestelyissä on myös 
pitkään avustanut Olavi Saarenpää.”
Annukka Viitaniemi

Töysän kunta

TV7

Isonkyrön kunta
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Alajärvellä asuva taidemaalari Elina 
Försti on maalannut yli kymmenen 
vuoden ajan latoja. Hän löytää niistä 
jatkuvasti uutta eikä ole kyllästynyt ai-
heeseen. Hän kuvaa niissä mennyttä 
aikaa ja tekee suuria teoksia, joissa la-
dot ovat ränsistyneet, seinät eri suuntiin 
luhistuneet ja katot romahtaneet sisään. 
Hän suunnittelee etukäteen, tekeekö hän 
ladon hirrestä vai laudasta ja oviaukot 
siihen. Hänen ladoissaan leikkivät kirk-
kaat värisävyt, joissa vastavärit kohtaa-
vat. Hän sommittelee taulujen kerrokset 
lämpimistä ja kylmistä väreistä. Hän 
kuvaa teostensa eri työvaiheet. Kuvasar-
jojen kautta hän ymmärtää maalaustaan 
ja itseään.

Elinan mielestä maalaaminen on sitä, 
miten itse toimii ihmisenä. Hän on ope-
tellut maalaamaan yksin. Pitää maalata 
kokoajan. Ei saa olla pitkiä taukoja. 
Kuitenkin viikossa tulee olla yksi vapaa 
päivä. Elämässä pitää olla muutakin 
sisältöä kuin maalaus.

- Juureni ovat Pohjanmaalla. Poh-
jalainen maisema on sielunmaisemani. 
Peltolakeudessa sieluni lepää. Etelä-
Pohjanmaalla muistaa, mistä on kotoisin 
ja kuka on. Täällä on pohjalaista tur-
vallisuutta. Minulla on voimakas side 
Järviseutuun. Olen kasvanut kulttuurien 
risteyksessä. Isäni oli Etelä-Pohjanmaal-
ta, kotoisin Kortesjärveltä ja äitini on 
Keskipohjanmaalta, Kaustisilta. Itse 
olen syntynyt Järviseudulla, Evijärvellä.

Taiteen opiskelua

Elina sai jo lapsena kotoa opettajavan-
hemmiltaan lähtökohdat käsillä teke-
miseen. Hänellä oli aina esillä kyniä, 
paperia ja askartelutarvikkeita. Jo15-
vuotiaana hän pohti taiteilijan ammattia. 
Hän opiskeli jatkuvasti uutta. Tekstiili-
artenomiksi hän valmistui 1996 Kuopi-
on Käsi- ja taideteollisuusakatemiasta 
nykyisestä Muotoiluakatemiasta. Siellä 

hän oppi työskentelemään pitkäjännit-
teisesti, suunnittelemaan isoja tekstiile-
jä, joissa kulki satoja lankoja. Teoksiinsa 
hän värjäsi langat itse.

Taidemaalariksi Elina opiskeli Va-
paassa Taidekoulussa, joka perustettiin 
Maire Gullichsenin aloitteesta 1935 yk-
sityiseksi taidekouluksi. Abstrakteis-
sa töissä värien käyttö perustuu Josef 
Albersin värioppiin. Väri on luonteel-
taan psykologinen ja vaihtuu taiteilijan 
mielialan ja tunnelman mukaan värien 
vuoro vaikutuksessa.

- Siellä opin teoreettista ajattelua 
ja pohdintaa. Taideopetus, värioppi ja 
tekniikka antoivat eväät taiteen tekemi-
seen. Keskustelun kautta oppilas näkee 
työnsä eri näkökulmasta ja havaitsee, 
mitä maalauksessa tapahtuu. Tekemi-
sen kautta oppii itse analysoimaan ja 
ymmärtämään teostaan.

- Vapaassa Taidekoulussa viikko-
rytmi muodostui, kun sama opettaja 
opetti kolme päivää maalausta, yksi 
piirustusta, oli luentoja tai kutsuttiin 
eri taiteilijoita kertomaan töistään. En-
simmäinen vuosi on koevuosi. Puolet 

opiskelijoista karsitaan pois viimeisten 
viikkojen aikana.

Elina muistelee mielellään koulun 
korkeatasoisia ja verbaalisesti lahjak-
kaita opettajia, joilta hän sai 

hyvät eväät ja työkalut kuten; Eija 
Keskinen, Paul Osipow, Raili Tang, So-
fia Wilkman. Maalaamisessa on monta 
totuutta, että taidekoulun aikana voin 
oppia eri tapoja, miten lähestyä maala-
usta, Elina kertoo.

Metalligrafiikkaa Elina on opiskellut 
Taideteollisessa korkeakoulussa. Sitä 
hän pitää erityisen mielenkiintoisena. 
Häntä kiinnostavat sekä koho- että sy-
väpaino.

- Grafiikka on toiminut välineenä, 
että löydän uusia keinoja maalausten 
toteuttamiseen. Sen avulla pystyn rat-
kaisemaan yksin umpisolmuja. Minua 
kiinnostavat kaikki tekniikat. Maalaus 
on opettanut minua, että en ehdi to-
teuttaa kaikkea, mitä haluaisin elämäni 
aikana tehdä. Aikoinaan taidemaalari 
Timo Aalto opetti, että yhdelle maa-
larille riittää yhdestä kolmeen aihetta 
maalausten sisällöksi koko eliniäksi. 
Itse en tätä silloin ymmärtänyt vaan 
hämmästyin, että kuka jaksaa maalata 
samoja juttuja koko elämänsä! Olen 
nyt maalannut kymmenen vuotta latoa 
eikä loppua näytä vieläkään tulevan. 
Minulle ei tule uutta aihetta mieleen 
kun lopetan edellisen maalauksen vaan 
edellinen maalaus kertoo, mistä aloittaa 
uusi. Tämä ”uusi” voi olla tietty väriyh-
distelmä tai maalausjälki, johon saan 
idean tehdessäni maalausta. Maalaukset 
muuttuvat hitaasti ja heinäpaalit ovat 
hiipineet kuin varkain mukaan kuvaan. 
Se missä vaiheessa aihe vaihtuu, näkyy 
vasta tulevassa tuotannossani. Voi olla, 
että nämä ladot ja heinäpaalit tulkitaan 
vielä samaan kategoriaan, sitten kun 
tuotantoani katsotaan takaperoisesti. 
Maalausta tehdessäni minulle tulee uusi 
idea maalausjäljestä tai väristä, jota pää-

Pohjanmaan latomaalari - 
Elina Försti

Elina Försti kesällä 2011. 
Kuva: Annukka Viitaniemi
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tän tutkia seuraavassa maalauksessani, 
Elina luonnehtii.

Pohjanmaan    
taidetoimikunnan jäsen

Elina on osallistunut lukuisiin yksityis-
näyttelyihin kutsuttuna ja yhteisnäytte-
lyihin sekä ryhmänäyttelyihin ympäri 
Suomea. Hänen teoksiaan on julkisissa 
ja yksityisissä kokoelmissa mm. Alajär-
ven, Kannuksen, Seinäjoen ja Vaasan 
kaupungeissa sekä Nelimarkka-museos-
sa Alajärvellä. Kansanvälistä yhteistyötä 
hän on tehnyt Bulgarian taiteilijoiden 
kanssa. Haastattelua tehdessä Elinan 
taidetta oli esillä Kuortaneen kirjaston 
näyttelytilassa, Pirkanmaan taidekes-
kuksessa Ähtärissä ja Kokkolan asun-
tomessuilla. Apurahoja hän on saanut 
lähes vuosittain. Maalaustyön ohessa 
hän on opettanut lähialueiden kansa-
laisopistoissa ja lyhytkursseilla sekä 
aikuisia että lapsia ja kehitysvammaisia.

Elina on tällä hetkellä Pohjanmaan 
taidetoimikunnan jäsen. Siellä hän on 
mukana päättämässä apurahoista, am-
mattitaiteilijoiden tunnettavuudesta ja 
työmahdollisuuksista.

Elina asuu Alajärven Luoma-ahol-
la. Kotona sijaitsee hänen ateljeensa. 
Lapset tarvitsevat myös äitiä. Eeli on 
viisivuotias ja Urho vajaa vuoden van-
ha. Heidät hän haluaa opettaa käymään 
taidenäyttelyissä. Eeli on äidin mukana 
käynyt useissa näyttelyissä ja galleri-
oissa Helsingissä tervehtimässä muita 
taiteilijoita. Hänellä on myös oma pieni 
pöytä ja piirustusvälineet.

Elina on Helsingin Eteläpohjalaiset 
ry:n ainaisjäsen.
Annukka Viitaniemi

Teoksen nimi on Mustamaa II, 90 x 130 cm, öljy kankaalle, 2010

Punaiset paalit, Elina Försti 2010, 40 x 120 cm, öljy kankaalle

Keltainen taivas, Elina Försti 2010-2011, 40 x 120 cm, öljy kankaalle
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Minun Pohjanmaani on mielenkiintoi-
nen ja ristiriitainen, mutta se on opetta-
nut minua ymmärtämään elämääni. Mi-
nä ymmärrän Pohjanmaan voimakkaita 
ääriliikkeitä, vahvaa uskonnollisuutta 
ja pohjalaista mentaliteettia huolimatta 
siitä, että puolet minussa on karjalaista. 
Minun on helppo poimia pohjalaisuu-
desta rusinat pullasta, se on itseensä 
luottamista ja omaa kasvua. Hyvää Poh-
janmaassa on, että vaikeatkin asiat siellä 
voidaan sanoa suoraan. Ei se tarkoita, 
että loukataan toista, vaan sitä, että ih-
miseen voi luottaa. Kun sovitaan, se pi-
detään, silloin tiedetään kokoajan, missä 
mennään. Mukana ei ole mitään ylimää-
räistä eikä kieroilua. Pohjanmaani on 
positiivisessa mielessä uskonnollinen. 
Minun varhaiseen lapsuuteeni kuului 
kokemus siitä, että uskonnollisuus voi 
antaa turvan ja lähtökohdan ihmisen 
elämälle. Minulle se on ollut voimakas 
kivijalka ja koen Pohjanmaalla käydes-
säni hyvän, tutun ja turvallisen olon, 
professori Liisa Keltikangas - Järvinen 
sanoo.

Liisa Keltikangas – Järvinen on Hel-
singin yliopiston psykologian professo-
ri, ollut jo vuodesta 1981 Hänestä piti 
alun perin tulla hammaslääkäri, minkä 
mukaan hän valitsi aineet lukiossa. Juuri 
ennen pääsykokeita, hän huomasi, ettei 
hammaslääkärin ammatti olekaan se, 
mitä hän halusi. Hänelle kieli ja puhu-
minen olivat tekemistä tärkeämpiä.

Hammaslääkärin haaveista 
psykologian tohtoriksi

- Hammaslääkärinä olisin kyllä tavan-
nut ihmisiä, mutta eihän heidän kans-
saan olisi voinut hoidon aikana puhua. 
Lähdin ensimmäisenä ylioppilaskesä-
nä kesäyliopistoon opiskelemaan psy-
kologiaa, koska en ollut sitä koulussa 
lukenut. Innostuin ja aloin ymmärtää, 

Pohjanmaalta itsetuntoa, 
aggressiota ja temperamenttia 

tutkimaan

tämähän on sitä, mistä olen ollut pitkään 
kiinnostunut. Olin aina ollut kiinnostu-
nut, millainen ihminen on, miksi hän on 
sellainen, kun on ja miten hän kehittyy 
omaksi itsekseen, Liisa Keltikangas – 
Järvinen kertoo.

Hänen väitöskirjansa väkivaltarikol-
lisuuden persoonallisuudesta osoitti hä-
nelle, että ihminen ei aina ole oman on-
nensa seppä. Joskus joutuu tilanteisiin, 
joissa tulee tehtyä tekoja, niin että koko 
elämä menee pois raiteiltaan. Vaikka 
ihminen onkin vastuussa teoistaan, niin 
kaikkiin elämänolosuhteisiinsa hän ei 
kuitenkaan ole syypää..

Aggressiosta   
temperamenttiin 
Liisa Keltikangas – Järvisen mielestä ag-
gressiivisuus ei ole synnynnäinen omi-
naisuus. On olemassa aggressiivisuutta 
ehkäisevä mekanismi, joka syntyy, kun 
lapsi kiintyessään vanhempiinsa kiinty-
missuhteen kautta oppii käsittelemään 
omia ongelmiaan ja pettymyksiään, 
niin ettei aggressiivisuus tule keinoksi 
oman mielipahan ja pettymyksen pur-
kamiseen. Aggressio on keino päästä 
tasapainoon, kun ihmisellä ei ole muita 
keinoja käytössään. Se on aina taantu-
ma, jonkinlainen regressio.

- Joskus toisen ihmisen tyytyväisyys 
ja hyvinvointi saattaa aiheuttaa pahan 
mielen ja sitä poistetaan aggressiivisella 
käyttäytymisellä. Oli syy, mikä tahansa, 
aggressiivisuus ei ole sallittua. Lapselle 
tulee opettaa toisenlaisia käyttäytymis-
malleja, jos hän käyttäytyy aggressii-
visesti. Tällä hetkellä tämä on vaikeaa, 
koska yhteiskunta ei anna riittävästi 
tukea ja malleja lasten kasvatukseen, 
mutta syyllistää vanhemmat, jos jotain 
tapahtuu. Kaiken vastuun syytäminen 
yksistään vanhemmille on kohtuutonta, 
jos samalla hyväksytään, että yhteis-
kunta ei mitenkään suojaa lasta esim., 
median vaikutukselta

Liisa Keltikangas – Järvistä pidetään 
temperamenttikäsitteen suomalaisena 
uranuurtajana. Temperamentti on jouk-
ko erilaisia synnynnäisiä taipumuksia, 
joista sitten kasvatuksen kautta muodos-
tuu ihmisen persoonallisuus. Tempera-
mentti vaikuttaa siihen, miten ihminen 
suhtautuu uusiin ja yllättäviin asioihin, 
ja miten voimakkaasti hän ilmaisee tun-
teitaan. Temperapiirteet tekevät yksi-
lön. Kun me kaikki reagoimme omalla 
tavallamme erilaisiin asioihin, niin me 
erotumme toisistamme ja tulemme yk-
silöiksi. Joku on rauhallinen, ärtyisä, 
aamu-uninen, erittäin herkkä asioille tai 

Professori Liisa Keltikangas - 
Järviselle automatka Lapualta 
Vaasaan viljapeltoineen ja latoineen 
antaa hänelle turvallisen ja tutun 
tunteen. Kuva: Annukka Viitaniemi
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seurallinen. Nämä kaikki ovat tempe-
ramenttipiirteitä. Temperamentti ei ole 
yhteydessä älykkyyteen eivätkä kog-
nitiivisiin taitoihin tai suoriutumiseen.

Tuottelias tietokirjailija

Liisa Keltikangas - Järvinen on kirjoit-
tanut monia tietokirjoja psykologian 
alalta. Lauri Jäntin säätiö myönsi hä-
nelle tietokirjapalkinnon teoksesta ” 
Sosiaalisuus ja sosiaaliset” taidot tänä 
vuonna. Hän itse pitää merkittävimpänä 
teoksenaan kirjaa ”Temperamentti ja 
koulumenestys”. Hän toivoo, että siinä 
oleva tieto hyödynnetään koulumaail-
massa oppilaiden hyväksi. Suurimman 
vastaanoton ja myyntimenestyksen on 
saanut ”Hyvä itsetunto”. Siitä on otet-
tu tähän mennessä 21 painosta, ja se 
kuuluu WSOY:n myydyimpiin tieto-
kirjoihin.

Professoriliitto valitsi Liisa Kelti-
kangas – Järvisen Vuoden Professorik-
si 2008. Hän toimi Etelä - Pohjalaisen 
Osakunnan inspehtorina vuosina 1994 
– 2006. Hänen mielestään työ Helsingin 
yliopistossa psykologian professorina 
antaa hänelle paljon. Nykyään lapset 
ovat jo isoja, että aikaa jää työlle. Se 
on monipuolista. Hän voi levätä sillä 
tavalla, että vaihtaa yhden työn toiseen. 
Aina voi tehdä jotain. Se tuo mukanaan 

kaikkea mahdollista. Harrastuksena hän 
pitää lukemista ja lukeekin kymmeniä 
kirjoja vuodessa. Hän rentoutuu vaih-
tamalla ammattikirjallisuuden kevyem-
pään kirjallisuuteen. Hän kuuntelee mie-
luiten kevyttä kamarimusiikkia. Hänelle 
Jean Sibelius on ikuisesti sykähdyttävä, 
koska siinä aistii suomalaisuuden.

Liisa Keltikangas – Järvinen on 
syntynyt Alajärvellä ja käynyt lukion 
Lapualla. Alajärvi ja Lapua ovat paik-
kakuntina häneen eniten vaikuttaneet. 
Seinäjoella hän asui kouluaikana kolme 
vuotta.

- Seinäjoen muistan parhaiten ku-
raisista kaduista, koska siihen aikaan 
asfaltti oli vain muutamalla pääkadul-
la, mutta ei esim. tyttölyseolle vievällä 
kadulla. Kouluun yritettiin mennä kau-
niissa kävelykengissä, mutta kumisaap-
paita olisi tarvittu. Tyttölyseon aikana 
minuun vaikutti eniten kaksi äidinkie-
lenopettajaa. Toinen oli Lilli Parven-
to, joka liihotteli kuin henkäys koulun 
käytävillä, toi luettavaksi runot ja antoi 
minulle ensimmäisen ainekirjoituksen 
10 todistukseen. Toinen oli Eeva Illoi-
nen, joka puolestaan toi aikuisten kirjat 
murrosikäisille tytöille. Molemmat ovat 
vaikuttaneet siihen, että edelleen kirjoi-
tan niin paljon. 

Annukka Viitaniemi

Teoksia:

Väkivalta ja itsetuho: Miten 
tuhokäyttäytyminen syntyy. Otava, 1978.

Aggressiivinen lapsi: Miten ohjata lapsen 
persoonallisuuden kehitystä. Otava, 1985. 
5. painos 1999.

Hyvä itsetunto. WSOY, 1994. 
17. painos 2006.

Tunne itsesi suomalainen. WSOY, 2000. 
6. painos 2006.

Temperamentti: Ihmisen yksilöllisyys. 
WSOY, 2004.

Temperamentti ja koulumenestys. 
WSOY, 2006.

Temperamentti, stressi ja elämänhallinta. 
WSOY, 2008.

Tunne itsesi, suomalainen. WSOY, 2010.

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 
WSOY, 2010.

Alajärven kaupunki

www.kuortane.fi
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Osakunnassa tapahtuu

”Stipendiaattipäivällisiä vietettiin maaliskuussa ennen 
vuosijuhlaa lastenkutsut-teemalla.”

Kuvat: Minna Nurminen

”Vuosijuhlan alkutunnelmia.”

Ravintola Manalan opiskelijalounas on lukukausien aikana 
melko varma keino saada tunteja hurahtamaan, kun ovesta 
astuu jatkuvasti sisään joku tuttu. Luentojen jälkeen illalla 
voikin sitten taas kömpiä Ostrobotnian viidenteen kerrokseen, 
hengailemaan, lukemaan kotimaakunnan lehtiä, osallistumaan 
tapahtumiin, tai vaikka lainaamaan kirjoja Pohjalaisen Val-
tuuskunnan kirjastosta.

Osakunnan toiminnan keskeisestä osasta kantavat vastuuta 
valiokunnat, joiden tapahtumissa voi tutustua eri-ikäisiin osa-
kuntalaisiin ja näin päästä helposti mukaan osakuntatoimin-
taan. Ohjelmavaliokunta järjestää toimintaa osakuntatiloissa 

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan Internet-
sivuilla kehutaan, että Ostrobotnia-
talo on koti keskellä Helsinkiä. Tämän 
määritelmä ei ole vain sanahelinää, vaan 
eduskuntatalon kupeessa todella tapahtuu 
monenlaista. 

elokuvailloista yhteisiin kokkaushetkiin, kun taas kulttuuri-
valiokunnan mukana pääsee nauttimaan erilaisista kulttuu-
ririennoista opiskelijakukkarolle sopivalla hinnalla. Liikun-
tavaliokunta puolestaan tutustuttaa osakuntalaisia erilaisiin 
liikuntamuotoihin, iltarasteista Megazone-laserseikkailuun. 

Valiokuntien lisäksi osakuntalaisia kokoavat niin Osa-
kunnan kuin myös yhteispohjalaiset kerhot. Esimerkkeinä 
kerhoista mainittakoon perinteiset käsitöihin perehtynyt Ka-
paloseura, joka esimerkiksi viime vuoden aikana valmisti ja 
toimitti Seinäjoen keskussairaalan vastasyntyneiden teho-
osastolle keskospeittoja, sekä Pohjan Pojat, jossa tapaavat 
maanpuolustushenkiset pohjalaiset. Matalan kynnyksen 
hauskaa yhdessäoloa ja toimintaa tarjoaa yhteispohjalainen 
Österbottniska Översättningsklubben (ÖÖK), ja kotipitäjien 
opiskelijoita kokoavat yhteen esimerkiksi Lapuan likat ja 
poijat sekä Nurmoo-seura. Monenlaista toimintaa siis riittää, 
eikä palstatila riitä kaiken kuvaamiseen. Sähköpostilistan ja 
yhä kasvavissa määrin myös sosiaalisen median välityksellä 
osakuntalaiset saavat tiedon kaikista tapahtumista.
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Etelä-Pohjalainen
Osakunta 103 

Tärkeä osa osakuntatoimintaa ovat 
edelleen erilaiset perinteiset tapahtu-
mat. Tärkein on luonnollisesti vuosijuh-
la, ja viime maaliskuussa juhlittiinkin 
103-vuotiasta Etelä-Pohjalaista Osa-
kuntaa. Vuosijuhlaviikolla järjestettiin 
monenlaista ohjelmaa, ja viikon hui-
pentaneessa vuosijuhlassa Ostrobotnia-
talon juhlakerroksessa juhlapuhujana 
oli lapualaislähtöinen pianisti, laulaja-
lauluntekijä Laura Sippola. Myös muut 
eteläpohjalaisten ylioppilaiden perinteet 
jatkuvat Osakunnassa: Lukuvuoden ai-
kana osakuntaan tulleet fuksit järjestivät 
hiirenkorvajuhlat toukokuussa, ja syk-
syllä tiedossa ovat jälleen isännän ja 
emännän järjestämät Parttenkoliaaset, 
jonne monet osakuntalaiset saapuvat 
kansallispukuun tai jussipaitaan son-
nustautuneina. 

Osakunnassa vietetään myös mo-
nia muita pöytäjuhlia: tammikuussa 
virkailijat vaihtuivat jälleen virkaili-
janvaihtokaronkassa, vuosijuhlaviikol-
la järjestettiin stipendiaattipäivälliset, 
nuorsenioripäivällisillä kohtasivat enti-
set ja nykyiset osakuntalaiset, ja ennen 
vappua pidettiin jo perinteeksi muo-
dostuneet yhteispohjalaiset vappusitsit. 
Muiden pohjalaisten osakuntien kanssa 
juhlitaan jälleen syksyllä Porthan-juhlaa 
sekä itsenäisyyspäivää, jonka juhlassa 
osakuntien uudet fuksit saavat osakun-
tanauhansa.

Yhteydet kotimaakuntiin 
ja muualle

Kotimaakuntiinkin eteläpohjalaiset 
ylioppilaat lähtevät joka vuosi. Tam-

mikuussa järjestettiin tänäkin vuonna 
kolmipäiväinen abi-infokiertue, jossa 
kanta-alueen abiturienteille esiteltiin 
Helsinkiä opiskelukaupunkina sekä 
Etelä-Pohjalaista Osakuntaa. Kesään 
kuuluu puolestaan kesäretki, joka tä-
nä vuonna järjestettiin Lohtajalle (jo-
ka nykyisin kuuluu toki Kokkolaan). 
Kuluvana vuonna olemme myös olleet 
mukana Seinäjoen kaupunkiseudun 
Komia-hankkeessa. Näkyvimmin tämä 
ilmeni vappuna, kun Ullanlinnanmäellä 
jaettiin haalari- ja rintamerkkejä, joissa 
luki esimerkiksi: ”Moon komia!”

Myös yhteydet muihin opiskelija-
järjestöihin ovat tärkeitä. Osakunnan 
jokapäiväisessä elämässä yhteistyö nä-
kyy luonnollisesti siinä, että jaamme 
osakuntatilamme sisarosakuntien, Vasa 
Nationin ja Pohjois-Pohjalaisen Osa-
kunnan kanssa. Tämän lisäksi pohjalai-
set edustavat ahkerasti niin Suomessa 

kuin ulkomailla eri opiskelijajärjes-
töjen tilaisuuksissa. Erityisen tiivistä 
yhteistyö on Tartossa toimivan Eesti 
Üliõpilaste Seltsin kanssa, varsinkin 
stipendiaattien vaihdon saralla.

Toimintaa siis riittää, mutta kaikissa 
tapahtumissa tärkeintä ovat kuitenkin 
ihmiset, joita Osakunnassa tapaa. Sana 
”poikkitieteellisyys” tulee todeksi, kun 
pääsee tutustumaan ja keskustelemaan 
eri alojen opiskelijoiden kanssa. Osa-
kunnassa perinteet elävät, mutta eivät 
kahlitse. Vuonna 2012 vietetään Ostro-
botnia-talon 100-vuotisjuhlaa. Noiden 
seinien sisälle mahtuu monia, monia 
muistoja – ja kuinka paljon niitä onkaan 
vielä edessä!

TK Johanna Haapamäki
Osakunnan yhteisvastaava, Laihia

Etelä-Pohjalaisen Osakunnan laulukirjaan on koottu niin perinteisiä 
ylioppilaslauluja kuin laaja kokoelma eteläpohjalaisia kansanlauluja. 
Vaaleansini-valkoista osakuntanauhaa kannetaan ylpeänä erilaisissa juhlissa.”
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Mennyt tuo tähän päivään. Hengitän 
kotiseutuni avaruutta. Se on happeni. 
Kasvan vieläkin, päivä toisensa jälkeen, 
entistä syvemmälle maisemaan pelto-
jen ja taivaan välillä. Sarka toisensa 
perään. Ojan vaot pitkänä loputtomina 
nauhoina, yhdistyen yhdeksi pisteeksi 
taivaanrannan kanssa. 

Muistojen taloryhmät ovat pieniä, 
kuitenkin ihmisenmittaisia noiden 
kahden valtavan voiman välissä. Nä-
en paljon tilaa pelloilla. Ne välittävät 
elämyksiä ja suurta hiljaisuutta Luojan 
luomasta, maailmasta, jossa kaikki luo-
tu on kohdallaan. Kaikki tämä, syvää 
kiintymystä…

Maisema, jota hengitän

Kunnioitan vanhoja hyljättyjä piha-
piirejä. Takapihojen kiehtovat kohteet 
vievät menneille vuosikymmenille, 
vuosisadoille: ihmisten tekemisiin, elin-
oloihin ja elämäntyyleihin. Autiotalot 
kertovat ja puhuvat paljon jo olleesta. 
Anteeksipyydellen liikun niitten ympä-
rillä. Joskus uskaltaudun lähelle katsele-
maan sitä kaikkea, mitä on jäänyt jäljelle 
menneestä. Ei kuulu elämän ääntä: työ-
mies on työnsä tehnyt, emäntä lypsyn-
sä lypsänyt, lapset leikkinsä leikkineet. 
Naapuritalokin on tyhjä. Koko kylä on 
autio. Hiljaisuus koskettaa syvältä.

Kevät sulaa esiin. Kohme väistyy. 
Maasta nousee kielot, valkoiset ja siniset 
vuokot. Elämä näkyy ja tuoksuu. 

Kesän syli lämmittää. Vehreys val-
loittaa. Se on pehmeää ja hellyttävää. Jää 
järvessä on sulanut lempeäksi maidoksi, 
kunnes syksy vatkaa sen uudelleen ker-
maiseksi jääksi takaisin. Kokonainen 
väripaletti välkkyy luonnossa. On okraa, 
tiilenruskeaa, punaista, keltaista. Kaiken 
tämän keskellä tuttua ikivihreää. Voisiko 
Luoja mitään tämän ihanimmin tarjota! 

Talven syli koskettaa. Pelto lumen 
alla on pian taas kypsää syksyn viljaa. 
Siniharmaus vaihtuu violetiksi ja kuu-
laan kylmäksi, kuun loisto metsän reu-
nassa valloittaviksi varjoiksi. 

Missä on kukkulat, kosket, harjut 
ja järvet? Näen niitä, kun menen sinne, 
missä ihmiset elävät niistä. Jokaisella 
on omansa. Jokaisella on paikkansa ja 
nautintonsa. Itse olen kotona tasaisella 
lakeudella, avaralla ja aavalla. Metsän 
raja ja peltojen kaistaleitten päät lepää-
vät horisontissa kaukana sinessä, oli 
kesä tai talvi. Sopii minulle.

Haluan elää pohjalaisen maiseman 
edessä kauan, kuunnella sitä ja antaa 
sen koskettaa sieluni sisälle.

Pauliaukusti Haapanen
Vanha ja ränsistynyt taiteilija Pohjanmaalta

Etelä- Pohjalainen maisema on sydämen asia. Sen, minkä 
tuntee sisällään, sitä elää ja siitä elää. Ei pidä vieroksua 
maisemaa, kotiseutua. Siellä, missä on syntynyt, siellä on 
kylä ja koti. Kotikylän pikkutietä kulkiessa ovat varpaat 
pehmoisessa hiekassa. Kivet ovat sileitä ja niiden reunat 
pyöreitä. Se on samettinen lapsuus. Se on muistojen 
maku. Ei se koske, ei se tuota kipua. 

Minulla oli 65-vuotisjuhlan kunniaksi akvarellinäyttely MAISEMAN ETSIJÄ 
Kiuruvedellä kesäkuun ajan. Seuraava näyttelyni on Jorvin sairaalan aulassa ajalla 
7.11.- 4.12.2011. Plarin lukijat ystävineen ovat tervetulleita näyttelyyni. 
Olen paikalla muutaman päivän ajan näyttelyn alussa ja lopussa. 
Tervetuloa! www.pauliaukusti.fi, puh. 050 – 469 9915.



21

Lapsuus Töysässä

Toivo Kärki syntyi 3.12.1915 Pirkka-
lassa (nykyisen Nokian alueella), mutta 
tämä oli pelkkää sattumaa, sillä Ester asui 
tuolloin jonkin aikaa veljensä Pietari J.I. 
Kurvisen luona, kun Frans oli komennet-
tuna pappina Brändössä. Toukokuussa 
1917 Frans siirrettiin papiksi Töysään, 
ja perhe muutti sinne. Lapsia oli tuolloin 
neljä: Usko (s.1912), Lahja (s.1913), Ar-
mo (s.1914) ja 1-vuotias Toivo. Töysässä 
syntyivät vielä Rauha, myöhemmin Es-
teri (1918), Voitto (1921, kuoli 1923) ja 
Ilo, myöhemmin Ilmari (1925).

Frans Kärki oli evankelista suunta-
usta edustava pappi. Hän oli tavoiltaan 
vaatimaton, jopa askeettinen, mielipi-
teissään jyrkkä, ehdoton raittiusmies, 
ja hän vastusti kaikkia maallisia hou-
kutuksia. Perheenpäänä hän oli ankara 
mutta oikeamielinen. Hän oli hurskas 
sananjulistaja, kiersi uupumattomasti 
pitäjää, piti seuroja, kävi pienissäkin 
mökeissä ja oli etenkin vähäväkisten 
suuresti arvostama. Hän toimi myös 
Maalaisliiton kansanedustajana vuodet 
1919-1926. Läpi elämänsä hän oli ah-
kera kansanperinteen tallentaja, ja hän 
kirjoitti useita hengellisiä kirjoja.

Ester Kärjellä oli myös kotinsa pe-
runa vahva uskon palo. Hän oli lähtenyt 
17-vuotiaana Japaniin lähetystyöhön 
ja viipynyt siellä 5 vuotta. Hän oli lah-
jakas taiteilijasielu, lauloi kauniisti ja 
soit-ti pianoa erinomaisesti. Hän oli 
luonteeltaan suvaitsevainen, toisaalta 
myös masennukseen taipuvainen. Frans 
ja Ester olivat kerrassaan erilaisia ihmi-
siä, heidän avioliittonsa ei ollut onnel-

Toivo Kärki ja pohjanmaa

On paradoksi, että vaikka säveltäjä Toivo Kärjellä  
(1915-1992) oli koko elämänsä ajan vahva pohjalainen 
identiteetti, hänellä ei ollut Pohjanmaalla sukujuuria. 
Hänen isänsä Frans Kärki (1884-1965) oli hämäläinen, 
syntyjään Vesilahdelta, hänen äitinsä Ester os. 
Kurvinen taas oli karjalainen, syntyjään Ilomantsista, 
lähetyssaarnaaja Pietari Kurvisen tytär. 

linen, ja elämä Toivon lapsuuskodissa 
oli ristiriitaista ja vaikeaa.

Toivon lapsuudenkoti ei ollut va-
rakas, mutta se oli kulttuurikoti, jossa 
arvostettiin kirjallisuutta ja musiikkia, 
vaikka Frans itse ei ollutkaan musikaa-
linen. Lapsia alkoi musiikki kiinnos-
taa, ja kaikki oppivat soittamaan jotakin 
instrumenttia ainakin kohtalaisesti. Toi-
voa veti erityisesti piano, jota hän oppi 
soittamaan jo nuorena, ja hän opiskeli 
musiikkia itsenäisesti ja määrätietoises-
ti. Hän seurasi isäänsä tämän saarnamat-
koilla pitäjällä ja säesti virrenveisuuta 
harmonilla.

Toivo kävi kansakoulun Töysässä. 
Tuomiokapituli määräsi Frans Kärjen 
papiksi Laihialle, ja perhe muutti sinne 
kesällä 1926.

Nuoruus Laihialla

Kärimäen pappilasta Perälän kylässä tuli 
kuusilapsisen perheen uusi koti. Pappila 
on muuten vieläkin olemassa, pari ki-
lometriä Laihian kirkolta Tampereelle 
päin. Vanhimmat lapset, myös Toivo, 
kävivät koulua Tampereen Klassillisessa 
Lyseossa. Syynä oli, että Laihialla ei 
ollut siihen aikaan oppikoulua, ja Vaa-
sassa oli vain reaalilyseo, ja Frans halusi 
lapsilleen klassisen koulutuksen.

Toivon ensimmäiset säilyneet mu-
siikilliset dokumentit ovat noilta Lai-
hian ajoilta. Vuodelta 1929 on piano-
säestyksellinen laulukappale Leivonen 
lumimyrskyssä, johon sanat oli tehnyt 
– Frans Kärki. Sen on jopa levyttänyt 
pianisti Mika Pohjola samannimiselle 

CD:lle (2003). Toivon nuorena säveltä-
mä kappale on erittäin hyvä, melodial-
taan ja harmonioiltaan hätkähdyttävän 
rohkea. 

Vaikka Toivo sisaruksineen oli 
siis lukukaudet Tampereella, lomat he 
viettivät Laihialla, ja Laihia oli heille 
kotipaikka. Sieltä Toivo löysi tulevan 
puolisonsakin. Kesällä 1931 hän näki 
nuorisoseuran iltamissa tytön, johon 
hän kiinnitti huomionsa. Tapaninpäi-
vänä Sillanpään talossa Tyllijoella hän 
tanssitti tyttöä ja rakastui tähän peruut-
tamattomasti.

Tyttö oli Tuulikki Leikas Leikkaan 
talosta Kumaalan kylästä. Talo oli jo 
vanhastaan kahtia jaettu, ja toista, ete-
läistä puolta isännöi Tuulikin isä, maan-
viljelijä Mikko Leikas, jonka vanhin 
lapsi oli tytär Aino. Miettylässä asui 
Tuulikin ja Ainon sisko Lyyli, joka oli 
naimisissa Jalmari Kahran kanssa.

Frans Kärki vihki Toivon ja Tuulikin 
kesäkuussa 1936 Kärimäen pappilassa. 
Avioliitto oli onnistunut ja kesti Toivon 
kuolemaan saakka. Lapsia heille syntyi 
kolme: Anna-Liisa 1937, Pekka 1940 ja 
Kalervo 1945.

Tuulikki ja Toivo Kahran puutarhassa 
Laihian Miettylässä kesällä 1966.

Artikkeli on lyhennelmä Miilu –lehden numerossa 2 / 2010 olleesta kirjoituksesta. 
Kuvat: Kalervo Kärjen arkisto
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Toivo kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 
1933 ja aloitti heti syksyllä ammatti-
muusikkona isänsä kiivaasta vastustuk-
sesta huolimatta. Ns. kevyt musiikki 
oli tuohon aikaan täysin arvottomana 
pidettyä, ja vanhakantaiselle Fransille 
oli kova paikka, että hänen poikansa 
lähti sille alalle.

Toivo soitti eri orkestereissa pianoa 
ensin Tampereella, sitten Helsingissä. 
Hän sävelsikin jo, ja tuotteita levytet-
tiin 1930-luvulla kaikkiaan 9, mutta 
mikään niistä ei menestynyt erityisem-
min. Vuonna 1935 hän sai kiinnityksen 
Turussa vaikuttavaan Ramblers-orkes-
teriin, jota johti Klaus Salmi. Kun Toi-
vo ja Tuulikki olivat avioituneet, myös 
Tuulikki muutti Laihialta Turkuun, ja 
Anna-Liisa syntyi siellä.

Sota-aika

Toivo lähti sotaväkeen keväällä 1938, 
ja Tuulikki ja Anna-Liisa muuttivat 
Laihialle Tuulikin kotitaloon. Kevääl-
lä 1939, RUK:ssa ollessaan, Toivo 
voitti Rhythm-lehden kansainvälisen 
sävellys-kilpailun kappaleella Things 
happen that way. Hän oli siis jo erittäin 
pitkällä säveltämisen taidossa. Kesällä 
1939 hän pääsi siviiliin ja suunnitteli 
vakavissaan Amerikkaan lähtöä, mutta 
historia päätti toisin: syksyllä hän jou-
tui kuten tuhannet muut nuoret miehet 
ylimääräisiin kertausharjoituksiin, ja 
30.11.1939 alkoi Talvisota. Vänrikki 
Kärki taisteli Kenttätykistörykmentti 
11:ssä tuliaseman päällikkönä Karjalan 
Kannaksella Muolaan pitäjässä. Tuulik-

ki ja Anna-Liisa olivat Laihialla, ja Pek-
ka syntyi siellä heti Talvisodan jälkeen. 
Välirauhan ajan nyt nelihenkinen perhe 
asui Helsingissä.

Jatkosota alkoi kesäkuussa 1941 ja 
Kärki joutui taas heti taistelujoukkoi-
hin. Muu perhe muutti jälleen Laihial-
le. Kevyt patteristo 10, johon vänrikki 
(keväästä 1942 alkaen luutnantti) Kärki 
kuului, eteni Korpiselästä itään, osal-
listui syksyllä Petroskoin valtaukseen 
ja siirrettiin Karhumäkeen. Vuoden-
vaihteessa 1941-42 se määrättiin Sy-
värin eteläpuolelle ja asettui asemiin 
Homorovitšin kylän tienoille. 

Alkoi pitkä asemasotavaihe. Taiste-
lutoiminta oli vain ajoittaista, ja Kärjellä 
oli mahdollisuus säveltää ja sovittaa, 
tosin ilman soitinta (eikä hän koskaan 
myöhemminkään käyttänyt säveltäes-
sään pianoa vaan kirjoitti nuotit pöy-
dän ääressä). Sävellykset hän lähetti 
kotirintamalle sanoittajilleen. Tuotteita 
levytettiin sodan aikana kaikkiaan noin 
80. Joukossa oli paljonkin hyviä, mutta 
ainoa menestyskappale oli tango Siks 
oon mä suruinen, sekin vasta myöhem-
pänä versiona.

Lomilla Kärki kävi aina perheen 
luona Laihialla, jossa Tuulikki ja lap-
set asuivat Leikkaassa. Taloa emännöi 
Tuulikin sisko Aino. Hän oli avioitunut 
kesällä 1940 maanviljelijä Jaakko Lat-
vasen kanssa, joka oli sodassa rintamalla 
Kiestingin suunnalla.

Ammattiura sotien jälkeen

Jatkosodan aikana Kärjen sävellystuo-

tannon painopiste oli siirtynyt swing-
tyylisistä foxtroteista melankolisiin tan-
goihin. Sodan jälkeen hän alkoi myös 
saada menestystä tangoillaan kuten Tule 
hiljaa, Liljankukka ja Hiljaa soivat ba-
lalaikat. Tangot toivat Suomen kansalle 
lohtua sodan menetyksiin ja peilasivat 
herkästi raskaita ja epävarmoja aikoja.

1940-luvun lopulla Kärki menestyi 
mm. tangoilla Jos muistelet mua, An-
na-Liisa, Soidessa tangon ja loisteessa 
kuun, Eron hetki on kaunis, Laulava 
sydän, Marja-Leena, Ei erossa yhtään 
iltaa, Köyhä laulaja.

Vuosikymmenen vaihteen tienoilla 
alkoi erittäin hedelmällinen yhteistyö 
sanoittaja Reino Helismaan kanssa. 
Se jatkui vuoteen 1965 eli Helismaan 
kuolemaan saakka ja tuotti noin 560 
yhteistä levytettyä kappaletta, joukossa 
huomattava määrä suomalaisen iskel-
män suuria klassikkoja kuten Katuvier-
tä pitkin, Linjuripolkka, Rovaniemen 
markkinoilla, Kaksi vanhaa tukkijätkää, 
Imatran Inkeri, Kulkurin iltatähti, Len-
tävä kalakukko, Lauluni aiheet, Vanhan 
myllyn taru, Hiljainen kylätie, Sinun 
silmiesi tähden, Muista minua, Täysi-
kuu, Mummon kaappikello, Koivu ja 
sydän, Onni jonka annoin pois, Illan 
viimeinen tango, Vanhan veräjän luona, 
Tulenliekki, Kaikessa soi blues, Tango 
merellä, Tuopin jäljet, Rakkauden rik-
kaus, Aurinko laskee länteen. 

Kärjen ja Helismaan musiikki, josta 
Suomen kansa piti, oli kuitenkin korkea-
kulttuurin ylenkatsomaa, ja 1950-luvul-
la heitä sanottiin suomalaisen musiikki-
maun pilaajiksi. Tämä oli kummallekin 
raskasta, mutta he tiesivät olevansa alan-
sa kovan tason ammattilaisia ja jatkoivat 
työtään kritiikistä välittämättä.

Myöhemmät yhteydet   
Laihialle  

Isäni joutui työnsä vuoksi asumaan 
Helsingissä, mutta hengeltään hän ei 
ollut kaupunkilainen vaan viihtyi par-
haiten maalla. Laihialla hän kävi aina 
mielellään. 1950-luvulla perheemme 
vietti joulun Leikkaassa Aino ja Jaakko 
Latvasen vieraana, ja myöhemminkin 
siellä käytiin ainakin kerran vuodes-
sa, me lapset useamminkin, maatalon 
arkitöihin itsestäänselvästi osallistuen.

Monet isäni sävellyksistä ovat synty-
neet Laihialla, mutta valitettavsti ei ole 

Kärjen sisarukset Kärimäen pappilan pihalla kesällä 1931: Toivo, Esteri, Usko, 
Ilmari, Lahja, Armo.
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varmaa tietoa, mitkä niistä. Lapsuuteni 
vahva muistikuva on isästä pöydän ää-
ressä kirjoittamassa nuotteja litteäkärki-
seksi muotoillulla lyijykynällä, tasaisen 
varmaan joutuisaan tahtiin, musiikki 
näytti ikäänkuin virtaavan hänen pääs-
tään suoraan paperille. Laihialla ollessa 
hän sävelsi talvisaikaan vinttikamarissa, 
kesällä puutarhassa erityisesti eloku-
vamusiikkia. Tätä varten hänellä oli 
sekuntikello, jolla hän ajoitti musiikin 
täsmälleen kuvaan. Hän kertoi sen ole-
van erittäin vaikeata. 

Vuonna 1975 vietettiin Laihialla 
Spelit. Kunniavieraana oli Toivo Kärki. 
Hän tuotti LP-levyn Laulu Laihiasta, 
jolla oli pari hänen omaakin sävellys-
tään, Laihian laulu ja Laulu Laihiasta. 

Muuten 1970-luvulta alkaen hän kä-
vi Laihialla lähinnä sukulaisten hauta-
jaisissa: Lyyli Kahra kuoli 1972, Jaakko 
Latvanen 1980 ja Jalmari Kahra 1981. 
Viimeisen kerran hän kävi Laihialla 
vuonna 1984 Frans Kärjen 100-vuo-
tismuistojuhlassa. Hänet nimitettiin 
Helsingin Eteläpohjalaisten kunniajä-
seneksi vuonna 1985.

Ammattiuran loppupuoli

Reino Helismaan kuoltua Kärki löysi 
uusia hyviä sanoittajia: Juha Vainio, 
Tuula Valkama, Vexi Salmi, Pauli Sa-
lonen ja monia muita. Työ jatkui. Takana 
oli kuitenkin jo pitkä ura ja vuodet alkoi-
vat painaa. Lisäksi musiikin painopiste 
oli siirtynyt popvetoiseen nuorisomu-
siikkiin ja Kärjen perinteinen tyyli jäi 
taka-alalle. Yllättävän hyvin hän kui-
tenkin pystyi uusiutumaan ja sävelsi 
ajan hengessä pysyen. Menestyksiäkin 
tuli ajoittain, mutta kovan työn takana 
ne olivat: Minne tuuli kuljettaa, Sirpale 
onnea, Hyväile hyväile vaan, Vanhan 
jermun purnaus, Vanha salakuljettaja 
Laitinen, Jos helmiä kyyneleet ois, Kuin 
silloin ennen, Sanat eivät riitä kerto-
maan, Jos vielä oot vapaa, Lakeuden 
kutsu (osittain pohjalainen kansanlaulu), 
Anna kaikkien kukkien kukkia, Paista 
päivä. 

Kärki jäi muodollisesti eläkkeelle 
65-vuotiaana vuonna 1980, mutta hän 
jatkoi säveltämistä entisellä teholla. 
Hankaluutena oli kuitenkin tuotteitten 
markkinointi, viimeisinä vuosina me-
nestykset olivat harvassa. Nämä olivat 
hänelle vaikeita aikoja. Hän sai tosin 

vihdoinkin ”virallista” arvostusta, mutta 
takavuosina lyötyjä haavoja se paransi 
vain osittain. 

Toivo Kärki kuoli 30.4.1992, ”saap-
paat jalassa”, hän sävelsi lähes loppuun 
saakka. Kaikkiaan hänen sävellyksiään 
levytettiin hänen eläessään noin 1450, 
ja hänen jälkeensä noin 80. Jäämistössä 
on vielä satoja julkaisemattomia kappa-
leita, joita hiljakseen ilmestyy levyillä.

Eläessään hän usein sanoi, että hänet 
haudattakoon Tuulikin kanssa Laihialle. 
Hautapaikkakin oli katsottuna. Suunni-
telma ei kuitenkaan toteutunut, vaan vii-
meisen leposijansa he saivat Helsingissä 
Hietaniemen hautausmaalla (Tuulikki 
kuoli vuonna 2001).

Toivo Kärjen muistolaatta paljastet-
tiin vuonna 2006 Laihian nuorisoseuran 
juhlasalissa, ja vuonna 2010 Töysän kir-
kon vieressä olevan makasiinin seinässä.

Toivo Kärki ihmisenä

Toivo Kärki oli moniulotteinen ja risti-
riitainen persoona. Hän oli jämpti, mo-
raalisesti ryhdikäs ja ehdottoman luotet-
tava. Hän oli päättäväinen, tarmokas ja 
suorapuheinen. Hän oli suurpiirteinen, 
laajasydäminen ja antelias. Toisaalta 
hän oli äkkipikainen (tosin leppyi no-
peasti), ja kun hänellä oli varmat mie-
lipiteet, joita hän ei hevin muuttanut, 
moni piti häntä hankalana. Niinpä hän 
sai ammatissaan runsaasti vihamiehiä ja 
kadehtijoita. Vielä nykyäänkin saa alan 

muistelijoiden kirjoista lukea usein ne-
gatiivisia kommentteja Kärjestä. Moni 
kertoo hänestä katkeransävyisiä juttuja 
tuottajana, hänen suuria ansioitaan sä-
veltäjänä ei mainita – tai niitä ei tunneta 
eikä halutakaan tuntea.

Isänä hän oli toisaalta tiukka ja vaa-
tiva, toisaalta leppoisa ja huumorinta-
juinen, riippui tilanteesta. Hänellä oli 
luontainen auktoriteetti, jota ei asetettu 
kyseenalaiseksi. Olen jälkeenpäin mo-
nasti miettinyt lapsuuteni joskus kriit-
tisiä tilanteita. Nykyään ymmärrän, että 
isäni oli tuolloin suunnattoman työtaa-
kan ja vastuun stressaama, ja ymmärrän 
häntä hyvin. Myöhempinä vuosina, kun 
isäkapinani oli mennyt ohi, vietin hänen 
kanssaan usein erinomaisen miellyttäviä 
hetkiä mm. musiikkia kuunnellen ja siitä 
syvällisesti keskustellen.

Perheenpään tehtävänsä hän hoiti 
mallikelpoisesti. Vaimolleen hän oli 
tinkimättömän uskollinen. Lapsilleen 
hän antoi tietyissä väljissä rajoissa va-
pauden, mutta edellytti myös vastuuta. 
Musiikki oli meillä kotona itsestään-
selvästi aina läsnä, mutta soittamaan 
meitä ei pakotettu, ja ammatiksi isäm-
me ei musiikkia suositellut. Ala oli hä-
nen mukaansa vaikea, ja pärjätäkseen 
sillä täytyi olla todella hyvä. Niinpä 
suuntauduimme toisille aloille, mutta 
musiikkia harrastamme intensiivisesti 
kaikki kolme.

Kalervo Kärki 2011 

Kärjen perhe Töysässä kesällä 1922: Armo, Rauha (Esteri), Frans, Usko, 
Lahja, Ester, Voitto, Toivo.
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Körttipukuinen joukko on omaleimai-
nen näky koko Suomen historiassa, sillä 
se on ainut kansan omaksuma yhteinen 
suuntapuku uskontokulttuurissamme.

Kiinnostus körttipuvun käyttöön on 
aivan viime vuosina elpynyt jälleen, 
sillä sen yli sata vuotta kestänyt laaja 
käyttö hiipui ja ehti päättyä viime sotien 
jälkeen lähes tyystin. Herättäjäjuhlilla 
on joka vuosi nähty vähintään kouralli-
nen puvun käyttäjiä, mutta he ovat olleet 
jo erikoisuus. Nyt niitä on alettu nähdä 
yhä enemmän herättäjäjuhlien lisäksi 
myös muissa suurissa seuroissa, kotiseu-
tujuhlilla ja perinnetapahtumissa. Korut 
ja räikeät meikit eivät edelleenkään kuu-
luu tyyliin puvun kanssa, mutta hiuksia 
ei toki voi muuttaa entisajan palmikoille 

tai nutturaksi noin vain. Se onkin laajasti 
hyväksytty käyttäjien joukossa.

Puvun alkuperäinen malli ei suin-
kaan ole heränneiden eikä tavallisen 
rahvaan keksintöä. Puvun perusmalli ja 
leikkaus on länsimainen malli, joka on 
lainattu Suomeen Ruotsista. Siellä sää-
tyläismuotiin kuului 1680-luvulla pitkä 
röijy, joka lyheni 1770-luvulle mennes-
sä liiviksi, ja sen jälkeen malli näkyy 
edelleen Taalainmaan kansanpuvussa. 
Ensimmäiset tiedot Suomesta miesten 
körttitröijyn käytöstä ovat 1750-luvulta, 
ja 1800-luvun tienoilla se oli eri puolilla 
Suomen yleinen pukine.

Kun myöhempi herännäisyys alkoi 
1800-luvun alkukymmeninä juurtua Sa-
voon ja Pohjanmaalle, yksinkertainen, 

kotitekoinen körttiröijy oli vielä laajasti 
käytössä syrjäkylillä. Kirkonkylissä ja 
kaupungeissa sen käyttö oli 1830-luvul-
la jo väistymässä. Heränneille tuli halu 
palata isiensä yksinkertaiseen ja koreile-
mattomaan kansanpukuun ja myös Kai-
nuussa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla 
se otettiin nopeasti käyttöön.

Körttipuvun käyttö oli aluksi vapaa-
ehtoista. Se oli heikon ihmisen varustus 
maailmallista nautintoa ja koreilua vas-
taan. Se auttoi vastustamaan kiusauksia, 
sillä körttipuku päällä ei voinut mennä 
tanssimaan eikä korttipelipöytään. Sen 
käyttö oli paluuta helppouteen ja omava-
raisuuteen. Ei tarvinnut matkia herrasvä-
en metkuja ja keikareiden asusteita. Pu-
ku merkitsi vapautta ajan vaatimuksista 
ja pyrkimystä kiinnittää sisäinen elämä 
vain Kristuksen seuraamiseen. Ajan mit-
taan vaateparsi tuli omantunnon asiaksi, 
merkiksi syntisen parannuksesta. 

Viime vuosina monet puvusta kiin-
nostuneet ovat teettäneet itselleen puvun 
tai ottaneet käyttöön suvussa säilyneen 
perintövaatteen. Toiset ovat ihastelleet 
pukua ja sen tuomia lämpimiä muistoja 
pukua käyttäneistä suvun naisista, toiset 
ovat kertoneet mietteliäinä siihen liitty-
viä kipeitä muistoja. Eräs 1920-luvulla 
syntynyt virkeä vanhus totesi: ”Kyllä 
sen körttiläisten pukeutumisen kans on 
ollut niin kerta kaikkiaan ahdistavaa. 
Kyllä herännäisyys meni niin oikeaan 
suuntaan, kun körttipuvusta luovuttiin. 
Siitä vaatetuksesta tuli sellaasta toinen 
toisensa vahtimista. Körttilääset ajatteli 
vaatteita loppujen lopuksi enemmän kun 
suruttomat.

Sääntöjä oli monia: huivi piti sitoa 
leuan alle vain yhdellä solmulla, sillä 
kaksi oli jo koreilua. Hiukset piti olla 
keskijakauksella ja naimattomilla taakse 
yhdelle letille palmikoituna ja varttu-
neemmilla nutturalle. Nappien piti olla 
kotitekoisia, ei kiiltäviä ostonappeja. 
Kaikkea koreilua ja iloisia värejä pa-

Körttipuku kantaa uusia 
merkityksiä

Kun eteläpohjalainen sulkee silmänsä ja kuvittelee 
mielessään entisajan kirkkokansaa lakeuksien 
kirkonmäillä, kuvaan piirtyvät miltei varmasti mustiin 
pukeutunut kansa, heränneitten joukko eli körttiläiset. 

Körttipukuiset kokoontuivat yhteiskuvaan Kiuruveden herättäjäjuhlilla 2010, 
ja sama toistetaan Isonkyrön herättäjäjuhlilla 2012.



25

Lapualla on viritelty 
körttipuvun käyttöä mm. 
puvun perinnepäivässä, 
ompelukurssilla sekä 
kuvassa näkyvissä 
museoseuroissa.

Kuvassa Lapua-Seuran 
sihteeri Henna Mantere ja 
murrepakinoitsija Heli
Karhumäki Ränkimäen 
museolla Lapualla.

heksuttiin. Kirjava puku oli ”Lusiferin 
kaapu” ja Etelä-Pohjanmaalla sanottiin: 
”Ei tupsuus taivaasehen mennä”. Kört-
tikaavasta poikkeamista alettiin pitää 
maailmallisuutena, syntinä.

Körttien muuttumaton vaatetus erka-
ni ajan mittaan yhä enemmän yleisestä 
muodista, ja he saivat paljon pilkkaa 
osakseen. Varsinkin lapsille ja nuorille 
se oli kova paikka.

Jos haluamme säilyttää tämän puvun 
käytössä, meidän tulee ymmärtää sitä 
kallisarvoista, joskus myös raskasta ja 
ankaraa tunnekuormaa, jota puku kantaa 
mukanaan. Kun ymmärrämme puvun 
todelliset juuret, sen käyttö ei ole ulko-
kohtaista perinnettä tai museaalista har-
rastelua, vaan kiitollisuudenosoitus sille 
hengelliselle perinnölle, jonka keskellä 
olemme saaneet kasvaa. Puku ei ole 
rooliasu, vaan herännäisseutujen vael-
luspuku, jota sopii kantaa täällä varjojen 
ja kärsimyksen maassa. 
Heli Karhumäki

Kauhavan kaupunki

Seinäjoen kaupunki
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Kesän Cumbre Mundial del Tango -tapahtumasta. Kuva Harri Jokiranta. 

Yleisesti hyväksytty teoria on että tango 
syntyi 1880-luvulla Argentiinan pää-
kaupungissa Buenos Airesissa. Argen-
tiinalainen ja uruguaylainen tango ke-
hittyivät Buenos Airesissa ja Montevi-
deossa työväenluokan tanssihalleissa. 
Tango koki huippuhetkensä, kun YK:n 
kulttuurijärjestö Unesco julisti vuonna 
2009 tangon osaksi maailman kulttuu-
riperintöä.

Suomalaista tangoa kuultiin en-
simmäisen kerran jo lähes 90 vuotta 
sitten 2.11.1913. ”Kello 14.00”, M.A. 
Numminen on täsmentänyt. Suomalai-
nen tango on kokenut parhaat hetkensä 
Suomen tanssilavoilla; erityisesti Etelä-
Pohjanmaalla. Ei siis ihme, että Tan-
gomarkkinat syntyi Etelä-Pohjanmaan 
maakuntakeskuksessa Seinäjoella vuon-
na 1985. Mutta miten on mahdollista, 
että Seinäjoella järjestettiin kesällä ar-
gentiinalaisen tangon ja tanssin suurkat-
selmus Cumbre Mundial del Tango- en-

Argentiinalainen ja suomalainen 
tango ovat löytäneet toisensa

simmäistä kertaa latinalaisen maailman 
ulkopuolella? 

Vierailut Buenos Airesissa

Kun Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
(SeAMK) suunnitteli 90-luvun puoli-
välissä opiskelijavaihtoa Etelä-Ame-
rikkaan ja selvitteli samalla tutkimus-
ja yritysyhteistyön mahdollisuuksia, 
pohdittiin, voitaisiinko tangokulttuurin 
säikein tiivistää mahdollisia verkostoja. 
Tässä suunnitteluvaiheessa keskeises-
sä asemassa oli argentiinalaissyntyinen 
arkkitehti Julio Vallejo Medina, joka 
työskentelee SeAMK:n tehtävissä.

Vuonna 1998 tehdyn matkan aikana 
SeAMK:n ja Tangomarkkinoiden edus-
tajat tapasivat Buenos Airesin kaupun-
ginjohtaja Fernando de la Ruen, joka 
oli kiinnostunut tangoyhteistyöstä Sei-
näjoen ja Buenos Airesin kaupunkien 
kesken. Argentiinan tangon kuningat-

taren Susanna Rinaldin tapaamisessa 
sovittiin hänen vierailustaan Seinäjoen 
Tangomarkkinoilla kesällä 1999. Ri-
naldin konsertointi Seinäjoella syvensi 
yhteistyön mahdollisuuksia. Fernando 
de la Ruen valinta Argentiinan presiden-
tiksi antoi henkistä selkänojaa tuleville 
yhteistyöneuvotteluille.

Julistautuminen maailman 
johtaviksi tangokaupungeiksi

Seinäjoen ammattikorkeakoulun tango-
matka Buenos Airesiin keväällä 2000 
tuotti tuloksia. Matkan aikana Buenos 
Airesin ja Seinäjoen kaupungin edus-
tajat allekirjoittivat kulttuurin aiesopi-
muksen. Sopimuksen allekirjoittami-
sella kaupungit samalla julistautuivat 
maailman johtaviksi tangokaupungeiksi, 
jolla on ollut merkittävä vaikutus ar-
gentiinalaisen ja suomalaisen tangon 
yhteistyölle. SeAMK:n johto puolestaan 
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Kuva Tytti Kettula.

Kuva Harri Jokiranta. 

solmi yhteistyösopimuksen Buenos Ai-
resin katolisen yliopiston kanssa.

Seinäjoen kaupungin asema toisena 
maailman johtavana tangokaupunkina 
vahvistui lokakuussa 2000 Argentiinan 
Rosariossa pidetyssä Cumbre Mundial 
del Tango-tapahtumassa. Seinäjoen 
kaupunki haki maailman tangokokousta 
vuodelle 2002. Maailmankokoukses-
sa asiasta äänestettiin. Seinäjoen kau-
pungin vastaehdokas Irlannin Dublin 
voitti niukasti äänin 10-8. Seinäjoen 
kaupungilla ei ollut kokouksessa omaa 
edustajaa.

Seinäjoen kaupunkia tukivat arvo-
valtaiset tahot, kuten Argentiinan tan-
goakatemia. Suurin kaski Seinäjoen 
menestymisen tiellä oli Tukholma, jonka 
edustaja Omar Fernandez totesi, että ” 
Seinäjoen tangofestivaaleilla halutaan 
pitää täysin erillään argentiinalainen ja 
suomalainen tango. Huippukokous pi-
täisi järjestää Helsingissä”. 

Argentiinalaisen tangoakatemian 
presidentti Horacio Ferrer ja tangon 
maailman yhdistyksen presidentti Ho-
racio Rebora korostivat ennen äänes-
tystä, että ”tango on historiansa aikana 
juurtunut myös muihin maihin kuin 
latinalaisen kulttuurin maihin. Noissa 
maissa tangolla on omat traditionsa, 
musiikkinsa ja runoutensa.”

Lausunnon katsottiin tukevan Sei-
näjoen kaupungin hakemusta. Saat-
toi olla onni, ettei maailmankokousta 
Seinäjoelle myönnetty, jotta jäi aikaa 
suomalaisen tangon esittelemiseen mm. 
Sevillan maailmankokouksessa vuonna 
2005, jossa tangokuningas Jari Sillanpää 
esiintyi Seinäjoen orkesterista muodos-
tetun ryhmän kanssa. 

Barilochen maailman tango-
kokous ja Cumbre Mundial 
del Tango Seinäjoella

Barilochen maailmankokouksessa 2009 
Seinäjoen kaupungin vastaehdokkaana 
oli Brasilian Sao Paulo, joka kuitenkin 
vetäytyi äänestyksestä. Vaikka niin ei 
olisi tapahtunutkaan, olisi Seinäjoen 
kaupunki äänestyksen voittanut. 

Suomalainen tango oli vähitellen 
hellyttänyt argentiinalaisen tangon ystä-
vien sydämet. Seinäjoella menneenä ke-
sänä järjestettyyn tapahtumaan osallistui 
tangon ja tanssin taitajia kymmenistä 
kaupungeista eri puolelta maailmaa. 
Tapahtuma syvensi samalla kaupunki-
verkostoja. 

Tangoyhteistyö lisäsi myös Aalto-
keskuksen tunnettavuutta.. Suomalaisen 
koulutuksen korkea taso kiinnosti se-
kin vieraita. Puhumattakaan valoisista 
kesäöistä!

Buenos Airesin entinen suulähettiläs 
Erkki Kivimäki luonnehti taitelija Soile 
Yli-Mäyryn taidenäyttelyn avajaisissa 
(28.5.11) Cumbre Mundial del Tango-
tapahtuman järjestämistä Seinäjoella 
ainutlaatuiseksi saavutukseksi. Buenos 
Airesin ja Seinäjoen kaupungin kult-
tuurisopimus on sekin erikoinen asia. 
– Buenos Airesilla on sopimuksia vain 
miljoonakaupunkien kanssa. Tangolla on 
merkittävä voimansa, tiivisti Kivimäki.

Tango taittuu   
Etelä-Pohjanmaalla

Jo paljon ennen kuin Tangomarkkinat 
nosti tangon uuteen nousuun, tango val-
loitti Etelä-Pohjanmaalla. Varsinkin 50-
ja 60-luvuilla tango soi maakunnan tans-

silavoilla. Maakunnassa oli runsaasti 
orkestereita, joiden ohjelmistossa tango 
oli tärkeässä osassa. Kuuluisimpia or-
kestereita oli Tammilehden tangoyhtye, 
jonka johdossa oli legendaarinen Yrjö 
”Ylli” Tammilehto. Tammilehden tan-
goyhtye veti lavat täyteen yleisöä; myös 
Haalin lavan Nurmossa. Yllin orkeste-
ri soitti 60-luvulla muutaman vuoden 
ajan joka tiistai Haalilla. Kun vakitui-
nen rumpali oli jostain syystä poissa, 
rummuissa esiintyi Yllin Pekka-poika, 
joka myöhemmin nousi maineeseen To-
pi Sorsakoskena. Äskettäin edesmennyt 
Topi Sorsakoski oli ikään kuin tulevien 
eteläpohjalaisten tangokuninkaallisten 
henkinen esikuva.

Suosittuja lavoja oli maakunnan 
eri puolilla; yksi niistä Pukkilansaari 
Isossakyrössä. Kirjailija Orvokki Autio 
kertoi eräässä seminaarissa kokeneensa 
nuorena tyttönä voimakkaan tangoelä-
myksen juuri Pukkilansaaren lavalla. 
Hänen äitinsä oli hyräillyt askareissaan 
laulua ”Siks oon ma suruinen..”. jo-
ta Orvokki oli luullut virreksi, kunnes 
Pukkilansaarella hänelle avautui tangon 
maailman uudella tavalla.

Ilmari Ylä-Autio

Kirjoittaja on Seinäjoen kaupungin kulttuurilauta-
kunnan puheenjohtaja ja Suomalaisen tangon Satu-
maa ry:n puheenjohtaja.



28

Ministeri Jaakko Numminen on tyyty-
väinen ja helpottunut, kun hän on saanut 
suuren kirjoitusurakan valmiiksi. Eläk-
keelle jäätyään vuoden 1995 alussa hän 
alkoi 1996 tutkia ja kirjoittaa Suomen 
nuorisoseuraliikkeen historian II osaa. 
Työ paisui niin suureksi, että nyt teoksis-
sa I osa mukaan luettuna on yhteensä yli 
3000 sivua. Viimeiset vuodet, erityisesti 
viime vuosi ja viime kesä ovat olleet 
kiihkeää, raskasta ja työteliästä aikaa, 
kun teoksiin on tekstin lisäksi pitänyt 
laittaa yli 6000 henkilön hakemisto, 
paikkakuntahakemisto ja 1000 valoku-
van tekstit kohdalleen. Työn takia hän 
on joutunut olemaan tiiviisti Miijanmä-
essä, eikä ole voinut lähteä pyydetyille 
esitelmä- tai puhujamatkoille.

Jos Luoja suo terveyttä ja voimia, 
Jaakko Nummista kiinnostaa jatkossa 
saattaa valmiiksi muita keskeneräisiä 
käsikirjoituksia ja kirjoittaa muistelmat 
sekä kuraattorikaudesta Etelä-Pohja-
laisessa Osakunnassa ja 1940 – 1950 
-lukujen ylioppilaselämästä että kans-
liapäällikköajasta monine koulu- ja 
korkeakoulu-uudistuksineen ja monien 
kulttuurilaitosten rakentamisesta. 

Ainutlaatuinen kuvaus koko 
maan kylien ja pitäjien nuo-
risoseuroista

Tämän juhlalehden ilmestyessä on Edi-
tan kustantamana ilmestynyt Suomen 
nuorisoseuraliikkeen koko maata käsit-
tävä historia. Lokakuun aikana ilmestyy 
I osasta uusintapainos vuosilta 1881 
– 1905 sellaisena kuin se 1961 julkais-
tiin. Sen lisäksi tulevat osat II - V, joita 
Jaakko Numminen esittelee syksyllä se-
kä Turun että Helsingin kirjamessuilla.

Jaakko Nummisen mukaan II osa 
käsittelee nuorisoseuraliikettä järjestönä 
ja osat III ja IV paikallisten nuorisoseu-
rojen toimintaa 1910 – 1930 -luvuilla 
ja sota-aikaa ja osassa V kuvataan nuo-
risoseuraliikettä vuoden 1945 jälkeen. 
Viimeinen osa on mittavin ja siinä on 

lähes 1000 sivua.
- Teoksissani kuvaan, mitä nämä pai-

kalliset nuorisoseurat tekivät, enkä niin-
kään sitä, miten järjestö organisoitiin tai 
minkälaisia muotoja järjestötoiminnalla 
oli. Näin syntyi kuvaus ruohonjuurita-
solla koko maassa kylissä ja pitäjissä. 
Luulen, että se on teoksen arvokkain an-
ti, koska tämäntapaista kansanliikkeen 
historian kuvausta ei ole aikaisemmin 
tehty. Siinä kerrotaan nuorisoseurojen 
lukupiireistä, näytelmätoiminnasta, 
opintokerhoista, kansanmusiikkista, 
kansantanssista, kansallispukujen käyt-
töönotosta, kotiseututyön eri muodoista, 
juhlatoiminnasta, millaisia juhlia jär-
jestettiin. Esille tulee kasvatus tapojen 
ja siveellisyyden osalta, raittiuskasva-
tuksesta ja myös erilaisista henkisen ja 
käytännöllisen kasvatuksen muodoista 
sekä kotiteollisuuskasvatuksesta jne.

Myös urheilutoiminta tulee koko 
laajuudessaan esille. Siinä kuvataan 
minkälaista urheilu ja liikunta olivat 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Nai-
set urheilivat ja juoksivat jo 1890-lu-
vulta lähtien kilpaa ja osallistuivat 
muihinkin yleisurheilun lajeihin. He 
olivat mukana myös hiihdossa. Tämä 

oli erikoinen piirre, koska urheiluseurat 
eivät alkuaikoina harrastaneet naisurhei-
lua. Tahko Pihkala myös epäili, onko 
naisista urheilijoiksi. Suojeluskunnissa 
ja lottajärjestössä katsottiin, että naisilla 
on tärkeämpiä tehtäviä huoltotehtävissä.

Arvokkainta: miehet ja naiset 
tasa-arvoisia ja -vertaisia

Jaakko Nummisen mielestä arvokkaim-
pia erityispiirteitä on, että nuorisoseu-
roissa naiset ja miehet olivat alusta 
lähtien tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti 
mukana. Näin ei tapahtunut muussa 
yhteiskuntatoiminnassa työväenliikettä 
lukuunottamatta. Vaikka Suomen naiset 
saivat ensimmäisinä äänioikeuden, mo-
nissa laitoksissa naiset olivat toisarvoi-
sessa asemassa. Mutta nuorisoseuroissa 
he alusta alkaen toimivat sihteereinä ja 
pian myös paikallisseurojen esimiehinä. 
Heitä kuului aina johtokuntiin.

- Toinen erikoispiirre oli, että nuo-
risoseuroilla oli voimakas sitoutuminen 
paikallisuuteen. Nuorisoseuroja perus-
tettiin jokaiseen kylään ja jokaisen kylän 
nuorisoseura oli itsenäinen seura. Seurat 
kuuluivat maakunnallisiin keskusseuroi-

Koko maata kattava 
nuorisoseuraliikkeen historia 

valmiiksi

Miijanmäen patruuna Jaakko Numminen vas. otti minut vastaan ja yhdistyksen 
entisen puheenjohtaja Antti Lanamäen pihapiirissä. Antin avulla minulla 
oli mahdollisuus tehdä tämä haastattelumatka, koska tarvitsin kuljetusapua. 
Taustalla talon luttirati. 

Kuvat: Annukka Viitaniemi
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hin, mutta mitään pitäjäkeskusta ei niillä 
ollut. Esimerkkinä mainitsen, että seura 
ei ollut Lapuan Hellanmaan nuorisoseu-
ra, vaan oli Hellanmaan nuorisoseura, 
Tiistenjoen nuorisoseura ja Haapakos-
ken nuorisoseura.

Jaakko Numminen kertookin vai-
keudesta sijoittaa nuorisoseuroja maan-
tieteellisesti kohdalleen pelkän kylän 
nimen perusteella. Hänen on pitänyt 
selvittää, missä sijaitsevat esim. Ha-
paraisten kylän tai useat Korvenkylän 
nuorisoseurat, kun ei ole mainittu pitäjää 
eikä maakuntaa. Hän on tehnyt teokseen 
kattavan luettelon kaikista aikojen ku-
luessa Suomeen perustetuista nuoriso-
seuroista. Niiden lukumäärä on 3000 ja 
4000 välimailla.

Suomalainen juhlatoiminta 
saanut alkunsa nuorisoseu-
roista

- Nuorisoseurat ovat tehneet paljon yh-
teiskunnallista kasvatusta. Erityisesti 
suomalainen juhlatoiminta on lähtenyt 
liikkeelle alun perin nuorisoseuroista. 
Kaikki nuorisoseurojen iltamat erilai-
sine iltamamuotoineen ovat levinneet 
muihin yhdistyksiin, työväenyhdis-
tyksiin, maamiesseuroihin ja lukuisiin 
muihin yhdistyksiin. Koko suomalainen 
juhlakulttuuri, maaseudun maakuntajuh-
lat ja kansantanssijuhlat, joita edelleen 
vietetään, ovat lähteneet nuorisoseurois-
ta, hän jatkaa.

Jaakko Numminen on joutunut mo-
nia asioita supistamaan ja käsittelemään 
esimerkein. Kuitenkin hän on teokses-
saan käsitellyt koko Suomea, kaikkia 
maakuntia ja kaikkia pitäjiä. 

- Suuri määrä suomalaisia tavalla 

tai toisella on osallistunut nuorisoseu-
raliikkeen työhön. Esimerkiksi melkein 
kaikki pääministerit ovat puhuneet nuo-
risoseuroissa ylioppilaina, maistereina, 
nuorina juristeina tai ministereinä. Oi-
keastaan kaikki suomalaiset tavalla tai 
toisella ovat joutuneet nuorisoseuraliik-
keen kanssa tekemisiin, jos ei muutoin, 
niin käymällä iltamissa tanssimassa.

Jaakko Numminen jatkaa, että suuri 
määrä suomalaisia on myös esiintynyt 
erilaisissa näytelmissä. Muistamansa 
mukaan V.J. Sukselaisen hallitukses-
ta kyselyn perusteella osoittautui, et-
tä kaikki ministerit olivat esiintyneet 
näytelmissä jossakin seuranäyttämöllä, 
nuorisoseurojen tai työväenyhdistys-
ten näytelmissä. Näytelmätoiminta on 
edelleen 2000-luvulla nuorisoseuroissa 
vahvimpia toimintamuotoja. Kansan-
tansseissa ne ovat olleet maan suurin 
järjestö ja ovat edelleen. 

- Nuorisoseurojen jatkumisen edel-
lytys oli, että niillä oli omat talot, silloin 
kun ne perustettiin pitäjään tai kylään. 
Aluksi ruvettiin puuhaamaan omaa ta-
loa ja tavallisesti se tehtiin talkoilla. 
Näin seurat pysyivät hengissä, kun niillä 
oli omat tilat. Nuorisoseurantaloja on 
edelleen lähes 600. Nykyään ne ovat 
hyvässä kunnossa sen vuoksi, että val-
tio on antanut niille korjausavustuksia 
jo 1970-luvulta lähtien ja seurat ovat 
tehneet korjaustyöt itse talkoilla.

Monet uudistukset ja inno-
vaatiot lähtöisin Etelä-Poh-
janmaalta

Jaakko Numminen kertoo, että Pohjan-
maa on ollut voimakkaimpia nuorisoseu-
ra-alueita ja on edelleen. Siellä on monia 
100 vuotta toimineita nuorisoseuroja. 
Yhtä vanhoja seuroja löytyy muistakin 
maakunnista. Etelä-Pohjanmaa on ollut 
se alue, jossa monet nuorisoseuratoi-
minnan innovaatiot on tehty. Sieltä ovat 
uudet muodot lähteneet liikkeelle. Erityi-
sesti Santeri Alkio kehitteli monenlaisia 
toimintamuotoja. Ne olivat käytännön 
läheisiä kaiken aatteellisuuden lisäksi.

Seuraava tehtävä Jaakko Nummisel-
la on, että työn aikana kertynyt valtava 
aineisto, nuorisoseura-arkisto ja nuo-
risoseurakirjallisuus saadaan johonkin 
julkiseen arkistoon. Historiaa varten hän 
on haastatellut monia entisiä hyvämuis-
tisia nuorisoseuramiehiä, joille hän on 

Puoliso Maija Numminen on ollut 
korvaamaton apu Jaakko Nummiselle 
teoksen valmistumisessa ja kaikessa 
mahdollisessa.

Jaakko Numminen lukee ääneen
kirjoittamansa historian käsikirjoituk-
sesta kuvausta Alajärven kirkonkylän 
nuorisoseuran rakennusvaiheesta 
ja sen suunnittelijasta nuoresta 
arkkitehtiylioppilas Alvar Aallosta.

hyvin kiitollinen. Ensimmäisenä hän 
mainitsee juuri edesmenneen kanslia-
neuvos Juhani Yli-Rantalan, joka on 
lähtöisin Lapuan Hellanmaasta. Hän 
tuli hyvin nuorena miehenä vastuullisiin 
tehtäviin nuorisoseurassa. Hän oli hyvin 
keskeinen ja parhaita lähteitä, jonka tie-
toja teoksessa siteerataan ja käytetään 
hänen valokuviaan. Kirjoittaja toivoi 
hartaasti, että Juhani Yli - Rantala olisi 
nähnyt teoksen valmiina. 

Varhaisemmassa vaiheessa tärkeä 
henkilö oli edesmennyt, ylihärmäläinen 
Juho Santeri Kivimäki. Erinomainen 
asiantuntija on ollut keskipohjalainen 
Viljo S. Määttälä, entinen Paikallisleh-
tien Liiton johtaja Pentti Kurunmäki 
(Plarin päätoimittaja 1987 - 1989) syn-
tyisin Lehtimäeltä. Viime vuosina on 
avustanut entinen Vaasan hovioikeuden 
presidentti Erkki Rintala, joka tuntee 
erityisesti Kauhavan ja muunkin Etelä-
Pohjanmaan nuorisoseuratoimintaa. 
Nuorisoseuraliikkeen piiristä suuri kan-
santanssin asiantuntija on ollut Sirkka 
Viitanen ja eri nuorisoseuraliikkeiden 
alueiden toiminnanjohtajat Jorma Aro 
Etelä-Pohjanmaalta ja Lapista Maria-
Liisa Malvalehto, joka on syntyisin Il-
majoelta sekä pääsihteeri Aaro Harju 
Sivistysliitto Kansalaisfoorumista. 

Erityisen kiitoksen Jaakko Nummi-
nen osoittaa vaimolleen FM Maija Num-
miselle, jota hän kiittää myös teoksen 
esipuheessa. Vaimo on ollut aikaisemmin 
WSOY:n tietosanakirjojen päätoimittaja 
ja on avustanut miestään vuosikausia 
monin tavoin teoksen kielen tarkastami-
sessa ja kaikessa muussa mahdollisessa. 
Hän on kirjanteon asiantuntija. 
Annukka Viitaniemi
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Mukana Helsingin Eteläpohjalaisissa
Olen ideoinut tämän Plarin juhlalehden 
sisällön muutamia kirjoituksia lukuun 
ottamatta. Monet henkilöt ovat kirjoit-
taneet tähän lehteen. Näiden juttujen 
kautta Etelä-Pohjanmaan ja maakun-
tien sekä pohjalaisuuden menneisyys 
ja nykyisyys valottuvat. Helsingin Ete-
läpohjalaisten vahva olemassaolo pää-
kaupunkiseudulla tulee esille historiikin, 
jäsenten muistelujen tai haastattelujen 
kautta. Toivon, että jokainen kotimaa-
kunnasta pois muuttanut lukija löytäisi 
tästä lehdestä sydämensä Pohjanmaan 
sen” kuusen ja kiven”, josta Il-
mari Turja aikoinaan kirjoitti.

Vastasin myöntävästi ky-
symykseen koota ja kirjoittaa 
Helsingin Eteläpohjalaiset 
ry:n 70 -vuotishistoriikin ja 
tehdä ajan tasalle siinä ole-
vat luettelot julkaistavaksi 
Plarin juhlanumeroon. Kaija 
Kauppinen oli kuollut, hän oli 
tehnyt kaikki aikaisemmat 60 
vuoden aikana julkaistut histo-
riikit. Myös Sylvi Kananoja 
kuoli. Hän oli mukana vielä 20 
vuotta sitten, kun me neljä jä-
sentä: Kaija Kauppinen, Sylvi 
Kananoja, Suoma Kivistö ja 
minä teimme yhdessä yhdis-
tyksen Plarin 50-vuotisjuhla-
numeroa. Olin Kaijan kanssa toteutta-
massa julkaistavaksi ja oikolukemassa 
myös lehden 60-vuotisnumeroa. Katsoin 
kansalaisvelvollisuudekseni eteläpoh-
jalaisena koota ja kirjoittaa historiikin 
omien taitojeni mukaan. Johtokunnan 
jäsen Elle Mäkinen toi minulle kasseilla 
yhdistyksen entisiä pöytäkirjamappeja 
tammikuussa loppiaisen jälkeen. 

Tapaturma historiallisena  
päivänä

Isänmaallisena henkilönä olin menossa 
28.1.2011 C.G. Mannerheimin kuo-
leman 60 vuoden muistotilaisuuteen 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -muse-
olle. Samanaikaisesti jono koulupoikia 
ohitti minua kovaa vauhtia takaapäin 
polkupyörillä. Jonon viimeinen poika 
ei päässyt ohittamaan vastaan tulevan 
henkilön takia, vaan tömäytti jalalleni. 

Tästä tällistä seurauksena jalkani äi-
tyi niin, että viikon päästä helmikuun 
4. päivänä lääkärit määräsivät minut 
pyörätuoliin. Minulle oli illalla tulossa 
yövieraita ja seuraavana päivänä vietin 
70-vuotispäivääni. Tilaisuutta en voinut 
peruuttaa, koska lähes sata sukulaista ja 
ystävää oli tulossa ympäri Suomea juh-
laani, myös Helsingin Eteläpohjalaisia. 
Juhlapäivänäni otin onnittelijani vastaan 
pyörätuolissa. Olin pyytänyt vierailta-
ni lahjaksi myös ohjelmasuorituksia. 
Juhlassani esitettiin monenlaista upeaa 

ohjelmaa ja muistelua. Olen elänyt sen 
päivän ajatuksissani yhä uudestaan ja 
saanut siitä voimaa, kun on pitänyt is-
tua sisällä enkä ole päässyt kunnolla 
liikkumaan.

Jalkani hoitaminen terveeksi tapa-
turman osalta kesti neljä ja puoli kuu-
kautta. Loppukuukaudet kävin kolme 
kertaa viikossa lääkärin erikoishoidossa, 
joten eteläpohjalaisten mapit ja Plarit 
odottivat selaajaansa. Jalkani parani 
juhannukseksi. Mutta lonkkani odottaa 
edelleen leikkausta ja olen liikuntara-
joitteinen. 

Työn tekoa

En voinut jättää yhdistystä pulaan ja 
aloitin työni kesän lopulla. Onni päi-
vittäin oli, kun oli mielenkiintoista 
tekemistä. Ahdistavalta tuntui silloin, 
kun meni päiviä, että en kuumuuden 

tai jonkun muun syyn takia saanut työtä 
eteenpäin. Kaikki kirjoitusideani eivät 
toteutuneet. Olen itse käynyt ainoastaan 
kolmella haastattelumatkalla ja niihin 
olen tarvinnut kuljetusapua. Muuten 
kaiken muun olen tehnyt kotona  

Paljon aikaa vei saada selville en-
tisten ja nykyisten johtokunnan jäsen-
ten ammatit. Joidenkin ammatit olen 
löytänyt netistä, osan kysynyt sähkö-
postitse tai puhelimitse. Hankalaa on 
ollut silloin, jos ei löytynyt mitään yh-
teystietoja tai henkilö ei ole vastannut. 

Kunniajäsenten kuolinvuosia 
olen löytänyt pöytäkirjoista, 
netistä tai soittamalla määrät-
tyyn numeroon Helsingissä. 

Pohjalaisuudesta ja  
yrittäjyydestä

Olen monesti miettinyt, mitä 
pohjalaisuus on. Mielestäni 
on lahja syntyä Pohjanmaalla, 
sillä pohjalaisilla Nuijasodasta 
alkaen tähän päivään saakka 
on maineikas ja tapahtumarikas 
historia sekä hyvässä että jos-
kus pahassa. Pohjalainen on va-
paudenrakas, itsellinen ja oman 
arvonsa tunteva. Hän ei pidä 
siitä, että häntä komennellaan 

ja loukataan. Pohjalainen on isänmaal-
linen ja arvostaa Suomen itsenäisyyttä. 
Äitini laittoi aina radion isommalle, kun 
sieltä Jääkärin marssi kuului. Joskus hän 
otti kattilan toiseen ja kauhan toiseen kä-
teen ja marssi soiton tahdissa. Hän sanoi 
aina: ”Ilman jääkäreitä Suomi ei olisi nyt 
itsenäinen”. Isä oli monta vuotta sodassa 
ja hänellä oli omat tarinansa. Vanhempani 
osallistuivat viimeiseen saakka isänmaal-
lisiin tilaisuuksiin. Myös silloin, kun niitä 
juhlia ei arvostettu.

Pohjalainen on kekseliäs ja sinnikäs 
yrittäjä. Hän pystyy luomaan uutta ja 
nousemaan, ilman rahaakin, vaikka hä-
net lannistetaan. Tiedän sen yrittäjäper-
heen lapsena. Isä kuljetti kievarin mat-
kustajia ensin hevosella. Laittoi pirssin 
ja perusti autokoulun. Hän vaihtoi talvi-
sodan jälkeen henkilöauton sodassa mu-
kana olleeseen, rämään kuorma-autoon 
ja lähti ajamaan Petsamon rahtirallia. 

Olen kasvanut ainoana tyttönä poikakatraassa neljän 
veljeni kanssa. Syntymäpäivilläni kanssani vas. Matti, 
Pekka ja Simo Viitaniemi. Kuvasta puuttuu Jussi-veli. 

Kuva: Pekka Viitaniemi.
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Hän kuljetti elintarvikkeita ja 
polttoainetynnyreitä Liinaha-
marin satamasta sisämaahan. 
Hän toi karjalaisten tavaroi-
ta sodan jaloista sisämaahan 
ja vei niitä takaisin takaisin, 
kun he palasivat takaisin ko-
tiensa raunioille. Jatkosodan 
syttyessä hän toi taas evakkoja 
takaisin.

Sodan jälkeen isä kuljetti 
sotakorvausvoita Pohjanmaan 
meijereistä Etelä-Suomen sa-
tamiin vietäväksi Neuvosto-
liittoon. Hän toi myös uudet 
koulukirjat syksyisin pitäjän 
kansakouluille. Seuraavaksi 
hän perusti linja-autoliiken-
teen ja tappeli uusista linja-au-
tovuoroista. Matkustajien tar-
peiden kasvaessa hän perusti 
Suomen ensimmäisen matkatoimiston 
maaseudulle, että jossain vaiheessa oli 
lukuisia linja-autoja ja kymmeniä mat-
katoimistoja ympäri maata. Mukana lin-
ja-autoliikennettä pyöritti vanhin veljeni 
ja matkatoimistoja nuorin veljeni. Äitini 
piti rahanyörit kireänä ja kaikki muut-
kin perheen jäsenet osallistuivat töihin 
tarvittaessa ja oman elämäntilanteensa 
mukaan.

Pohjalainen on sukurakas ja perintei-
tä kunnioittava. Alueen sukuja on paljon 
tutkittu. Myös minä kuulun moneen su-
kuun. Oli vaikuttavaa ja arvokasta olla 
järjestämässä koulutyttönä ensimmäistä 
Skrabb - Tallbacka -suvun juhlaa 1958 
kotonani Tallbackalla.

Mistä tulee voimaa?

Kirjailija Heikki Hemminki kirjoittaa 
runossaan Keeniperimä, että ”luoja an-
too pohojalaaselle” sellaiset geenit, joi-
ta ei ole kellään:” kun geeniis tappeloo 
rannanjärven isontaloon antin/ ilakan 
kosoolan kylymäjyrän/ snellmannin kle-
metin kuulan paulaharjun/ ylivainion 
ylikankhan ja muiden kuulujen väätty-
rien geeniperimä/ ei enää ihmettele/ kun 
olhan niin eriinomaasia kuin olhan”.  

Jokainen eteläpohjalainen lukija voi 
miettiä, mitä tulee geeneistä. Minulle 
tuli taianomainen vetovoima tulla mu-
kaan eteläpohjalaisten yhdistykseen toi-
mintaan, kun osallistuin Toivo Kuulan 
syntymän 100-vuotisjuhlaan Suomen 
Kallisteatterissa 3.10.1983.

Jostakin se voima tulee kaikille yh-
distyksen jäsenille, jotka ovat 70 vuoden 
ajan eteläpohjalaista perinnettä vaalineet 
ja tehneet työtä yhdistyksen hyväksi. 
Etelä-Pohjanmaa on mittaamaton kaivo, 
josta löytyy aina uutta ammennettavaa. 
Kunnioitan edesmenneiden ja nykyisten 
yhdistyksen jäsenten työtä. Kiitos kaikil-
le, jotka osallistuitte sydänten kökkään 
ja kuljitte rinnallani aikaisemmin ja nyt 
että tämä juhlanumero saatiin valmiiksi. 

Omaa elämääni olen kuvan-
nut Rastakassa  
”Synnyin noin 70 vuotta sitten Talvi-
sodan jälkeen. Lapsuudestani isä oli 
viisi ja puolivuotta sodassa. Äidillä oli 
hoidettavana rappiolla ollut tila. Hä-
nellä ei ollut aikaa helliä meitä lapsia 
eikä liikoja pitää sylissä. Minut ope-
tettiin tekemään työtä kohta, kun opin 
kävelemään. Turvan rippeet antoivat 
kotiini sijoitetut karjalaiset, inkeriläiset, 
sotavanki Sergei, työtytöt, monenlaiset 
palvelijat, päivämiehet, kotini auttajat 
sekä vanhempieni sukulaiset.

Sota-aika vaikutti, että vieläkin nä-
en silmissäni karjalaisten nelipyöräiset 
kärryt, isän häkäkaasuauton ja pilkkeet, 
joita päivämiehet pilkkoivat riihessä. 
Nenässäni tuoksuu paahdetun rukiin 
tuoksu, josta jauhettiin silloista kahvia. 
Keitetyn sokerijuurikkaan haju levisi, 
kun siitä valutettiin sideharson läpi me-
hua, että saatiin omatekoista siirappia.

Turvalliselta tuntui, kun jo-
ku aikuinen kantoi sylissään 
harmaan viltin sisällä savu-
saunaan ja takaisin. Puhtaat 
vaatteet tuoksuivat ja antoivat 
tunteen, että minusta välitet-
tiin. Ilon toi jaettu appelsii-
nin palanen. Onnen sain, kun 
pystyin itse tekemään toisille 
joululahjoja. Äiti opetti kiit-
tämään Jumalaa, kun söimme 
ensimmäistä kertaa syksyllä 
uutisleipää tai uutispuuroa. 
Olen kiitollinen, että sain 
jouluksi viedä äidin laittamia 
ruokapaketteja yksinäisille ja 
vähävaraisille. Kasvatus oli 
sellaista, että usein minulle 
huudettiin, toruttiin ja joskus 
sain selkääni, mikä teki araksi 
ja epävarmaksi. Rahaa annet-

tiin niukasti käyttöön.
Tässä iässä minun ei tarvitse hävetä 

syntyperääni. Voin olla juuri se, miksi 
synnyin. Minulla on mahdollisuus har-
rastaa lähes kaikkea, mitä haluan. Eläk-
keeni riittää ruokaan ja kaikkeen tarpeel-
liseen. Olen vuosien mittaan matkustel-
lut monissa maissa ja nähnyt erilaisia 
olosuhteita. Olen työni vuoksi tavannut 
ja tutustunut mielenkiintoisiin ihmisiin. 
Joistakin on tullut hyviä ystäviä.

Minulla on monta sairautta ja joudun 
syömään erilaisia lääkkeitä. Joskus olen 
ollut myös masentunut. Ajoittain minun 
on vaikea liikkua. Kivut ja säryt rajoit-
tavat elämääni. En pysty enää ajamaan 
polkupyörällä. Uiminen ja vesijuoksu 
ovat taivaitani. En jaksa paljoa tehdä 
ruumiillista työtä ja olen hidas. Joskus 
on vaikea huoltaa itseäni. Olen saanut 
säännöllistä siivousapua”. (Ranstakka 
2011/ Ikääntymisen ilot ja surut)    

Annukka Viitaniemi

Rahalahjoitus Ähtärin Veljeskodille 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 60-vuotis-
juhlassa onnittelutilille kertyneet varat 3 700 
mk eli 620 E luovutettiin Ähtärin Veljesko-
din viriketoimintaan. Puheenjohtaja Antti 
Lanamäki kävi luovuttamassa varat Veljes-
kodin edustajille. Ne otti vastaan Ähtärin 
Veljeskodin johtaja Anne-Mari Väätäinen 
17.1.2002. Paikalla edellä mainittujen lisäk-
si oli Ähtärin kaupungin hallintojohtaja Paa-
vo Vanhatupa ja virikeohjaaja Riitta Lehtelä.

Vietin 70-vuotissyntymäpäivääni helmikuun 5. päivänä 
(oikea 4.2.). Olen Helsingin Eteläpohjalaisten yhdistyksen 
kanssa yhtä vanha. Kuvassa yhdistyksen edustajia minua 
onnittelemassa vas. nykyinen naispuheenjohtaja Elle Mäkinen, 
johtokunnan jäsenet Henrik Lamberg, Sirkka-Liisa Mattila, 
Ritva Viitamäki ja entinen hallituksen jäsen Greta Renko. 

Kuva: Jukka Viitaniemi.
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Helsingin yhdistys on tiettävästi ainoa, 
jolla on oma lehti. Hämeenlinnan Seu-
dun Pohjalaiset ry julkaisi aikaisemmin 
A 5 kokoista monistettua jäsenvihkosta 
nimeltään Pohjanmaa.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n ai-
kaisempi puheenjohtaja Paavo Raukko 
(1962 – 1967) oli ollut ennen Lapuan 
Sanomien päätoimittaja ja perustanut 
menestyneen Koneviestin Helsingissä. 
Perustaa yhdistykselle oma lehti, idea 
oli hänen, näin syntyi Helsingin Etelä-
pohjalainen 1962.

”Sekä sisältö että talous olivat Paa-
von omalla vastuulla. Näytti siltä, että 
lukijat olivat lehdestä kiinnostuneita, 
ja että sillä oli selvästi oma tehtävänsä. 
Alkuvuosina lehdessä oli joskus vain 

kansikuvat ja keskiaukeama (oli ny-
kyisen paikallislehden kokoinen). Siis 
neljä sivua, mutta paljon asiaa Paavo 
sai mahtumaan pieneen tilaan. Ne ovat 
vieläkin täysipainoista luettavaa.

Kerran Paavo sitten soitti minul-
le työhön ja kysyi: ”Koskas se sinun 
työaikasi siellä päättyykään. Jos minä 
tulisin sinne siksi, kiinnostaisiko sinua 
lähteä katsomaan, millä tavalla lehti 
taitetaan! Tietysti minua kiinnosti. Niin 
menimme Tapiolaan tekemään lehteä. 
Innostuin.

Pian sen jälkeen Paavo (päätoimitta-
ja 1962 -1972) sairastui ja eräänä iltana 
huomasin olevani yksin kirjapainossa tä-
tä lehteä taittamassa”, näin edesmennyt 
vt. päätoimittaja Sylvi Kananoja muis-

telee. Hän toimitti lehteä yli kymmenen 
vuoden ajan 1972 -1983.( Plari 3/1991).

Siihen aikaan postitus hoidettiin käsi-
pelin. Postitusryhmä kokoontui kökkään. 
Piti itse liimata osoitelaput, koska ei ollut 
tarroja ja postimerkit kostuttaa. Ennen 
postiin vientiä lehdet täytyi niputtaa 
postipiireittäin. 

Lehden nimi muuttui Plariksi 

Päätoimittaja Martti Peltomäen (1983 
– 1985) aikana Helsingin Eteläpohja-
lainen muutettiin Plariksi 1985. Lehti 
on edelleenkin yhdistyksen tärkein tie-
dotusväline ja jäsenten yhdysside. Siinä 
ilmoitetaan etukäteen kaikki juhlat, ko-
koontumiset, konsertit, vuosikokoukset 
ja muut tilaisuudet. Lehden ilmestymi-
sen jälkeen jäsenet tietävät, mitä tulevai-
suudessa tapahtuu.

Tilaisuuksien jälkeen kuntavierai-
luista, juhlista ja muista tapahtumista 
on ainakin valokuvin kerrottu, mitä oli. 
Pääosin itsenäisyyspäivien ja muiden 
suurten tapahtumien juhlapuheet on vuo-
sien mittaan julkaistu Plarissa. 

Plarin nykyinen päätoimittaja on 
Terttu Savola, joka on toimittanut leh-
teä vuodesta 1997 alkaen. Hänen aika-
naan Plarin kansikuvat ovat muutettu 
värillisiksi. Valtaosa kansista on hyvin 
onnistuneita ja kauniita, että ne houkut-
televat lukemaan lehden, kun se tipahtaa 
postiluukusta.

Plaria julkaistaan neljä kertaa vuo-
dessa. Poikkeuksena oli vuosi 2002, 
milloin se ilmestyi viitenä numerona.

Plarin painopaikka oli Formato Oy 
Porvoossa vuoden 2004 loppuun. Seuraa-
vaksi Plaria painoi Kauhavan Kirjapai-
no Kauhavalla vielä 2008 ensimmäisen 
numeron. Tämän jälkeen painopaikaksi 
valittiin Painomerkki Oy Helsingistä, 
joka hoitaa painatuksen edelleen.

Plari menee jäsenistön lisäksi va-
paakappaleina kaikille muille pohja-

Oma jäsenlehti lähes 30 vuotta

Helsingin Eteläpohjalaiset ry on Suomen vanhimpia 
kotiseutuyhdistyksiä. Pohjalaisyhdistyksiä on perustettu 
ainakin 21 ympäri Suomea, mutta kaikkien viimeaikaisesta 
toiminnasta ei ole tarkempaa tietoa.

Plarin päätoimittajat ovat päässeet kuvaan puheenjohtajien kanssa. 
Varapuheenjohtaja Antero Tala (vas), nykyinen päätoimittaja Terttu Savola, 
entinen puh.joht. Antti Lanamäki ja entinen päätoimittaja Annukka Viitaniemi.
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laisyhdistyksille, Etelä - Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakuntien kirjastoille ja 
joukkoviestimille.

Teemanumeroissa    
tietopaketit kunnista  
Kuntavierailujen yhteydessä monien 
kuntien kanssa tehdään yhdessä kun-
nan teemanumero. Siinä kunta, seura-
kunta kertovat ajankohtaisista asioista, 
uudistuksista ja toiminnoista. Yrittäjät, 
taiteilijat ja käsityöläiset ja monet muut 
pitäjän erikoisuudet esitellään. Kuntanu-
meron julkaisemiseksi tarvitaan rahaa ja 
mainoksia, että lehti saadaan painettua. 
Toiset pienetkin kunnat onnistuvat hyvin 
mainosten keräämisessä.

Kymmenen vuoden aikana on Plaris-
sa esitelty laaja kirjo entisiä ja nykyisiä 
kulttuurielämän vaikuttajia sekä maa-
kunnasta ja pääkaupunkiseudulta. Löy-
tyy monen alan erikoistaitajaa. Kaikkien 
henkilöiden nimiä ei ole julkaistu tässä 
lehdessä, vaikka heistä on artikkelit. 

”Myönteinen mielikuva pohjanmaa-
han maaseudun vahvuuksista: yrittä-
minen, työtä tekevistä ja rohkeista, on 
nykypäivänä todella tärkeä.  Maaseudun 
alasajoja emme voi vastustaa kuin tule-
vaisuutta rakentavalla, vahvuuksia ko-
rostavalla ja uutta luovalla toiminnalla” 
Liisa Heinämäki. Plari 1/2001.

Mikael Agricolasta    
Terhi Panulaan

Ministeri Jaakko Numminen kertoo 
uskonpuhdistaja Mikael Agricolan elä-
mäntyöstä toisena Agricola-vuoden asi-
antuntijana vuonna 2007. Muutamassa 
jutussa kerrotaan akateemikko Alvar 
Aallon ja hänen sukuunsa liittyvistä ta-
pahtumista Alajärvellä. Artikkelit löytyy 
kirjailija Artturi Leinosen ja arkkitehti 
J.S. Sìrenin elämäntyöstä sekä Juhana 
Vilhelm Snellmanista ja Pohjanmaasta. 
Seuraavien kirjailijoiden teokset on esi-
telty: Harri Harjun Raamatun parahat 
kohorat Etelä-Pohojanmaan murtehella, 
Juhani Kalmalehdon Tervastulilla ja 
taipaleella, Juhani Lanton Kytösavun 
mailta, Heikki Hemmingin Matka-
mies maan ja Keeniperimää sekä Yksi 
on laulu ylitse muiden, Maire Lopen 
Pohojam´maan akan rakkausrunoja, 
Matti Mäkelän Syrämen kieli, Kalervo 
Puskalan Muotokuvaaja Pohjanmaalta, 

Marjatta Yli-Ollin Almalla on kaikki 
oorait sekä Järvi näkyy. Artikkeleita on 
myös seuraavista kirjailijoista: Erkki 
Kerojärvi, Pekka Manninen, Tuula T. 
Matintupa, Anna-Liisa Tantarimäki ja 
Antti Tuuri. Kuva- ja sanataiteilija Eija 
Tuomela on haastateltu.  

Näyttelijä Terhi Panulan haastatte-
lusta on lainattu seuraava sitaatti: ”Ja 
pohojalaisuudesta, kun ihmiset sanoo, 
jotta pohojalaaset on muka niin yksioi-
koosia. Kaikkia muuta! Sen näin silloin, 
kun isän kanssa kiertelin Spelejä joskus 
pienenä ja kuuntelin niitten vanhojen 
äijien juttuja. Myös isä on viljelly si-
tä kieltä ja keksiny uusia sanoja. Kyllä 
Etelä-Pohjanmaan murre on rikasta”. 
Plari 2/2005.

Musiikin taitajiakin esitelty

Musiikkialalta on kirjoitettu edesmen-
neistä kansanpelimanni Matti Haudan-
maasta ja kuoronjohtaja, sellisti, lää-
ketieteen lisensiaatti Ensti Pohjolasta. 
Akateemikko Jorma Panulasta on laaja 
haastattelu hänen 80-vuotispäivänsä mer-
keissä. Hallituksen oma musiikkitaitaja 
Henrik Lamberg on lehdessä selvittä-
nyt, mitä ooppera, operetti ja musikaali 
tarkoittavat. Häntä on haastateltu, kun 
hänelle myönnettiin Suomen Leijonan 
ansioristi. Säveltäjä Jukka Kankaisen 
juhlakonsertista kerrotaan ja samoin 
laulaja Eila Pienimäen Ympyrä sulkeu-
tuu -konsertista Töysässä. Haastatteluin 
esitellään laulaja Ulla Maija Rantio ja 
mestaripelimanni Airi Hautamäki. 

  

Taiteen tekijöitä 

Yhdistyksen jäsen, veteraanitaiteilija 
Aares Sallin näyttelynavajaisissa Esa 
Kokka toivotti tervetulleeksi K. Vacian 
runon kautta: ”Ei siveltely riitä, vaan 
hehku tarvitaan./ Ei leimahtelu riitä, 
vaan syty palamaan./ Ei kaipaus hyvään 
riitä, sillä tahdottava on./ Ei tahtominen 
riitä, tehtävä, tehtävä on./ Mikä auttaa 
viileä järki, ja harkinta, aikomus. Enem-
män tarvitaan: tunne ja selvä tarkoitus.” 
Plari 4/2001. Myöhemmin Aares Sallista 
oli nekrologi. Akvarellisti Pauliaukus-
ti Haapanen palasi juurilleen ja Panu 
Hemminki esitellään. Reijo Kivijärven 
taiteesta kertoo aukeama Wanahan Aijan 
päiwineen, latomaalari Elina Försti piti 
näyttelyn Helsingissä ja juuri tohtoriksi 

väitelleestä Soile Yli-Mäyrystä oli kaksi 
juttua, mukana on kuvataiteilija Penni 
Airas ja kuvanveistäjä Tiina Laasonen. 
Lasinpuhaltaja pariskunnan Minna ja 
Jouko Rajalehdon työstä on kuvaus ja 
Hilkka Rintamäki–Keisasen lasitöistä. 
Alajärvellä syntynyt korutaiteilija Kirsi 
Doukas löytyy yhdestä Plarista. Galleria 
Lappa Villan omistajapariskunta Saara-
Liisa ja Heikki Perä kertovat gallerian 
kesätoiminnasta. Mukana on kansan-
edustaja Petri Salon puhe näyttelyna-
vajaisissa ja järviseutulaisten näyttelyn 
ja muun näyttelyn kritiikit.

Kari Hokkasen ajatuksia  
pohjalaisuudesta 

Ilkan entinen päätoimittaja, professori 
Kari Hokkanen: Artturi Leinonen 
eteläpohjalaisen keksijänä, Ilmajoen 
musiikkijuhlien seminaari Ostrobotni-
alla 26.4.2006 ”Eteläpohjalainen” tar-
koittaa sitä stereotypiaa, joka eteläpoh-
jalaisista ja eteläpohjalaisuudesta on 
toisaalta muilla kuin eteläpohjalaisilla 
ja toisaalta eteläpohjalaisilla itsellään”.

”Havaintoni on, että eteläpohjalaiset 
ovat 1) poikkeuksellisen vakuuttuneita 
siitä, että he ovat erilaisia kuin muut 
suomalaiset ja 2) varsin vakuuttuneita 
siitä, että poikkeama on parempaan päin, 
mutta 3) varmuuden vuoksi haluavat kes-
kustella tarkkaan, joskus kovaankin ää-
neen, keskenään siitä, mikä on oikeaa ja 
oikeinta eteläpohjalaisuutta sekä 4) että 
he ovat poikkeuksellisen kiinnostuneita 
siitä, ajattelevatko toiset erikoislaatui-
suudestaan samalla tavalla kuin he itse.

Eteläpohjalainen kansanluonne on 
totta: se on vuosisataisen uskottavuus-
kierteen tulosta. Se on vaikuttanut ja 
yhä vaikuttaa historiaan, tänäkin päi-
vänä. Sitä ei kannata epäillä, koska 
eteläpohjalainen ei kuitenkaan uskoisi 
ja loukkaantuisi, eikä heitä pidä louka-
ta, varsinkaan muualta heidän töihinsä 
tulleen. Kun Ilmari Turja sanoo, että 
eteläpohjalaisessa on napaan saakka 
maannousemaa ja siitä ylöspäin kol-
lon vikaa, se on sallittua, koska hän 
on isokyröläinen, jonka tiedetään vain 
pilailevan. Savolaisen sanomana tuo 
muuttuisi veriseksi loukkaukseksi, josta 
asianomaista vedettäisiin turpaan, koska 
toisheimoinenhan saattaisi tarkoittaa 
sen todeksi”. Plari 2/2006.
Annukka Viitaniemi
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Millainen oli sinun nuoruutesi 
Jalasjärvi eli Anturajärvi?

Alan muistaa aikoja sodan päätyttyä ja 
1961 lähdin Helsinkiin opiskelemaan. 
Tuona aikana Jalasjärvi oli yhtenäis-
kulttuurin eli maanviljelyselinkeinon 
leimaama. Mutta miten erilaista tuon 
elinkeinon harjoittaminen olikaan. Joka 
talossa oli hevonen, muutama lehmä, 
porsaita ja kanoja ja niille kasvatettiin 
syötävä omissa pelloissa. Meijeritili taisi 
olla monen mökin ainoa tulo. Vaikka 
pitäjässä toki oli vauraita taloja, meidän 
lasten ja nuorten maailmassa eroja ei 
paljon tuntunut. Rahaa ei oikein ollut 
kellään.

Uudet kumisaappaat syksyllä koulun 
alkaessa olivat ihastelemisen arvoiset 
kappaleet. Matkat kuljettiin potkukel-
kalla ja hiihtäen tai sitten kävellen. Vä-
hän isompana saattoi saada alleen isän 
vanhan polkupyörän. Sellaisella minä 
kävin kouluni Keskikylästä kirkolle, 
4,5 km suuntaansa ensin yhteiskoulun 
ajan, mutta myös lukion, jonka kävin 
Kurikassa. Kirkkojen väli kuljettiin pe-
limanni Kassu Välimäen kuljettamalla 
pienellä ja vanhalla linjurilla.

Mikä vaikutti siihen, 
että aloit opiskella suomea?

Ylioppilaaksi päästyäni ainakaan mi-
nulla ei ollut mitään käsitystä siitä, mil-
laisia uravaihtoehtoja olisi valittavissa. 
Päätin lähteä lukemaan suomea ja sen 
lähiaineita ehkä kahdesta syystä. Ensiksi 
minulla oli ollut innostavia äidinkielen-

opettajia, kärjessä Jalasjärven rehtori 
Veikko Ranta, toiseksi luulin osaavani 
kirjoittaa. Kirjoittamistahan ei opiskella 
kun luetaan suomea, mutta se on toinen 
juttu.

Mitä muuta opiskelit suomen lisäksi?

Suomen kielen lisäksi opiskelin mm. 
kotimaista kirjallisuutta, kansanrunou-
dentutkimusta, kansatiedettä ja fone-
tiikkaa. Vasta Helsingissä huomasin, 
että olin kasvanut perinteen keskellä. 
Ne asiat, joita muut lukivat kirjoista, 
olivat minulle käytännöstä tuttuja. Sii-
hen liittyi erityisesti vanhoja työtapoja, 
uskomuksia ja muuta henkistä perintöä.

Millaista oli työskennellä MTV:ssä?

Merkittävin jakso elämässäni oli 13 
vuotta (1972 - 1985) MTV:n palve-
luksessa. Ei siihen aikaan ollut enem-
pää omaa kanavaa kuin uutisiakaan. 
Oli hyvin antoisaa ja opettavaista olla 
mukana siinä pienessä ryhmässä, joka 
toimitusjohtaja Pentti Hanskin johdolla 
ajoi MTV:lle uutisia. Siinä sai tavata 
paljon valtakunnan vaikuttajia. Ohjel-
matoiminnan suunnittelupäällikkönä 
ohjelmajohtaja Leo Mellerin alaisena 
tunsin myös voivani vaikuttaa asioihin. 
En häpeä kertoa, että vedin aina tilai-
suuden tullen kotiin päin Pohjanmaalle. 
Järjestäessäni tilaa tv:ssä pohjalaisille 
ihmisille minun ei koskaan tarvinnut 
turvautua muita heikompiin esiintyjiin.

Erityisesti on jäänyt mieleeni Syl-
vi Kekkosen kuolinpäivä, jolloin olin 

poissa olevan ohjelmajohtajan sijaisena. 
Katsoimme, että maan äidin pois menon 
johdosta päivän ohjelmistoa oli muu-
tettava. Otin esille kansanlaulukuoro 
Peliittojen vaikuttavan esityksen, Frii-
koolin messun, ja sitä valintaa monet 
kiittivät.

Miten MTV:n työtehtäväsi liittyivät 
Etelä - Pohjanmaahan?

Taisi olla 1973, kun 2-verkon näky-
vyysalue laajeni Etelä-Pohjanmaalle. 
Olimme silloin päättäneet tehdä uusille 
katsojille tervetulo-ohjelman sitä mukaa 
kuin uusia lähetysasemia aukeni. Kun 
tuli Lapuan vuoro, sain tehtäväkseni 
koota sikäläisen alueen taitajia esittä-
mään ohjelmaa.

Opiskeluvuosien jälkeen se merkitsi 
minulle uutta kontaktia kotimaakuntaan. 
Matkustin eri puolilla etsimässä tasok-
kaita ohjelmansuorittajia ja tutustuin 
moniin kulttuurihenkilöihin, joista tuli 
ystäviäni. Lapualta lähetetyn ohjelman 
nimeksi keksin ”Siunakkaa ittennä, po-
hojalaaset tuloo!” Se herätti huomiota, 
mutta sen ohjelmaillan korkeatasoinen 
ja monipuolinen kokonaisuus otettiin 
iloiten vastaan joka puolella maata. Se 
oli ensimmäinen juontotehtäväni ku-
varuudussa.

Lapsuus perinteen keskellä

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n kunniajäsen fil.lis. 
Esko Vierikko on toiminut yhdistyksen johtokunnassa 
vuosina 1990 - 1992. Hän on vuosikymmenten aikana 
juontanut monet tilaisuudet ja juhlat. Hänen ja minun 
kiireiden vuoksi emme löytäneet sopivaa yhteistä aikaa 
haastattelutapaamiselle, joten esitin hänelle muutaman 
kysymyksen sähköpostitse.

Kuva: Riina Vierikko
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Seuraava oman historiani merkittä-
vin tuli, kun Jalasjärven Speleihin 1974 
oli päätetty ottaa Oskar Merikannon 
musiikin konsertti. Lapualaissyntyinen 
Esko I. Välimäki, Jalasjärvellä vaikut-
tava opettaja ja musiikkimies pyysi mi-
nua juontamaan konsertin. Lupasin, sillä 
luulin saavani asia-aineiston helposti 
valmiista teksteistä. Erehdyin. Oskar 
Merikanto oli siihen asti ollut suuren 
yleisön suosikki, mutta ei kriitikkojen. 
Hänestä tuskin oli kirjoitettu mitään. 
Jouduin tekemään suuren työn etsiessäni 
aineistoa eri arkistoista. Samalla kuunte-
lin ja nauhoitin radiosta itselleni suuren 
määrän hänen musiikkiaan. Jälkeen-
päin voin sanoa, että joskus kannattaa 
nähdä suuri vaiva jonkin tärkeän asian 
eteen. Sain tekemästäni työstä valtavasti 
vaikutelmia ja tietoa, ja sen jakaminen 
suurelle yleisölle tuotti minun elämäs-
säni ylittämättömän hienon vastaanoton. 
Kun konsertti vietiin vuoden 1975 hel-
mikuussa Finlandia-taloon ja nauhoi-
tettiin tv:lle, todistimme ensimmäistä 
tapahtumaa, jolloin tuo 1800 hengen 
sali myytiin loppuun viimeistä tuolia 
myöten.

Mitä opiskelit työn ohessa? 
 
Työvuosieni suuntautumiseen vaikutti 
ratkaisevasti se, että sattumalta päätin 
pyrkiä Suomen Puheopistoon. Siellä 
opiskelin toisen opiskeluvuoteni alus-
ta alkaen nelisen vuotta logonomiksi. 
Iltaopiskelua. Huomasin, että suomen 
kielen osaaminen ja se henkilökohtai-
sen puheviestinnän ymmärrys, joka tuli 
opettajilta sain erinomaisen pohjan työs-
kentelyyn viestinnän parissa. Minähän 
olin viestinnän pyörteessä koko MTV:n 
aikani ja sen jälkeen työskentelin ener-
gia-alalla tiedotuspäällikkönä ennen 
kuin perustin oman konsulttiyrityksen 
1988. Yksityinen koulutus- ja konsul-
tointityö lähti hyvin käyntiin, mutta vai-
keutui merkittävästi 1990-luvun alun la-
man johdosta. Silloin Turun yliopistossa 
avautui puheviestinnän lehtorin virka, 
jossa sitten olin eläkkeelle lähtöön asti 
eli vuoteen 2005.

Mikä sinua viehätti puheviestinnässä, 
että opiskelit sitä?

Voi olla, että äidinkielenopettajilla oli 
osuutta kiinnostumiseeni puhealasta. 

Mitä enemmän tähän laajaan alaan tu-
tustuin, sitä kiinnostavammaksi se tuli. 
Retoriikan juurethan ovat kaukana an-
tiikissa, ja silloin kirjatut oivallukset 
pitävät paikkansa yhä. Puhe on edelleen 
tehokkain ja tärkein ihmistenvälisen 
viestinnän muoto. 

Olet todennut, että puhe on tehokkain 
ihmisten viestinnän muoto, mitkä 
seikat ovat puhumisessa tärkeitä?

Tärkeintä on vaisto: sen oivaltaminen, 
mitä juuri silloin ainutlaatuinen viestin-
tätilanne vaatii. En tiedä, voiko puhetta 
opettaa.. Tärkeintähän on se, että vies-
ti välittyy ja oikein, siis tekee halutun 
vaikutuksen. Näihin lähtökohtiin liittyy 
niin paljon yksityiskohtia, että niitä voi 
opiskella koko ikänsä.

Aloitin pitkän tutkimusmatkan suul-
lisen kertomisen maailmaan ja olen 
ilokseni huomannut, että tänään monet 
sanovat tarinan olevan tehokkain kei-
no vaikuttaa. Kehittelin tapoja opettaa 
ihmisiä kertomaan vanhoja satuja ja si-
joittamaan puheenvuoroihinsa tarinoita.

Kun opetit puheoppia Turun yliopis-
tossa, poikkesivatko eteläpohjalaiset 
opiskelijat massasta?

Vastaisin myöntävästi ja sanoisin, et-
tä useimmissa tapauksissa edukseen. 
Saattaa silti olla, että vain itse kiinnitin 
heihin erityistä huomiota, kun pohja-
laisuus on minulle niin tärkeää. Turun 
aikana ilmoitin usein kurssin alussa, 

että pohjalaisuudesta saa ilman muuta 
ylimääräisiä pisteitä. Luulen sen vai-
kuttaneen niin, että pohjalaisopiskelijat 
pyrkivät näyttämään parhaat puolensa. 
Monista heistä tuli hyviä ystäviäni. 

Miten suhtauduit murretta 
puhuviin opiskelijoihin?

Virallisten ohjeiden mukaan äidinkie-
lenopettajien, niin kuin myös kansa-
koulunopettajien tuli aikanaan ankarasti 
karsia oppilaistaan murre pois ja ohjata 
kirjakielen käyttöön. Muutos tähän on 
tainnut tulla vasta oman opiskelu- ja 
työaikani mittaan, niin että murteita 
on ruvettu arvostamaan. Turun aikana 
olin jo järkkymätön murteiden puoles-
tapuhuja. Varmaan siihen vaikutti myös 
se, että olin aikoinaan liki kymmenen 
vuotta Suomen murteiden sanakirjan 
toimittajana silloisessa Sanakirjasääti-
össä. Silloin tutustuin kaikkiin Suomen 
murteisiin. 

Mitä oppikirjoja olet tehnyt?

En ole ajatellut tekeväni oppikirjoja, 
mutta on niitä siihenkin käytetty. En-
simmäinen oli Puhekieli ja ilmaisu, ha-
parointia puhutun ja kirjoitetun kielen 
eroihin, joista ei siihen mennessä ollut 
paljon puhuttu. Tv-esiintymisen mo-
net kurssit tuottivat kirjan Teeveestä 
tuttu. Televisioesiintyjän opas. Juhani 
Yli - Rantala innosti tekemään kirjan 
Juontajan juonet, mutta sitä en ehtinyt 
itse kokonaan kirjoittaa. Pidin erityisesti 

Kuva: Terttu Savola

Tilaisuutta juontamassa 
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nuorisoseurajärjestöille monia juontaja-
kursseja. Turun aikana panin lahjakkaita 
opiskelijoitani toimittamaan kirjan Re-
toriikan polulla. Siinä on järjestämämme 
seminaarin puheenvuoroja, ja mukana 
on myös pohjalaisia vaikuttajia kuten 
Kari Lehtola ja Simo Knuuttila.

Ketkä eteläpohjalaiset ihmiset 
ovat tehneet sinuun vaikutuksen?

Vaikuttavin pohjalainen ihminen on 
arvonsa tunteva, mutta itseään koros-
tamaton emäntä tai isäntä, jollaisia olen 
tavannut monia. Luin kerran kuvauksen 
siitä, miten Artturi Leinonen Helsingis-
sä erosi herroista pieksusaappaissaan. 
Pohjalaiset kansanpelimannit asettaisin 
myös kansakunnan kaapin päälle lähtien 
mestaripelimanni Aapeli Hautasesta.

Pääosin työni MTV:ssä johdatti mi-
nut moniin tilaisuuksiin tavata myös 
myöhempiä eteläpohjalaisia, joita olen 
ihaillut: Kustaa Tiitu, Veikko Pirilä, Es-
ko I. Välimäki, Lasse Lintala jne. 

Olet juontanut monet Helsingin 
Eteläpohjalaisten tilaisuudet ja 
juhlat, mitkä niistä ovat olleet 
vaikuttavimmat? Miksi?

Niistä tärkeimpänä pidän Helsingin Ete-
läpohjalaisten 60-vuotisjuhlien juontoa. 

Yleensä pohjalaisten tilaisuuksissa olen 
tuntenut olevani kotonani, syystä että 
yleisöllä ja minulla on yhteinen kieli, 
samanlainen ajattelutapa ja osin jopa 
kokemukset. Kun joskus Helsingin Ete-
läpohjalaisten itsenäisyysjuhlassa on 
saanut ikään kuin tunnelmasta kiinni, 
on tuntenut eläneensä isänmaallisen 
hetken.

Mitä muistat yhdistyksen 
suurista kökkätapahtumista?

Erityisesti sen, kun hommasimme viu-
lunostorahoja Kaija Saariketulle. Martti 
Peltomäki, toinen jalasjärvinen, oli siinä 
hyvänä kaverina. 

Mikä eteläpohjalaisuudessa 
on parasta?

Se, että tuntee sen läpikotaisin ja pitää 
omanaan. Parhaimmillaan eteläpohjalai-
nen ihminen on hieno Luojan luomus, 
mutta kai niin sanovat savolaiset ja hä-
mäläisetkin heimolaisistaan.

Millainen on sinun sielusi 
Pohjanmaa?

Eläessäni pitkään Etelä-Suomessa 
etäännyn kotimaakunnasta. Sen huo-
maan mentyäni sinne takaisin. Jopa tuuli 

tuntuu tutulta, omanlaiseltaan. Lakiaa 
on mukava katsella. Lapualaiset opetti-
vat kerran minulle sanonnan: ”Ei pök-
kää, kun kattoo”. He huomauttivat, että 
se tarkoittaa myös suuntaa ylöspäin. 
Katsellessani pohjalaista maisemaa tänä 
kuohuvana aikana mieleeni tulee ajatus: 
Näillä pelloilla kävelee aina joku.

Mitkä ovat mieluisimmat 
harrastuksesi? Miksi?

Harrastuksia on kaksi. Luen aina kun se 
on mahdollista, jokseenkin kaikkea. En 
ymmärrä, miten joku voi pysyä hengissä 
ja elossa lukematta. Kerrotaan, että opin 
lukemaan jo 3½-vuotiaana.

Toinen mieluinen harrastus on ollut 
juokseminen. Jo koulun alaluokilla huo-
masin, etteivät muut pärjänneet minulle 
siinä lajissa, ja sehän oli voidetta alem-
muudentuntoiselle mielelleni. Palasin 
kyllä maan pinnalle lukioaikana, kun 
Antti Lanamäki kerran pyhkääsi sivuut-
teni Kuortaneen urheilukentällä joissa-
kin kisoissa. Mutta Antistapa tulikin 
maaottelu-urheilija. Tällä hetkellä sitkeä 
selkävaiva estää minun lenkkeilyni.

Annukka Viitaniemi

www.alavus.fi
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus 
on valmistautunut joka vuosi hyvissä 
ajoin itsenäisyyspäivän viettoon. Juhla-
puhuja varataan aikaisin ja muu ohjelma 
suunnitellaan. Kutsussa ei viimeaikoina 
ole pyydetty enää pukeutumaan tum-
maan pukuun, mutta kuitenkin käyttä-
mään kunniamerkkejä.

Perinteistä omaa itsenäisyyspäivää 
on juhlittu vuodesta 1963 alkaen. Suo-
men syntymäpäiviä on vietetty monen-
laisessa säässä. Tuulessa, räntäsateessa 
ja tuiskussa ovat Suomen liput liehu-
neet, kun juhlaväki on kokoontunut 
Kampin palvelukeskukseen. Siellä on 
vietetty kaikki viimeiset itsenäisyysjuh-
lat kymmenen vuoden aikana.

Itsenäisyyspäivinä on Kampin pal-
velukeskuksen aula, juhlasali ja kahvi-
pöydät koristeltu Suomen sinivalkoisin 

värein. Joka vuosi on yhtä juhlallinen ja 
ainutlaatuinen tunnelma, kun Suomen 
lippu tuodaan arvokkaasti saliin, ylei-
sö nousee seisomaan ja kaikki yhdessä 
laulavat yhdessä V.A. Koskenniemen 
sanoittaman Lippulaulun. Juhlaväki on 
tummissaan, erityisesti sodankäyneillä 
rintamuksia koristavat komeat mitali-
rivit ja ansioristit. Osa järjestäjistä ja 
yleisöstä on pukeutunut kansallispu-
kuihin sekä miehet että naiset. Etelä-
Pohjanmaan pitäjillä on kauniita kansal-
lispukuja. Niihin pukeutuminen juhlissa 
on aina arvostettua ja niiden käyttö on 
jatkuvasti lisääntynyt.  

Yhdistyksen juhlapuhujina ovat 
olleet eri alojen asiantuntijoita. Ken-
raaliluutnantti Jussi Hautamäki puhui 
2001, vuorineuvos, pääjohtaja Keijo 
Suila 2002, ministeri Jaakko Nummi-

nen 2003, ainoa kansanedustaja Paula 
Risikko 2004, professori Kari Uusikylä 
2005, Puolustusvoimien ylilääkäri, lää-
kintäkenraalimajuri Timo Sahi 2006, 
professori Tuomo Tuomi 2007, profes-
sori Timo Airaksinen 2008, valtakun-
nansyyttäjä Matti Kuusimäki 2009 ja 
lippuamiraali Erkki Utti Rajavartiolai-
toksesta 2010. Tämän vuoden juhlapu-
hujaksi on lupautunut professori Liisa 
Keltikangas-Järvinen.

Itsenäisyyspäivien tilaisuuksissa 
on yhdistyksen puheenjohtaja toivotta-
nut yleisön tervetulleeksi ja jokaisessa 
juhlassa ollut myös Etelä - Pohjalaisen 
Osakunnan edustaja käyttänyt opiskeli-
joiden puheenvuoron.   

 Kenraaliluutnantti Jussi Hauta-
mäki 6.12.2001: ”Itsenäisen valtion 
olemassaoloon kuuluu vastuu kansa-

Eteläpohjalaisten 
itsenäisyyspäivän juhlat

ovat aina vaikuttavat 

6.12.2010 itsenäisyyspäivän juhlassa lippua kantamassa 
Tarmo Ojaluoma, kuusen edessä tilaisuuden juontaja 
Antero Tala.

Henrik Lambergia säestää kanttori Anna-Liisa Haunio.
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kunnan turvallisuudesta. Suomalaiset 
tuntevat tämän perusasian syvästi, 
suomalaisen historian perinteen mu-
kaisesti. Isänmaamme puolustus nojaa 
viime kädessä oman kansamme maan-
puolustustahtoon, yleiseen asevelvolli-
suuteen ja suorituskyvyltään uskottaviin 
puolustusvoimiin. Nämä, jos mitkä ovat 
suomalaisia perusarvoja.” Plari 1/2002. 

 Yhdistyksen monipuolinen mu-
siikintaitaja Henrik Lamberg on itse 
esiintynyt laulajana monissa itsenäi-
syyspäivien juhlissa tai on johtanut 
Helsingin Suomalaisen Klubin kuoroa 
paikalla. Laulu - Miesten seniorikuoro, 
Pihlaja - Kuoro, Kannelkuoro, EPOn 
tytöt, Sibelius-Akatemian opiskelijoiden 
soittajaryhmä ovat esittäneet isänmaal-
lista musiikkia ja kansanlauluja. Laulua 
ovat esittäneet Tiina-Maija Hirvilam-
mi, Sirkka Lampimäki, Annika Myl-
läri sekä Maria Schauman ja säestäjinä 
ovat olleet Sanna Hirvilammi, Ilona 
Lamberg ja Henrik Lamberg. Mai-
nittavaa on, että lausuntataiteilija Anna- 
Liisa Palmu tulkitsi J.L. Runebergin 
Maamme - runon 2007.

Professori Kari Uusikylän juhla-
puhe 6.12.2005 oli niin monipuolinen 
ja vaikuttava, että otin häneltä pitkän 
lainauksen: ” Kun katson sotaveteraa-
nejamme, mielen täyttää hellä liikutus 
ja kunnioitus. Voi teitä, miten kärsitte, 
miten taistelitte, mitä menetitte! Isän-
maan puolesta taistelivat rinta rinnan 
punikki, porvari ja talonpoika. Suomi 
on jokaiselle kallis kotimaa, isänmaa.

 - Nuoret pojat taistelemassa, tap-
pamassa tai tulemassa tapetuksi. Nuo-
ret naiset, tytöt kotirintaman vaikeissa 
oloissa huolehtimassa elämän jatku-
misesta, töistä, lapsista, vanhuksista. 
Lotat rintamalla omissa tehtävissään, 
kuka huolehtimassa muonituksesta, ku-
ka haavoittuneista, kuka lähettämässä 
pinoihin kasattuja poikia, isiä ja veljiä 
puhtaina kotiin, viimeistä kertaa.

 - Suomen itsenäisyyttä puoluste-
taan parhaiten kasvattamalla itsenäisiä, 
yritteliäitä terveen itsetunnon omaavia 
ihmisiä, jotka ymmärtävät, että itsenäi-
syys ilman yhteisöä, muita ihmisiä ja 
välittämistä heistä, johtaa vain tyhjään 
eristäytymiseen, onnettomaan elämään. 
Itsenäinen ihminen on itsetunnoltaan 
niin terve, että uskaltaa antaa arvoa 
muillekin. 

 - Aikuiseksi kasvanut pohjalainen 
osaa nöyrtyä Luojansa ja elämän suu-
ruuden ja pyhyyden edessä. Hän ei kui-
tenkaan nöyristele eikä alistu mielistele-
mään ketään oman etunsa vuoksi. Hän 
uskaltaa ja haluaa pitää avuttoman ja 
heikon puolta silloinkin, kun vastassa 
on iso, röyhkeä ja ahne. Niin sotavere-
raanitkin tekivät.” Plari 1/2006.

Entinen puheenjohtaja Matti Mylly-
niemi muistelee haastattelussa: ”Edes-
mennyt Alli Hase sanoi, että on kuin oli-
si ehtoollisella käynyt kun käy Helsingin 
Eteläpohjalaiset ry:n itsenäisyyspäivän 
juhlissa.” Pitää olla puhtia niin, että 
”rappi tippuu seinistä.” Plari 3/2001. 

Kuntavierailuja, oopperailta-
päiviä ja murretilaisuuksia

Kuntavierailujen iltamissa aina oman 
yhdistyksen puheenjohtaja toivotti 
vieraat tervetulleeksi. Kaupunkien tai 
kuntien edustajat toivat terveiset pää-
kaupunkiin ja kertoivat, miten kunnissa 
menee. Kuntavierailut ovat hyvin suo-
sittuja jäsenistön keskuudessa. Kaikki 
tilaisuudet pidettiin Kampin palvelu-
keskuksessa ja usein paikalla oli noin 
200 maksavaa vierasta.

Kuntavierailuja kotimaakunnista oli 
kymmenen vuoden aikana seuraavasti: 
Vimpeli 2002, Kauhava 2003, Töysä 
2003, Kortesjärvi 2004, Alavus 2004, 
Jurva 2004, Lapua 2005, Kuortane 
2005, Ylihärmä 2006, Jalasjärvi 2006, 
Ilmajoki 2007, Vaasa 2007, Nurmo 
2008, Seinäjoki 2008 ja Kurikka 2009.

Monissa tilaisuuksissa esitettiin näy-
telmä. Kortesjärveläiset esittivät näy-
telmän ”Lähdöt ja paluu, kohtaamiset 
ja erot”, jurvalaiset Kalervo Puskalan 
Jurvan murteella ”Kären ja syrämen 
tairolla”, ylihärmäläiset perinnenäy-
telmän Puuställin häät ja Jalasjärven 
Ylivallin nuorisoseuran Fällyteatteri 
Tuula Isosompin näytelmän: ”Kaikki 
kissin tähäre”. 

Lähes jokaisen kunnan ohjelmis-
tossa oli joku erilainen esitys, mitä ei 
muissa iltamissa esitetä. Esimerkkeinä 
mainitsen: Vimpelin iltamissa esiintyi 
Vimpelin mieslaulajat ja Windalan pe-
limannit, Kauhavan iltamissa pidettiin 
konsertti sota-ajan lauluista ”Elon mai-
ningit korkeina käyvät”, juonnot perus-

tuivat Helena Haaviston (edesmennyt 
yhdistyksen jäsen) vanhempien kirjeen-
vaihtoon Taipaleenjoelta ja Helenan päi-
väkirjamerkintöihin teoksessa, ” Missä 
olit, Taivaan isä”. Töysäläisten iltamissa 
esiintyi Nuorisoseurankuoro, jota johti 
opetusneuvos Ritva Sorila. Kortesjär-
veläiset esittivät lauluja Sam Sihvon 
”Jääkärin morsiamesta”, Alavuden il-
tamissa esiintyivät kansanlaulukuoro 
Tiilat ja Pelimannit, kansantanssiryh-
mä Alakanta ja Alavuden kaksiriviset. 
Tilaisuus päättyi yhteispoloneesiin ja 
pelimannitansseihin. Lapuan iltamissa 
soittivat puhallinmusiikkia musiikki-
opiston Puhallinseitsikko ja Kultainen 
Harmonikka- kilpailun voittaja 2004 
Kaija Kujanpää esiintyi. Kuortaneen 
illassa tanssiryhmä Vinteliska tassi kan-
santansseja, etnomusiikkia Liiveri ja 
juniorikilpatanssijat Ari-Tapani ja Ma-
rika Kiviranta esiintyivät. Ilmajoen il-
tamissa esiintyi mieskuoro Ilkan miehet 
ja Ilmajoen lausujat. Vaasan vierailulla 
professori Kari Uusikylä kertoi hänen 
Vaasastaan. Nurmosta terveisiä toivat 
Nurmon runopiiri ja Benjam Pöntisen 
luontokuvat -äänet. Seinäjoen iltamissa 
esiintyivät nuoret toivot Mirella Jalo-
nen ja Natalil Lintala sekä varttuneem-
mat kaupungin virkamiehet Aalto Boys 
-triossa. Kurikkalaisten iltamissa lukion 
poikain runoryhmä Ryskööremmi esitti 
pohjalaista miesuhoa. Etelä-Pohjanmaan 
Poliisilaulajat ja Ilmajoen Musiikkiopis-
ton Kampraattikuoro kävivät yhdessä 
antamassa upean näytteen kuorolaulun 
taidoista Etelä - Pohjanmaalta lokakuun 
lopulla 2010. 

Oopperan ja operetin helmiä

Eteläpohjalaiset ovat saaneet nauttia 
kahdeksan kertaa peräkkäin Oopperail-
tapäivistä keväisin 2002 - 2008 Suomen 
Kansallisoopperan aulassa. Näitä tilai-
suuksia järjesti yhdistyksen hallituksen 
jäsen Henrik Lamberg niin kauan kuin 
hän työskenteli oopperassa. Hän kokosi 
oopperan pohjalaiset laulajat professori 
Aulis J. Alasen mukaiseen sydänten 
kökkään eli he esiintyivät ilmaiseksi. 
Laulajat esittivät vuosien aikana ete-
läpohjalaisia kansanlauluja, kotimai-
sia yksinlauluja mm. Toivo Kuulan ja 
Oskar Merikannon säveltäminä sekä 
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oopperan että operetin helmiä.
Henrik Lamberg kokoonkutsujana 

on esiintynyt kaikissa tilaisuuksissa. 
Seuraavaksi ahkerimpia ovat olleet 
Jaakko Hietikko, Kalevi Olli ja Sauli 
Tiilikainen. Juha Uusitalo ehti mukaan 
kahtena keväänä, samoin Anna-Kristii-
na Kaappola, Tuija Knihtilä ja Anni-
ka Mylläri. Kerran mukana olivat Anna 
Danik, Riikka Hakola, Satu Kaarisalo 
- Kulo, Heikki Kulo, joka soitti myös 
selloa, Sirkka Lampimäki, Terttu 
Lumme - Kostermaa, Tiina Pentti-
nen ja basso Robert MCLaund. Ahke-
rimmat säestäjät ovat olleet Hans-Otto 
Ehrström ja Ilona Lamberg. Muina 
säestäjinä ovat vierailleet Jari Hiek-
kapelto, Harri Karri ja Tapio Tiitu. 
Viimeisimmässä tilaisuudessa esiintyi 
lisäksi Helsingin Suomalaisen Klubin 
kuoro Henrik Lambergin johdolla.

 

Meirän murretta

Omaa murretta ei ole unohdettu. Mur-
rekäräjiä kävivät pitämässä Etelä-Poh-
janmaan Murreseura Krannit, seuran 
edesmenneen puheenjohtaja Susanna 
Haapojan ja varapuheenjohtaja Jor-
ma Aron johdolla helmikuussa 2007. 
Mukana oli murreankkuri Aino Mäki- 
Kaukola juttuineen ja muita esiintyjiä. 
Saman vuoden marraskuussa Murre-
ehtoossa esiintyi Juha Mieto, jota haas-
tatteli Esko Vierikko. Ensimmäisessä 
tilaisuudessa paikalla oli noin 200 hen-
kilöä, toisessa vähemmän.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja An-
tero Tala sai houkuteltua opiskelukave-
rinsa kirjailija, DI Antti Tuurin Teknil-
lisen Korkeakoulun ajoilta Kirjallisuus- 
ja lauluiltaan. Antti kertoi kirjojensa 
synnystä ja niiden taustoista. Tietoja 
taustoihin hän on koonnut kotimaasta 
sekä Kanadasta ja Amerikasta. Lopuk-
si Henrik Lamberg lauloi ja laulatti 
yleisöä. Henrik palkitsi yleisön ja lauloi 
Jussi Asun: ”Kirjeen sulle kirijootan”.

Eduskuntaan pääsi vierailemaan 60 
ensimmäistä ilmoittautunutta 9.11.2004. 
Kotomaakunnan kansanedustajat Esko 
Ahonen, Susanna Haapoja, Bjar-
ne Kallis, Mika Lintilä, Aulis Ran-
ta- Muotio, Harry Wallin ja Raimo 

Vistbacka pitivät yhdistyksen jäseniä 
vierainaan.  

Kuutamotansseissa Paula Koivun-
iemi orkestereineen esiintyi Valkoisessa 
salissa lokakuussa 2002. Illan onnistu-
misesta on tarkemmin Antti Lanamäen 
muistelussa tässä lehdessä.

Kirkkopyhäksi muodostui 
tammisunnuntai

Ensimmäiset eteläpohjalaiset seurat 
pidettiin 1962 kirkkoherra Uuno Ka-
ran ja päätoimittaja Paavo Raukon 
aloitteesta. Vuonna 1967 järjestettiin en-
simmäinen kirkkopyhä Luther-kirkossa 
yhteistyössä Suomen Luterilaisen Evan-
keliumiyhdistyksen kanssa. Vuodesta 
1973 eteläpohjalaisten kirkkopyhää on 
vietetty tammisunnuntaina lähiseutujen 
kirkossa. Tästä vapaussodan muistopäi-
vän vietosta on tullut tärkeä jokavuoti-
nen tapahtuma.

Kappalainen II Heikki Sippola, Kal-
lion kirkossa 30.1.2005:”Ja kyllähän 
Jumala on pohojalaisia siunannutkin! 
Härmän häjyt ovat muuttuneet herä-
tyksiksi, puukkojunkkarius uskoksi ja 
pohjalainen uho ja ylpeys lujaksi ja 
lämpimäksi isänmaanrakkaudeksi.

- Mutta on Jumala sitten pohjalaisia 
kouluttanut ja nöyryyttänytkin - siinä 
kuin muitakin. Monen talon ainoan 
ylioppilaspojan sankarihautajaisissa 
on hammasta purren yritetty veisata 
kiitosvirttä Jumalalle – ehkä onnistut-
tukin! Mutta lujalle on ottanut. Pohja-
laista ylpeyttä on monesti taivuteltu.”  
” Pitäkää huolta ittestännä ja omasta 
erinomaasuurestanna!” Plari 1/2005. 

Kymmenen vuoden aikana on ko-
koonnuttu tammisunnuntaita viettämään 
seuraaviin kirkkoihin: 2001 Myyrmäen, 
2002 Huopalahden, 2003 Espoon Ola-
rin, 2004 Vartiokylän, 2005 Kallion, 
2006 Laajasalon, 2007 Kauniaisten, 
2008 Pakilan, 2009 Vartiokylän, 2010 
Hämeenkylän ja 2011 Espoon tuomio-
kirkossa. Lähes aina on ollut mukana 
noin 200 kirkkovierasta. 

Messun ja Herran ehtoollisella käyn-
nin jälkeen seurakunnan edustajat ovat 
esitelleet kirkkoa. Sen jälkeen on juotu 
kirkkokahvit. Ainakin opettaja Yrjö 

Kahra, puheenjohtaja Antti Lanamä-
ki ja professori Seppo Siirilä kertoivat 
eri vuosina vapaussodan taustoista ja 
tapahtumista Etelä-Pohjanmaalla. Vuon-
na 2008 Marjatta Haapamäki luki iso-
isänsä muistiinpanoista vapaussodan 
alkukahinoista Ylistarossa ja Kyllikki 
Pälviä kertoi Laihialta.

Professori Seppo Siirilä Laajasalon 
kirkossa 29.1.2006:” Suomen kansalla 
täytyi olla oikeus oman riippumattoman 
valtion ylläpitämiseen ja että kaikki si-
säiset edellytykset itsenäisyyden toteut-
tamiselle alkavat olla olemassa.” Plari 
1/2006.

Yhdistys on valinnut tammisunnun-
tain viettoon kirkon sen mukaan, mistä 
on löytynyt sukujuuriltaan Pohjanmaalta 
lähtenyt kirkkoherra, kappalainen tai 
kanttori. Silloin papit ovat olleet mel-
kein sukulaisia ja aina parempi, jos ovat 
taitaneet Pohjanmaan murretta.

Yrjö Kahra, Myyrmäen kirkossa, 
28.1.2001: ”Puhuessaan Mannerheim 
sanoi mm: ” Suomen sotilaat tarvitsevat 
ennen kaikkea siunausta”. Samalla hän 
ortodoksiseen tapaan teki ristinmerkin 
oman rintansa yli. Tämä marskin sy-
dämestä lähtenyt rukous liikutti juuri 
nimitetyn kenttäpiispan sydäntä.

Puheissaan hän usein korosti yksi-
mielisyyden merkitystä. Omaan Raa-
mattuunsa hän oli alleviivannut 2 Kor. 
13:11 jakeen ikään kuin testamentiksi 
koko Suomen kansalle: ”Lopuksi, veljet, 
iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa 
vastaan kehotuksia, olkaa yhtä mieltä, 
eläkää sovussa, niin rakkauden ja rau-
han Jumala on oleva teidän kanssanne.” 
Plari 1/2001. 

Kirkkoherra Antti Kujanpää valotti 
26.1.2003 Olarin kirkossa saarnassaan, 
millainen on sairas ihminen Jumalan 
edessä:” Terveys on kyllä suuri Jumalan 
lahja, mutta on niitä muitakin lahjoja. 
Usein terveyden arvon ihminen tajuaa 
vasta sen menetyksen jälkeen. Kun sai-
raudet rajoittavat elämää ja tuottavat 
tuskaa, niin niitä vastaan pitää tais-
tella. Mutta Jumalan silmissä sairaus 
on samalla viivalla kuin muutkin. Yhtä 
arvokas, yhtä ainutlaatuinen. Yhtä ra-
kastettava”. Plari  1/2003.

Annukka Viitaniemi
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Hallituksen jäsenet

Elle Mäkinen, puheenjohtaja
Olen lähtöisin Alajärven Isoniemestä. Pääkau-
punkisedulle muutin vuoden 1970 alussa työn 
perässä. Yli 30 vuotta toimin Tieto konsernissa 
ravintolatoiminnan päällikkönä. Nykyisin nau-
tin hyvistä eläkepäivistä. Perheeseeni kuuluu 
puoliso, kaksi lasta ja kaksi lastenlasta, joiden 
kanssa vietän paljon aikaa. Mökki Lappajärven 
rannalla on kiinnekohta kotiseudulleni. Helsin-
gin Eteläpohjalaisten hallituksessa olen ollut 
kohta kymmenen vuotta pitämässä yhteyksiä 
kotimaakuntaan.

Antero Tala
Synnyin Lapualla 63 vuotta sitten. Opiskelu 
”riplomi-insinööriksi” toi tänne pääkaupunkiseu-
dulle.  Työskentelen kassanjohtajana Ammatin-
harjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassassa.  
Helsingin Eteläpohjalaisten hallituksessa olen 
ollut yli 10 vuotta, joista viimeiset vuodet vara-
puheenjohtajana.

Ritva Turunen
Olen kotoisin Töysästä Tuurin kylästä. Olen 
valmistunut Jyväskylän yliopistosta filosofian 
kandidaatiksi päaineena Suomen historia. Toi-
min tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöissä Arkis-
toasiantuntijana ja esimiestehtävässä. Olen yli 
viisikymppinen (55 v.). Yhdistyksen jäsenenä 
olen ollut usean vuoden ajan. Nyt viimeiset 
kaksi vuotta olen toiminut yhdistyksen hallituk-
sen sihteerinä.

Terttu Savola
Syntyisin Vimpelistä. Helsingin Eteläpohjalais-
ten jäsen ja hallituksessa vuodesta 1995.
Sihteeri ja tiedottaja 1995-1997
Plarin päätoimittaja 1997-

Sirkka-Liisa Mattila Syntymäpaikka Kurikka. 
Sair.hoitajaksi Vaasan sair.hoit.koulusta. Sai-
raalatyössä vain kolme vuotta. Terv.hoitajaksi 
Helsingin sair.hoit.opistosta. Lastenneuvola-
työssä eläkeikään asti. Asunut Helsingissä 50 
vuotta ja ollut naimisissa yhtä kauan. Helsingin 
Eteläpohjalaisten jäsenenä 35 vuotta, josta 
yhdistyksen emäntänä 27 vuotta. Nyt on mu-
kava olla lastenlapsille mummona Helsingissä 
ja viettää kesät Kurikassa. Terveiset yhdistyk-
sen jäsenille: ”Koittakaa löytää uusi emäntä ja 
päästäkää minut eläkkeelle”.

Ritva Viitamäki
Syntymäpaikka: Töysä 
Ammatti:hammashoitaja Ikä: 55v. Valittiin joh-
tokunnan jäseneksi1995 ” vastuualueena” yh-
distyksen pinssien, solmioneulojen ja adressien 
myynti ja Plarin toimitusneuvosto. Olen usein 
tilasuuksissamme ovella lippujen myyjänä.

Henrik Lamberg on syntynyt Alajärvellä 1949. 
Hän on opiskellut Sibelius-Akatemiassa vuo-
sina 1966-1979 valmistuen kanttori-urkuriksi, 
kuoronjohtajaksi, kapellimestariksi, laulupe-
dagogiksi, diplomilaulajaksi. Hän on toiminut 
kanttoriurkurina 1969 – 1987 Herttoniemi, 
Vartiokylä, Mellunkylä. Yksinlaulun opettajana 
ja lehtorina Sibelius-Akatemiassa 1979- sekä 
Vantaan musiikkiopistossa 1987- . Bassolau-
lajan vakanssilla Suomen kansallisooppean 
kuorossa 1998-2006. Hän on laulanut useita 
solistikonsertteja ja esiintynyt orkesterisolistina 
ympäri kotimaata sekä useissa Euroopan mais-
sa. Henrik Lamberg on johtanut monia kuoroja, 
alkaen Radion sinfoniakuoron varajohtajuudesta 
1969 – 1975, Helsingin Rautateiden mieslau-
lajat, Kansalliskuoro, Pohjolan kamarikuoro, 
Etelä-Hämeen oratoriolaulajat, Suomen Kodá-
ly- kuoro. Henrik Lamberg on Helsingin Suoma-
laisen klubin kuoron perustajajohtaja vuodesta 
2000. Henrik Lamberg on tehnyt laulajana ja 
myöskin kuoronjohtajana useita levytyksiä sekä 
radio ja televisio-ohjelmia. Hän säveltää sekä 
sovittaa ja harrastaa öljyvärimaalausta.

Tarmo Ojaluoma. Olen syntynyt Seinäjoella 
heti sotien jälkeen. Kotikuntani on ollut Perä-
seinäjoki, josta muutin Helsinkiin opiskelemaan. 
Tutkintoni on Luonntiet.kand. Viime vuonna 
jäin eläkkeelle Nordea-pankin pääkonttorista 
kansainvälisestä Markets toiminnosta pitkän 
työrupeaman jälkeen.Yhdistykseen ja sen joh-
tokuntaan olen kuulunut 28 vuotta. Aikoinaan 
hoidin jäsenrekisteriä, kuulun lehden toimitus-
neuvostoon, olen myös myynyt ja kantanut 
lippua ja viime vuosina sijoitellut yhdistyksen 
rahoja. Kuulun 70v-juhlatoimikuntaan. Kotona on 
vaimo ja kaksi aikoinaan ulkomaille muuttanutta 
lasta. Lisäksi harrastan OddFellow-toimintaa ja 
lasien - erityisesti iittalalaisten keräilyä.Seinä-
joella on oma mökki-tukikohta, jossa käymme 
usein ja tapaamme suurta sukua. Mottoni on 
”ultra posse nemo obligatur”.
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Hallituksen nimittämät 
toimihenkilöt

Tapani Tammela
Syntymäpaikkani oli Jalas-
järven Ilvesjoen kylässä isäni 
kotona. Kauan siellä ei tullut 
oltua, kun elämä vei eteläm-
mäksi. Sedän luona tuli käytyä 
useasti, joten maakuntahenki 

tuli tutuksi. Työelämä meni erilaisissa hommissa, 
mutta valtaosa ajasta meni laivanrakennus-
hommissa, ollen viimeinen ammattinimikkeellä 
varustelulevyseppä. Koulunkäynti oli vanha kun-
non kansakoulu, erilaiset ammatilliset ja poliit-
tiset kurssit. Eläkkeelle jäätyä liityin Helsingin 
Eteläpohjalaisiin toimien toistaiseksi isäntänä. 
Mukavaa on ollut ja varmasti jatkuukin.

Johanna Haapamäki
Olen 22-vuotias teologian 
opiskelija. Kotoisin olen Lai-
hialta, ja olen toiminut vuo-
den alusta Helsingin yliopiston 
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 
edustajana Helsingin Etelä-
pohjalaisten hallituksessa.

Raija Kallio Kotoisin Laihialta. 
Ekonomi Vaasan Kauppakor-
keakoulusta. Talouspäällik-
könä Future CAD Holding 
Oy:ssä. Helsingin Eteläpoh-
jalaisissa 10 vuotta.

Kirsti Kymäläinen, Jäsenre-
kisterin hoitaja Isännöintialan 
yrittäjä. Yrityksen toimialaan 
kuuluvat isännöinti-, taloushal-
linto-, kirjanpitopalvelut, sekä  
yhdistyksen jäsenrekisterin 
hoito.

Sabrina Norlamo
Minulla on eteläpohjalai-
set juuret. Vaikka en ole 
siellä koskaan asunut, 
vaan ainoastaan kesiä 
viettänyt, niin aina silmä 
lepää lakeuksilla. Olen ku-
vataiteilija ja ollut mukana 
eteläpohjalaistoiminnassa 
jo yli kymmenen vuotta. 
Värikästä syksyä kaikille!

Vilho Korkeamäki
66 v., asustaa Tuusulanjärven tuntumassa. Juu-
ret Ilmajoen Munakassa. Asustanut 1960-luvulla 
Helsingissä, ja opiskellut siellä sähköinsinöö-
riksi. Muuttanut toistamiseen pääkaupunkiseu-
dulle 2002, ja siitä lähtien yhdistyksen jäsen. 
Vuodesta 2003 alkaen ollut lisäämässä pääku-
kua hallituksessa. Toiminut lähinnä sähköalan 
asennusliikkeiden ja suunnittelutoimistojen joh-
totehtävissä. Nykyään mukana kahdessakym-
menessä innovaatiofirmassa, joista kaukaisin 
on Nanjingissa Kiinassa. Pohjalaisterveisin.

Jaakko Ojala
Syntymäpaikka: Isokyrö, vuosi oli 1944 eli ikää 
lähes 68 vuotta. Koulutus: Ylioppilas Isonkyrön 
Yhteiskoulusta 1962, valtiotieteiden maisteri, 
Helsingin Yliopistosta 1966. Pääaine oli kan-
santaloustiede. Intti 1966, sen jälkeen töihin 
Kansallispankkiin. Siellä valuuttakauppiaana 
14 vuotta, sen jälkeen rahamarkkinajohtaja-
na 11 vuotta. Pankkifuusioiden jälkeen sijoi-
tusalalla, eläkkeelle v. 2004 täysinpalvelleena 
37 pankkivuoden jälkeen Nordea Investment 
Management Suomi Oy:n varatoimitusjohtajan 
hommasta. Luottamustoimia: mm. muutaman 
taloyhtiön pj, Helsingin tarkastuslautakunta v:sta 
2005- jne.HEP:n ainaisjäsen muistaakseni vuo-
desta 2003, johtokunnassa vsta 2006.

Tapani Salomaa
Olen syntynyt Isossakyrössä ja sieltä sodan 
melskeessä muuttanut Alavudelle, jossa olen 
kasvanut ”Pohjalaisuuteni”, kesät sukulaisissa 
Ylistarossa ovat lisänneet rakkauttani lakeuksiin, 
sen kulttuuriin ja murteeseen. Koulutukseltani 
olen Kemian Insinööri mutta ammatikseni olen 
valinnut leipurin ammatin, josta jäin yrittäjäeläk-
keelle. Perhe, kaksi lasta ja kuusi lastenlasta, 
ovat syntyneet ja asuvat kaikki pääkaupun-
kiseudulla. Nyt vietän yhä enemmän aikaani 
harrastusteni parissa, joihin kuuluu lastenlapset, 
mökkeily ja urheilu.

Erkki-Jussi Erkkilä
Syntynyt Ilmajoella kolme vuotta ennen talvi-
sodan syttymistä. Ylioppilaaksi Ilmajoen Yh-
teikoulusta 1959, ylioppilasmerkonomi Joen-
suun Kauppaoppilaitos 1960, opiskelu Helsingin 
Kauppakorkeakoulu 1961-1964. Resvänr. 1961 
KarJP, SLR Työura talous-ja rahoitustehtävissä 
1965-2002 autotukkukaupassa, rakennusyhti-
össä, suurkonsernin puuteollisuus- ja metalli-
toimialalla. Ulkomaankomennuksilla 1969-1973, 
1977-1979 sekä 1994-2002. Jäsen 2006(?), 
hallitukseen 2011, toimitusneuvosto.

Helena Pyhälahti-Räisänen 
s. 1947 Vimpelissä, kauniissa Pyhälahden 
kylässä. Koulutukseltani olen hum.kand. val-
mistunut Helsingin Yliopistosta. Kotini sijaitsee 
Espoon Laajalahdessa ja kesänviettopaikkani 
on Kuopiossa, Kallaveden rannalla. Perheeseen 
kuuluu puoliso ja kaksi tytärtä. Espoossa olen 
ollut päiväkodin johtajana n. 35 vuotta. Luotta-
mustehtäviä olen hoitanut Espoon kaupungissa 
mm. Opetuslautakunnassa, Varavaltuutettuna 
ja Perheasiain neuvottelukunnassa. Päästyäni 
eläkkeelle olen toiminut Espoon käräjäoikeuden 
lautamiehenä. Harrastuksistani mainittakoon 
Marttayhdistyksen puheenjohtajuus, kuntoilu 
ja matkailu.
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HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET RY:N KUNNIAJÄSENET
FM Vilho Hannuksela 1964 + 1975
Professori Eero Nelimarkka 1966 + 1977
Rouva Elli Lahti 1971 + 1974
Päätoimittaja Paavo Raukko 1971 + 1973
Directus cantus Reino Hallaperä 1978 + 1991
Taloustirehtööri Hannes Lae 1917 + 1995
Toimistovirkailija Sylvi Kananoja 1980 + 2011
Kiinteistöneuvos Lauri Koivisto 1981 + 2003
Rouva Maria Leskinen 1981 + 1992
FM Pentti Rintala 1981 + 2004 
Professori Aulis J. Alanen 1982 + 1987
Professori Armas Luukko 1982 + 1993
Professori Ilmari Turja 1982 + 1998
Professori Toivo Vuorela 1982 + 1982
Ministeri Jaakko Numminen 1983
Vuorineuvos Jorma Järvi 1984 + 2000
Pääjohtaja Jaakko Lassila 1984 +2003
Ekonomi Väinö E. Notko 1984 + 1988
Kauppaneuvos Olavi Uitto 1984 + 1993
Vuorineuvos Jussi Ketola 1985 + 1986
Säveltäjä Toivo Kärki 1985 + 1992
Tekn.tri h.c. Jaakko Pöyry 1985 + 2006
Varanotaari Suoma Kivistö 1986
Professori Jorma Panula 1987
Rouva Kaija Marvia 1990 + 2003
Sihteeri Eila Tuuri 1991
Rehtori Raimo Pälviä 1991 +2004
Teatterineuvos Veikko Uusimäki 1991 + 2008 
Rouva Hilkka Mäkipää 1991 + 2004 
Sosionomi Kaija Kauppinen 1992 + 2009
Opetusneuvos Jouko Pesola 1992 + 2008
Ekonomi Arvi Malmivaara 1996 + 2001
Kanslianeuvos Juhani Yli-Rantala 1996 + 2011
Laskuttaja Anja Mäkeläinen 1997
Teknikko Vilho Peltoniemi 1998 + 2006
Rouva Heldi Jalkio-Massarene 1999
Rouva Sirkka-Liisa Seppälä 1999 + 2004
Sellotaiteilija Seppo Laamanen 2000
Opettaja Sakari Laulaja 2000
Toimittaja Annukka Viitaniemi 2000

1968 Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n jäsenmerkki: suokuokka ja e ja p tyyliteltynä puukkona.

1977 Helsingin Eteläpohjalaiset ry: viiri, jossa keskuskuviona yhdistyksen jäsenmerkki sekä teksti Helsingin Eteläpohjalaiset ry. Suunnittelu Lauri 
Ojutkangas.

1983 Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n ansiomerkki, värit kultainen ja valkoinen. Hannes Lae suunnitteli jäsenmerkin pohjalta. Ansiomerkin ohjesääntö 
hyväksyttiin vuosikokouksessa 1983.

1974 Joulukortti, suunnittelu ja piirros Suoma Kivistö.

1976 Adressi, suunnittelu ja piirros Suoma Kivistö, tekstinä  kaksi lainausta Samuli Paulaharjun teksteistä, painatus Sameli Pihlajan valvonnassa 
Painomies Oy:ssä.

1982 kolmas teksti adressiin. katkelma Oiva Lohiluoman runosta.

1989 Kortti, aiheena taiteilija Aares Sallin maalaus Maisema Björkby’stä.

2001 Logolla varustettu jäsenpinssi ja solmioneula

2003 Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n viiri uusittiin heraldiikan sääntöjen mukaiseksi. Vanhan viirin muotoa kunnioittaen poistettiin siinä ollut musta 
teksti ja sen keltainen pohja. Päästiin suosisusten mukaiseen kahteen väriin. Suurennettiin kirjaimet EP. Lisäksi ripustusnauha ja tupsut 
suurennettiin ja muutettiin pohjavärien mukaisiksi. Suunnittelun asiantuntijana oli OF-järjestön heraldiikkatoimikunnan vetäjä Kauko Nur-
mela (edesmennyt). Samana vuonna adressin tekstit uusittiin, lainauksia useilta tekijöiltä. Kansilehden ja tekstin väritys vaihdettiin siniseksi.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus 1941-1961
Matti Aalto rautatievirjailija 1941-1944

1947-1949

Aulis J. Alanen professori 1949-1961

Mirjam Annala rouva 1941-1961

Arvo Antila ekonomi 1944-1961

Elias Haila varatuomari 1951-1961

Vilho Hannuksela fil.maist. 1941-1961

Anja Halila fil.maist. 1941-1947

Lemmikki Kinnunen pankkivirk. 1946-1961

Artturi Järviluoma kirjailija 1941-1944

Oiva Jääskeläinen maat.metsät.tri 1941-1946

Rauno Kallia varatuomari 1941-1948

Esko Kangas professori 1941-1947

J.V. Keto kaupunginjoht. 1941-1947

Sylvi-Kyllikki Kilpi fil.maist. 1941-1961

Kaarlo Koskimies kanslianeuvos 1946-1950

Elli Lahti rouva 1941-1961

Jaakko Laurila johtaja 1951-1961

J.O. Luomala johtaja 1947-1950

Armas Luukko professori 1941-1961

Jorma Mattila fil.maist. 1941-1946

Väinö Mäenpää autonkuljettaja 1944-1945

Eero Nelimarkka taiteilija 1946-1961

J.E. Niemi varatuomari 1947-1961

Matti Niesvaara dipl.ins. 1950-1961

Aino Numminen rouva 1949-1961

Maija Paavilainen rouva 1947-1961

Yrjö Saari pankinjohtaja 1941-1949

Seere Salminen kirjailija 1946-1961

Martta Talvitie kirjanpitäjä 1949-1961

Hannes Teppo fil.maist. 1950-1961

Ilmari Turja professori 1941-1946

Toivo Vuorela professori 1941-1961

Kaarina Ylihärsilä prokuristi 1949-1951
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Terveydenhoitaja Sirkka-Liisa Mattila 2001
Autoilija Matti Mattila 2001
Kotiseutuneuvos Matti Myllyniemi 2001
Rouva Maila Myllyniemi 2001
Projektipäällikkö Martti Peltomäki 2001
Professori Esko Koivusalo 2002
Päätoimittaja Kaarlo Lähteenmaa 2002
Kuoronjohtaja, lääket.lis. Ensti Pohjola 2002 + 2009
Fil.dos. Esko Vierikko 2002
Lehtori Pirjo Keisala 2011
LIK Antti Lanamäki 2011 
  
HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET RY:N EMÄNNÄT JA ISÄNNÄT:
Emännät
rouva Maija Leskinen 1978-1984
rouva Elsa Ihamäki 1985-1986
terveydenhoitaja Sirkka-Liisa Mattila 1986-
Isännät
autoilija Matti Mattila 1997-2009
levyseppä Tapani Tammela 2009-

KUNTAVIERAILUT
1987 Alavus
1979 Ylihärmä, Nurmo
1980 Laihia
1981 Kauhajoki
1982 Järviseudun kunnat
1983 Lapua
1985 Ilmajoki, Ähtäri, Alajärvi
1986 Kauhava, Vähäkyrö
1987 Jurva, Alahärmä
1988 Kauhajoki, Kurikka
1989 Vaasa, Ylistaro, Ylihärmä, Seinäjoki
1990 Isojoki, Töysä, Lapua
1991 Kortesjärvi
1992 Alajärvi
1994 Kuortane, Lapua 
1996 Teuva, Töysä
1997 Ilmajoki
1998 Kurikka
1999 Alajärvi, Nurmo
2000 Lappajärvi
2002 Vimpeli
2003 Kauhava, Töysä
2004 Kortesjärvi, Alavus, Jurva
2005 Lapua, Kuortane
2006 Ylihärmä, Jalasjärvi
2007 Ilmajoki, Vaasa
2008 Nurmo, Seinäjoki
2009 Kurikka

SUOMEN KOTISEUTULIITON HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET RY:N 
ANOMUKSESTA MYÖNTÄMÄT HARRASTUSMITALIT, JOITA MYÖN-
NETÄÄN PAIKALLISESSA KOTISEUTUTYÖSSÄ ANSIOITUNEILLE.
1973
Reino Hallaperä
Sylvi Kananoja
Lauri Koivisto
Hannes Lae
1975
Hilma Laalo
Jorma Panula
Vilho Peltoniemi
Veikko Uusimäki
1976
Matti Myllyniemi
1977
Martta Laurén
Maria Leskinen
Raimo Pälviä
1978
Uuno Kivelä
Kaarlo Lähteenmaa
1979
Hilkka Mäkipää
Esko Vierikko
1980
Aulis J. Alanen
Armas Luukko
Ilmari Turja
1981
Maija Paavilainen
1982
Suoma Kivistö
Kaija Marvia
1983
Seppo S. Jokipii
Esko Koivusalo
Mikko Pohtola
1996
Kaija Kauppinen
Eila Tuuri
1997
Sirkka-Liisa Mattila
Matti Mattila
1998
Anna Juvonen
Tarmo Ojaluoma
Annukka Viitaniemi
1999
Pirjo Kallio
Antti Lanamäki
Olavi Saarenpää
2000
Terttu Savola
Marjo Timonen  

SUOMEN KOTISEUTULIITON VIIRI
1984
Kyllikki Nyberg 
Unto Lundqvist
Pekka Myllymäki 
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KUNTIEN TEEMANUMEROT
HELSINGIN ETELÄPOHJALAINEN
1972 Kauhajoki
1973 Lapua, Alajärvi, Ilmajoki, Isokyrö
1974 Lappajärvi, Kurikka, Jurva
1975 Kauhava, Ylihärmä, Lehtimäki
1976 Ylistaro, Kuortane, Evijärvi
1977 Teuva, Alavus, Soini
1978 Seinäjoki, Töysä, Ähtäri, Peräseinäjoki, Karijoki
1979 Alahärmä, Nurmo, Kaskinen, Kristiinankaupunki
1980 Jalasjärvi, Laihia
1981 Kortesjärvi, Vimpeli, Isojoki
1982 Vähäkyrö, Järviseutu, Etelä-Pohjanmaan ruotsinkielinen alue, Vaasa
1983 Kauhajoki, Lapua

PLARI
1984 Jalasjärvi, Isokyrö
1985 Ilmajoki, Kurikka, Ähtäri
1986 Alajärvi, Vähäkyrö
1987 Jurva, Alahärmä
1988 Kauhajoki, Kurikka, Lehtimäki ja Soini (yhteisnumero)
1989 Vaasa, Ylistaro, Ylihärmä, Seinäjoki
1990 Isojoki, Töysä, Lapua
1991 Kortesjärvi
1994 Kuortane, Lapua
1996 Teuva, Töysä
1997 Ilmajoki
1998 Kurikka
1999 Alajärvi, Nurmo
2000 Lappajärvi
2002 Vimpeli
2003 Kauhava, Töysä
2004 Kortesjärvi, Alavus ja Jurva
2005 Lapua, Kuortane
2006 Ylihärmä, Jalasjärvi
2007 Ilmajoki, Vaasa
2008 Nurmo, Seinäjoki
2009 Kurikka

JÄSENLEHTIEN PÄÄTOIMITTAJAT:
HELSINGIN ETELÄPOHJALAINEN
päätoimittaja Paavo Raukko 1962-1972
toimistovirk. Sylvi Kananoja 1972-1982
tiedotussiht. Martti Peltomäki 1983-1984

PLARI
tiedotussiht. Martti Peltomäki 1985
vt.päätoimit. Sylvi Kananoja 1985-1986
rehtori Raimo Pälviä 1986-1987
toimitusjohtaja Pentti Kurunmäki 1987-1989
vt.päätoim.teatterineuvos Veikko Uusimäki 1989-1990
tiedottaja Annukka Viitaniemi 1990-1997
toimittaja Terttu Savola 1997-

HELSINGIN ETELÄPOHJALAISET RY
PUHEENJOHTAJAT
MMT Oiva Jääskeläinen 1941-1946
kanslianeuvos Kaarlo Koskimies 1947-1948
professori Aulis J. Alanen 1949
professori Toivo Vuorela 1950
FM Vilho Hannuksela 1951-1961
päätoimittaja Paavo Raukko 1961-1967
FM Pentti Rintala 1967-1969
toimittaja Kaarlo Lähteenmaa 1969-1971
konstaapeli Matti Myllyniemi 1971-1985
teatterineuvos Veikko Uusimäki 1985-1991
rehtori Raimo Pälviä 1991-1993
opettaja Sakari Laulaja 1993-1995
kotiseutuneuvos Matti Myllyniemi 1995-2000
LIK Antti Lanamäki 2000-2009
rehtori Kimmo Hissa 2009-2011
ravintolatoim.päällikkö Elle Mäkinen 2011-

VARAPUHEENJOHTAJAT
FM Jorma Mattila 1941-1945
pankinjohtaja Yrjö Saari 1946-1947
FM Vilho Hannuksela 1948-1950
FM Jaakko Laurila 1951
professori Toivo Vuorela 1952
FM Jaakko Laurila 1953-1961
FM Pentti Rintala 1962-1967
herastuomari Hannes Lae 1968-1972 
rehtori Raimo Pälviä 1973-1991
opettaja Sakari Laulaja 1992-1993
eversti Reijo Kuusisto 1994-1995
LIK Antti Lanamäki 1996-1999
johtaja Antero Tala 2000-

SIHTEERIT
FM Anja Halila o.s. Herttua 1941-1945
pankkivirk. Lemmikki Kinnunen o.s. Kinnunen 1946-1952
DI Matti Niesvaara 1953-1961
sosionomi Kaija Kauppinen o.s. Lohikoski 1962-1976
varanotaari Suoma Kivistö 1977-1985
rouva Hilkka Mäkipää 1986
opettaja Anna-Liisa Laurila 1987
radiosähköttäjä Sirkka-Liisa Henriksson 1988
FM Eevi Ahola 1989-1992
teks. taiteilija Vuokko Kuhalampi 1993-1994
toimittaja Terttu Savola 1995-1996
viestintäpäällikkö Marjo Timonen 1997-1999
lehtori Ritva Liinamaa 2000
lehtori Pirjo Keisala 2001-2009
arkistoasiantuntija, fil.kand. Ritva Turunen 2009-
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RAHASTONHOITAJAT
rautatievirk. Matti Aalto 1941-1943
rouva Elli Lahti 1944-1961
kiinteistöneuvos Lauri Koivisto 1962-1963 
merkonomi Esko Raukko 1964-1972
pankkivirk. Kyllikki Koivo 1973-1974
rouva Maija Leskinen 1975-1983
kustannuslaskija Risto Hurri 1984-1984
sihteeri Eila Tuuri 1984-1991
kauppatiet.maist. Jari Puumala 1991-1993
kirjanpitäjä Sirkka Pauni 1994-1996
sihteeri Eila Tuuri 1997-2000
työnjohtaja Heikki Latvatalo 2001-2002
talouspäällikkö Raija Kallio 2003-

TIEDOTUSSIHTEERIT
toimistovir. Sylvi Kananoja 1971-1975
sosionomi Kaija Kauppinen 1976-1976
FM Tuula Puisto 1977-1978
rouva Kaija Marvia 1980-1985
opettaja Anna-Liisa Laurila 1986-1987
tiedottaja Annukka Viitaniemi 1988-1992
sosionomi Kaija Kauppinen 1993-1994
tiedottaja, Mti Annukka Viitaniemi 1995-1997
toimittaja Terttu Savola 1997- 

JOHTOKUNNAN JÄSENET 1962 - 2011
FM Eevi Ahola 1989-1991
markkinointijohtaja Asteljoki Marketta 2003-2005
rahoitusjohtaja Erkki-Jussi Erkkilä 2011- 
taiteilija Reino Hallaperä 1963-1978
radiosähköttäjä Sirkka-Liisa Henriksson 1988-1989
rehtori Kimmo Hissa 2007-2009
rouva Elsa Ihamäki 1984-1986
kenraalimajuri Pertti Jaakkola 1990-1992
ekonomi Seppo S. Jokipii 1981-1983
vuorineuvos Jorma Järvi 1987-1991

toimistovirkailija Sylvi Kananoja 1962-1969
1971-1983

tiedotussihteeri Tapani Katila 1997-1998

sosionomi Kaija Kauppinen 1962-1977
1992-1994

lehtori Pirjo Keisala 1998-2009                                     
rouva Rauha Ketola 1969-1970
varanotaari Suoma Kivistö 1976-1985
kiinteistöneuvos Lauri Koivisto 1962-1990
FM Esko Koivusalo 1983-1987
toimitusjohtaja Vilho Korkeamäki 2003-
teks.tait. Vuokko Kuhalampi ( ent. Huhtamäki) 1993-1994
eversti Reijo Kuusisto 1994-1995
rouva Hilma Laalo 1974-1979
herastuomari Hannes Lae 1962-1984
johtaja Jukka Lampi 1972-1974
lehtori Henrik Lamberg 2001-
LIK Antti Lanamäki 1994-2009
työnjohtaja Heikki Latvatalo 2001-2002
opettaja Sakari Laulaja 1986-1995

toimitusjohtaja Martta Laurén 1969-1971
1978-1993

opettaja Anna-Liisa Laurila 1986-1987
rouva Maria Leskinen 1974-1984
lehtori Ritva Liinamaa 1999-2000

FM Martti Luukko 1973-1981
1993-1997

toimittaja Kaarlo Lähteenmaa 1967-1971
1976-1978

ekonomi, KTM Arvi Malmivaara 1962-1969
1984-1989

rouva Kaija Marvia 1978-1986
terveydenhoitaja Sirkka-Liisa Mattila 1986-
rouva Irja Myllymäki 1989-1990

kotiseutuneuvos Matti Myllyniemi 1970-1985
1996-2000

toimistopäällikkö Jaakko Mäki 1983-1984
ravintolatoimintojen päällikkö Elle Mäkinen 2003-

rouva Hilkka Mäkipää 1969-1974
1988-1997

YLE urheilun emerituspäällikkö Kari Mänty 2003-2004
toimitusjohtaja Väinö E. Notko 1979-1982
kirkkoherra Heikki Nurmi 2008-2011
johtaja Aarre Ojala 1974-1976
VTM Jaakko Ojala 2005-
kehitysjohtaja Tarmo Ojaluoma 1984-
toimitusjohtaja Mikko Paavola 1991-1997
pääkirjanpitäjä Sirkka Pauni 1994-1997

projektipäällikkö Martti Peltomäki 1983-1985
2001-2003

yrittäjä Taisto Pennala 1994-1995
talousneuvos Vilho Peltoniemi 1962-1972
opetusneuvos Jouko Pesola 1962-1967
Suomen Olympiakom.yhteyspäällikkö Pirjo Puskala 2003-2007
pankinjohtaja Jari Puumala 1991-1993
päiväkodin johtaja, hum.kand. Helena Pyhälahti-Räisänen 2011-
rehtori Raimo Pälviä 1971-1993
merkonomi Esko Raukko 1971-1972
päätoimittaja Paavo Raukko 1962-1973
tutkimusteknikko Greta Renko 1994-2000
ylikonstaapeli Arvi Rintala 1962-1969
FM Pentti Rintala 1962-1983
rouva Vieno Räsänen 1965-1967
puhelinteknikko Olavi Saarenpää 1971-1973
toimitusjohtaja Tapani Salomaa 2009-
toimittaja Terttu Savola 1995-
sihteeri Sari Sepponen 2001-2003
professori Seppo Siirilä 2004-2008
johtaja Antero Tala 1998-
ylipostimies Veikko Teirilä 1967-1972
viestintäpäällikkö Marjo Timonen 1998-2003
opettaja Matti Tuomaala 1962-1964
arkistoasiantuntija, fil.kand. Ritva Turunen 2009-
sihteeri Eila Tuuri 1968-2000
teatterineuvos Veikko Uusimäki 1974-1991
toimitusjohtaja Valter Vartio 1971-1974
fil.lis. Esko Vierikko 1990-1992
hammashoitaja Ritva Viitamäki 1995-
toimittaja Annukka Viitaniemi 1986-2003
kanslianeuvos Juhani Yli-Rantala 1962-1971
FT Heikki Ylikangas 1962
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