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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
perinteinen tammisunnuntain kirkkopyhä 

järjestetään Hyvän Paimenen kirkolla
Pakilassa, Palosuontie 1 (huomaa kellonaika!) 
Messun toimittaa Seinäjoelta kotoisin oleva 
Pakilan seurakunnan kirkkoherra Leo Norja.



Jaakko Antero Ojala

Hyvät Eteläpohjalaiset!
Yhdistyksemme Helsingin Eteläpohjalaiset 
ry:n perustamisesta vuonna 1941 on kulu-
nut 75 vuotta. Monet meille tutut asiat ja 
käytännöt ovat muotoutuneet näinä kulu-
neina vuosina. 

Jatkamme siitä, mihin aiemmat suku-
polvet ovat päätyneet. Vahva eteläpohjalai-
suus ja pohjalaisuus, jonka tunnemme yh-
distävän ja sitovan meitä, antaa pohjan ny-
kypäivänäkin työllemme. Yhdistyksen tar-
koituksena on toimia pääkaupunki seudulla 
asuvien eteläpohjalaisten yhdyssiteenä, sy-
ventää heidän kiintymystään kotiseutuun-
sa, vaalia ja edistää eteläpohjalaisen kulttuu-
riperinteen säilymistä jäsenistönsä keskuu-
dessa sekä tehdä sitä tunnetuksi myös yh-
distyksen toimialueella ja kotimaakunnas-
sa. Toteuttaessamme näitä tehtäviä muis-
takaamme myös uudistua. 

Yhdistys on viettänyt aiemminkin vuosi-
juhlia, mikä on osoitus yhdistyksemme elin-
voimasta. Vuonna 2011 – viisi vuotta sitten, 
kun yhdistys täytti 70 vuotta, Viro otti käyt-
töönsä euron ja lokakuussa maailma väes-
tön määrä oli ylittänyt 7 miljardin ihmisen 
rajan. Harvoja asioita tuolta ajalta muistaa, 
vaikka siitä on vain viisi vuotta.

Onkin tärkeää muistella historiaa, myös 
yhdistyksemme toiminnan näkökulmasta. 
JuhlaPlarissa käydään läpi historiaamme ja 
toimintaamme. Paljon on saatu aikaan.

Osa tapahtumista saa uuden merkityk-
sen, kun niitä peilataan nykypäivään tai kun 
tiedetään niiden jälkeiset tapahtumat. Histo-
riasta sanotaan, että emme me siitä opi mi-
tään. Haastavaa se onkin, mutta nykypäiväkin 
on nopeasti historiaa ajan pitkässä ketjussa. 

Onko Pohjanmaa muuttunut? Käyn siel-
lä muutaman kerran vuodessa Ilmajoella ja 
sen lähipitäjissä. Tänä kesänä sukuloin Lapu-
alla ja teimme vaimoni kanssa kaksi pyörä-
retkeä samalla matkalla Kuortaneella, Kuor-
tane-järven ympärikierros ja käynti Lehtimä-
en kirkonkylässä. 

Näin upeita, kaksikerroksisia Pohjalais-
taloja ja rakennusryhmiä, aitoa elävää maa-
laismaisemaa. Onpa hyvä, että sitä vielä on. 
Näin edessäni monen kilometrin suoran ja 
vähän kumpuilevan maantien, jota oli help-
po polkea horisontti edessä varsinkin lievän 
myötäisen puhaltaessa selkääni. Vieressä vi-
lisi peltoja, osa kasvoi heinää, enin osa vilje-
lyksessä, ojien reunuksilla punaista horsmaa. 
Vieressä vilisi matalahkoa metsää, närettä ja 
suota. Olipa eräs polveileva tieosuus pienen 
harjun päällä kuin pikku Punkaharjua. Leh-
timäen kirkolla, paikallisella huoltoasemalla 
kuulin, että valitsemamme reitin maastossa 
asustelee kolmekin karhua, joita oli vastikään 
nähty. Samoin kuulin vieruspöydän kahden 
paikallisen miehen kertovan tarinaa, joka oli 
tapahtunut sinä vuonna, kun Kekkosesta tuli 
Tasavallan Presidentti. Hyviä tarinoita ei his-
toriakaan pilaa. Sain pitää mielikuvani Etelä-
Pohjanmaasta ennallaan.

Samaa todisti minulle keväällä päättynyt 
nuorille suunnattu kirjoituskilpailu, joka an-
toi uskoa siihen, että ne ”pohojalaasuuden” 
peruspiirteet, joita me vanhemmat mielel-
lämme muistelemme, eivät ole kadonneet. 
Ne elävät myös nuorten mielissä. 

”Koska juuret on täällä syväs ja lujas – ja 
siellä on mun koti”, ”pohjalaisuutta ei voi pes-
tä pois ja siitä ei pääse eroon”, ”moon poho-
janmaalta ja ylypiä siitä”, ”ne on sanansa mit-
taasia ja ne tarkoottaa sitä, mitä ne sanoo”, 
”pohojalaaset antaa kaiken muun - muttei 
periksi”, edelleen kirjoituksissa vilisivät seu-
raavat sananparret – ”emmä olis keherannu 
muualla syntyäkkään", ”minkäs sille voi, että 
oon nii komia, että peiliki särkyy” …

Kirjoittajien ikä vaihteli 16-vuotiaasta 
25-vuotiaisiin. Alueellisesti maakunta oli 
myös katettu laajasti. Kirjoituksia saapui 
myös alueen ulkopuolelta mm. Helsingis-
tä ja aina Lontoosta. Kirjoittajia oli muutta-
nut Etelä-Pohjanmaalle, heitä oli muuttanut 
sieltä pois mm. Helsingin seudulle, opiskele-

maan ulkomaille ja osa oli palannut takaisin. 
Osalle pohjalaisuus oli kirkastunut vasta sit-
ten, kun oli lähtenyt sieltä pois. Näkökulmat 
siis vaihtelivat, mikä antoi monipuolisen kat-
sauksen nuorten ajatusmaailmaan nykypäi-
vän pohjalaisuudesta.

Useissa kirjoituksissa toistui ajatus sii-
tä, että Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 
on ”mun koti”. Sieltä on vaikea lähteä muu-
alle ja sinne haluaa palata yhä uudestaan, 
vaikkapa edes käymään lyhyeksikin aikaa. 
Kun nuoretkin kertovat samoja kokemuksia 
kuin mitä itse on tuntenut – niin ihan ”me-
nöö hilijaaseksi”. ”Sellaasia me ollahan.” Meil-
le pääkaupunkiseudulla asuville ”pohojalaa-
sille” kodin ja ”kotoosan” tunteen tuo mei-
dän keskinäinen seura ja yhdessäolo – yh-
distyksemme Helsingin Eteläpohjalaiset ry. 
On niin helppo hengittää, kun tietää, mitä 
tuo toinenkin ”ajatteloo”. Sen nämä 75 vuot-
ta ovat todistaneet. 

Kiitokset kaikille yksityishenkilöille, yri-
tyksille, yhteisöille, kunnille ja kaupungeil-
le arvokkaasta tuestanne yhdistyksemme 
toimintaan. Kiitos myös kaikille yhdistyk-
sen toimintaan ja tehtäviin vuosien varrel-
la osallistuneille ja eri tilaisuuksien osanot-
tajille. Te teette tästä toiminnasta sen, min-
kä vuoksi me kaikki haluamme olla mukana. 
Tehdään sitä jatkossakin ja tervetuloa nuo-
ret mukaan osallistumaan toimintaamme ja 
kirjoituskilpailuihimme!

”Sellaasia ne on nämä lakeuren elemen-
tit: LAKEUS- JOKI -TUULI – JA POHOJALAA-
NEN ITTE ! Kaikki ne on yhtä ja samaa, sillä 
meri on luovuttanu tämän lakeuren maan, 
muokannu joet ja merellä syntyy tuuli. Ja 
näiren elementtien tuote on: POHOJALAA-
NEN ITTE !”, kirjoitti kurikkalainen kirvesmies 
Ossi Savela pöytälaatikkorunnossaan. Voiko 
meitä paremmin luonnehtia. ▼

Jaakko Antero Ojala
puheenjohtaja

K I R J A - I LTA  W S OY: L L Ä

Ke 23.11. klo 17.30 os. Korkeavuorenkatu 37, Helsinki
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, seinäjokelaislähtöinen Reetta Miettinen kertoo uutuuskirjoista,  
jonka jälkeen mahdollisuus ostaa WSOY:n, Tammen ja Johnny Knigan kirjoja -50 % alennuksella.  

Ilmoittautuminen tilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautuminen@bonnierbooks.fi  
otsikolla 23.11. Etelä-pohjalaiset 14.11. mennessä.
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Vuonna 2011 Helsingin Eteläpohjalaisten vuo-
sikokouksessa kävi niin, jotta joku ehdotti mi-
nua yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kokouk-
sen puheenjohtajana toiminut Antti Lanamä-
ki napsautti nuijalla pöytään niin nopeasti, ett-
en ehtinyt edes suutani avaamaan. No mikäs 
siinä auttoi kuin tuumasta toimeen, olihan tu-
lossa yhdistyksemme 70-vuotisjuhla. Asiaa pi-
ti vähän aikaa miettiä, mutta onneksi yhdistyk-
sestä löytyi hyvä tukijoukko auttamaan kaikis-
sa tilanteissa ja eteläpohjalaisissa löytyy vielä 
hyvää kökkähenkeä niin kaikki hoituu. Juhlat 
olivat komiat, kuten aina ovat olleet, ja niitä on 
mukava jälkikäteen muistella.

Heti perään tuli itsenäisyyspäivän juhla, jo-
ka on meillä perinteenä joka vuosi. Juhlissa on 
vuosien varrella ollut eteläpohjalaislähtöisiä eri 
alojen asiantuntijoita tai vaikuttajia puhujina. 
Henrik Lamberg on suunnitellut ja hankkinut 
esiintyjät. Hän on yrittänyt hyvää, mutta prii-
maa on pakannut tulemaan! Itsenäisyyspäi-
vän juhlissa isänmaallisuus tuntuu aivan iholla.

Tammisunnuntaisin vietetään perinteistä 
eteläpohjalaisten kirkkopyhää. Olemme ko-
koontuneet pääkaupunkiseudun kirkkoihin, 
joissa on eteläpohjalaislähtöinen pappi ja ete-
läpohjalaiset avustavat jumalanpalveluksessa. 
Kirkkokahveilla on ollut omaa ohjelmaa. Kirkot 
ottavat meidät mieluusti vastaan, koska tietä-
vät, jotta eteläpohjalaiset tulevat joukolla ja 
kirkko on ollut aina täynnä, satoi tai paistoi.

Kuntavierailuja on ollut pari vuodessa kun-
takentän myllerryksestä huolimatta. Kunnat 
tuovat omaa ohjelmaa meille sieltä kotiseu-
dulta. Kuntajohtajat ovat ottaneet kutsum-
me mieluusti vastaan ja ohjelmat ovat olleet 
mieleenpainuvia. Kunnat ovat päätoimittajan 
kanssa koonneet myös Plari-lehden kuntanu-
meron, josta saamme tietoa niin kunnan kuin 

kulttuurin sekä elinkeinoelämän kuulumisista. 
Yhdistys on toteuttanut tarkoitustaan kult-

tuuriperinteen ylläpitäjänä ja järjestämällä mur-
re-, runo- kirjallisuus- ja musiikkitilaisuuksia 
pääkaupunkiseudulla.

Nuorille suunnatun kirjoituskilpailun kir-
joituksia lukiessa saattoi havaita kuinka sitou-
tuneita nuoret ovat kotiseutuunsa. Me van-
hempi sukupolvi ehkä kuvittelimme asioiden 
olevan toisin. Onhan se edelleenkin niin, jotta 
eteläpohjalaisuus ei lähde pesemälläkään pois 
vaikka maailma on meitä vastassa.

Yhdistyksen hallitustyöskentely on ollut 
avointa ja mutkatonta. Olemme saaneet vie-
railla eri yrityksissä, joissa on eteläpohjalais-
lähtöisiä johtajia. Meidät on aina otettu hyvin 

Puheenjohtajana viisi vuotta

vastaan ja olemme Plarin kautta viestittäneet 
vierailuistamme jäsenillemme. 

Mukavia tapahtumia ovat olleet Pikkuusen 
häjymmät pirot Senaatintorilla ja Kotiseutupäi-
vät Espoossa, joissa olimme mukana esittele-
mässä yhdistystämme. Useille oli yllätys yhdis-
tyksemme ikä ja toimintamalli. 

Yhdistyksemme jäsenlehti Plari, sen pää-
toimittaja Suvi Lahdenmäki ja muut tekijät 
ovat saaneet kiitosta lehden laadukkaasta ja 
monipuolisesta sisällöstä niin jäsenistöltä kuin 
ulkopuolisiltakin.

Toimiminen aktiivisen yhdistyksen vetäjänä 
on antanut minulle paljon. Olen saanut seura-
ta monipuolista etelääpohjalaista kulttuurielä-
mää niin kotimaakunnassa kuin pääkaupunki-
seudullakin ja siirtää kulttuuriperinnettä eteen-
päin. Minulla on ollut ilo tavata lukuisia mielen-
kiintoisia eteläpohjalaisia ja eteläpohjalaisläh-
töisiä henkilöitä eri yhteyksissä ja koota heitä 
yhteen eri tilaisuuksiin. Ja ennen kaikkea, olen 
saanut arvokasta tukea niin yhdistyksen halli-
tuksen jäseniltä kuin yhdistyksen koko jäsen-
kunnaltakin toimiessani yhdistyksen parhaak-
si. Toivon, että olen siinä onnistunut ja täyttä-
nyt ne saappaat, jotka yhdistyksen aikaisem-
pi pitkäaikainen puheenjohtaja Antti Lana-
mäki minulle antoi. Kiitos Teille kaikille siitä! ▼

Hankkikaamme uusia jäseniä 
yhdistyksemme vireyden säilyttämiseksi!

Seuraajalleni haluan toivottaa onnea 
ja menestystä yhdistyksen peräsimessä! 

Elle Mäkinen
puheenjohtaja
2011–2016



Historiaa ja nykypäivää
Suvi Lahdenmäki
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Käsissäsi on 75-vuotisjuhliaan viettävän Hel-
singin Eteläpohjalaisten jäsenlehden juhla-
numero, joka on täten hieman tavallista laa-
jempi. Kertaamme lehdessä yhdistyksen his-
toriaa aina vuonna 1941 Ostrobotnialla pi-
detystä perustamiskokouksesta viime vuo-
sien tapatumiin. Lisäksi voimme lukea, mi-
ten yhdistys sijoittuu muiden kotiseutuyh-
distyksen joukossa. Jäsenlehti Plarin histo-
riaan tehdään myös katsaus.  Plari itsessään 
on sinällään erikoinen, koska harvalla koti-
seutuyhdistyksellä oma lehti, joka vielä il-
mestyy näin tiheään. 

Sain lehteä tehdessä kahlata läpi yhdis-
tyksen historiaa jäsenlehtien kautta. Oli mie-
lenkiintoista lukea, millaisin aatoksin yhdis-
tys perustettiin ja millaisia tapahtumat ovat 
eri aikoina olleet. Miten sota-aika vaikutti ti-
laisuuksien kahvituksiin, tai miten ennen van-
haan järjestettiin monenlaisia retkiä ja mat-
koja maakuntaan, ja aina ulkomaille saakka.

Lisäksi numerossa esitellään juhliemme 
juhlapuhuja, Kari Uusikylä. Saamme lukea 
myös Antti Tuurin uudesta kirjasta Tango-
pojat sekä kirjailija Kirsti Mannisen pohjalais-
sukujuurista. Toivo Kivipelto kirjoittaa kovan 

kohtalon kansalaissodan 
aikana kokeneista alajär-
veläisistä Thomén veljek-
sestä. Kirsikkana juhlaka-
kun päällä julkaisemme viime keväisen nuor-
ten kirjoituskilpailun voittajatekstit.

Lämmin kiitos eri tavoin juhlanumeron 
valmisteluun osallistuneille, erityisesti Elle 
Mäkiselle, joka laittoi lehden lopussa ole-
vat yhdistyksen historiaa kertaavat luette-
lot ajantasalle. 

Antoisia lukuhetkiä juhlanumeron paris-
sa ja näkemisiin 75-vuotisjuhlassa! ▼
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Helsingin seudun eteläpohjalaiset ovat pitä-
neet maakuntamme lippua korkealla jo mo-
nen sukupolven ajan. Tuttua sanontaa mukail-
len saa tyytyväisenä todeta, että ihminen voi 
kyllä lähteä Etelä-Pohjanmaalta, mutta etelä-
pohjalaisuus ei katoa ihmisestä. Ja hyvä niin!

Maailma on toki muuttunut paljon vuosi-
kymmenten mittaan. Ja uudistuksia on yhä tu-
lossa. Vuoden 2019 alusta alkaen Etelä-Pohjan-
maan maakunnalla on huomattavasti nykyis-
tä enemmän tehtäviä: vastuu sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämisestä, pelastustoi-
mesta, aluekehittämisestä ja monesta muusta.

Puolentoista vuoden kuluttua eteläpoh-
jalaiset pääsevät myös äänestämään ensim-
mäistä kertaa maakuntavaaleissa. Tähän asti 
alueelliset päätöksentekoelimet on muodos-
tettu kuntien valtuutetuista. Tammikuun 2018 
presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen yh-
teydessä on mahdollisuus antaa ääni henkilöl-
le, jonka haluaa toimivan uuden Etelä-Pohjan-
maan maakuntavaltuustossa.

Sote- ja maakuntauudistus on ennen kaik-
kea mahdollisuus. Kokoamalla vastuuta sote-
palveluista leveämmille harteille tasataan ra-
kennemuutoksen kustannuksia ja samalla pys-
tytään tehostamaan toimintoja. Ja vaikka ny-

lipajoja. Seinäjoki on koko kuluneen vuositu-
hannen ajan ollut yksi nopeimmin kasvaneis-
ta kaupunkiseuduista koko Suomessa.

Tämän päivän eteläpohjalaisuudessa il-
mentyvät edelleen samat vahvuudet, joista 
olemme olleet tunnettuja jo pitkään: yrittä-
jyys, kulttuuri, suoruus, rehtiys, toimeen tart-
tuminen ja omaleimaisuus. Maakunnassamme 
voi viettää turvallista ja hyvää elämää. Sen ovat 
myös monet paluumuuttajat huomanneet.

Toivotan erinomaista jatkoa ”Helesingin 
eteläpohojalaasille”. Liikuttepa pääkaupunki-
seudulla, muualla Suomessa tai maailmalla, 
voitte hyvillä mielin – toki pilke silmäkulmassa 
– elää todeksi kauhajokista sanapartta: "Vaik-
ka kuinka olis tavallisesti, niin silti vaan pakkaa 
olemahan erustava!" ▼

Lämpööset onnittelut omasta ja maakunnan 
puolesta 75 vuotta toimineelle Helsingin Etelä-
pohjalaiset ry:lle! Juhulikaa riittävästi mutta pii-
salle asti.

Asko Peltola
Maakuntajohtaja
Etelä-Pohjanmaan liitto

Hallinto uudistuu mutta 
Eteläpohojammaa pysyy

kyisen maakunnan liiton toiminta samalla lop-
puukin, uskon uuden Etelä-Pohjanmaan ole-
van entistä ehompi ja menestyvämpi.

75 vuodessa myös Etelä-Pohjanmaa on 
muuttunut merkittävästi. Maakunta on tänään 
paljon muutakin kuin harmaiden latojen täp-
littämää lakeutta tai mattokutomoita ja metal-

Päätoimittajalta



Elämäni aikana olen asunut useammalla eri 
paikkakunnalla. Monen muun tavoin huomaan 
joskus pohtivani, mikä on oma kotiseutuni? 
Mitkä ovat sille ominaisia maamerkkejä, mai-
semia tai tunnelmia?

Ne, joiden juuret ovat Etelä-Pohjanmaal-
la, osaavat vastata näihin kysymyksiin melko 
vaivattomasti. Mieleen on piirtynyt tietty joen-
törmä, kylänraitti tai latomaisema. Tuo kuva ei 
häviä, vaikka tulvasuojelu muokkaisi joentör-
män, kirkonkylän rakennukset uudistuisivat ja 
latomaisema väistyisi tehomaatalouden tieltä.

Kotiseutua tulee erityisesti pohtineeksi elä-
män käännekohdissa: avioliiton solmiessaan, 
lapsen syntyessä ja kuoleman lähestyessä. Ky-
symys siitä, mikä kirkkorakennus koristaa vih-
kiraamattua tai missä on viimeinen leposija, ei 
ole yhdentekevä.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n säännöissä 
todetaan, että yksi yhdistyksen tehtävistä on 
syventää pääkaupunkiseudulla asuvien ete-
läpohjalaisten kiintymystä kotiseutuun. Tämä 
kiintymys näkyy käytännössä myös eteläpoh-
jalaisten seurakuntien arjessa. Muualle muut-
taneet pysyvät osana seurakuntien elämää.

Erityisesti näin on silloin, kun jumalanpal-
veluksessa luetaan kastettujen, avioliiton sol-

mivien ja kuolleiden nimet. Nimien takana on 
usein muualla asuvia, joiden juuret ovat kui-
tenkin vahvasti eteläpohjalaisen paikkakun-
nan maaperässä.

Messussa nimiä ei pelkästään lueta. Seura-
kunta myös rukoilee jokaisen kastetun, aviolii-
ton solmivan ja kuolleen sekä heidän läheisten-
sä puolesta. Niissä maakunnan seurakunnissa, 
joissa väki ikääntyy kovaa vauhtia, iloitaan si-
täkin enemmän muualla asuvista aviopareista 
ja lapsista, jotka voidaan liittää esirukoukseen.

Me täällä Etelä-Pohjanmaalla rukoilem-
me teidän muualle muuttaneiden puolesta. 
Toivomme, että yhteytenne kotiseutuun säi-
lyisi. Samalla rukoilemme, että voisitte tun-
tea kodikkuutta, lämpöä ja rauhaa nykyises-
sä asuinpaikassanne – myös oman alueenne 
seurakunnassa.

Ajattelen, että yhdistyksen tehtävä syven-
tää pääkaupunkiseudun eteläpohjalaisten kiin-
tymystä kotiseutuun, näkyy myös rukoukse-
na kotiseudun puolesta. Kun laitatte kädet 
ristiin, muistakaa siis meitäkin, jotka asumme 
Etelä-Pohjanmaalla.

Toivotan Jumalan siunausta juhlaa viettä-
välle yhdistykselle ja kaikille pääkaupunkiseu-
dun eteläpohjalaisille. ▼

Simo Peura
Lapuan hiippakunnan piispa

Kotiseudun rukous

Kuva: Benjam Pöntinen
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Minulle on annettu mieluisa tehtävä esit-
tää veljesjärjestöllemme Helsingin Etelä-
pohjalaiset ry:lle onnittelut sen viettäessä 
75-vuotisjuhlaansa. 

Yhdistyksemme – Eteläpohjalaiset seni-
orit ry – on muutamia vuosia nuorempi kuin 
juhliva yhdistyksenne. Eteläpohjalaiset senio-
rit aloitti toimintansa huhtikuussa 1946 Ost-
robotnialla. Molempien yhdistysten perusta-
misidea kumpuaa tuon 1940-luvun erikoisis-
ta oloista ja ilmapiiristä. Molemmilla yhdistyk-
sillä on monia samoja piirteitä toimintansa ta-
voitteissa ja työskentelytavoissa ja jäsenistö-
kin on samantapainen, jopa osittain yhtenevä.

Sen vuoksi ei olekaan mikään ihme, että 
aika ajoin on herätetty kysymys siitä, eikö näi-
den yhdistysten pitäisi muodostaa yksi koko-
naisuus. Pitkän harkinnan ja tutkimusten pe-

rusteella tämä vaihtoehto kuitenkin hylättiin. 
Se oli varmasti oikea ja onnellinen ratkaisu.

Molemmat yhdistykset ovat jatkaneet itse-
näisinä. Ne ovat keskittyneet omien tavoittei-
densa mukaiseen toimintaan entistä tarmok-
kaammin ja innovatiivisemmin. Yhdistykset 
ovat nyt vahvempia kuin ehkä koskaan aikai-
semmin. Toiminnat ovat monipuolistuneet ja 
jäsenmäärät kasvaneet. Myös jäsenistön osal-
listumisinto on lisääntynyt. Eteläpohjalaiset se-
niorit toivottaa Helsingin Eteläpohjalaisille jat-
kuvaa menestystä eteläpohjalaisten ja kaikki-
en suomalaisten parhaaksi. ▼

Sakari Sippola
Esimies
Eteläpohjalaiset seniorit ry

Hyvät Eteläpohjalaiset ystävät

Sakari Sippola Helsingin Eteläpohjalaisten 
perustamisen aikaan vuonna 1941.
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Teksti: Suvi Lahdenmäki

Helsingin Eteläpohjalaiset 
-yhdistyksen syntysanat 

lausuttiin 15.5.1941 
Ostrobotnialla. 

Eteläpohjalaisia oli Helsingin 
lehdissä kutsuttu paikalle 

keskustelemaan oman 
seuran perustamisestia 

pääkaupunkiin. 

Tämän historiallisen kokouksen 
alkua kuvataan samassa 
kirjoituksessa näin:

”Pian siinä virallinen puoli selkeni: -Sinä Järvileh-
to, juridiikan huippumiehiä kun olet, siirry siitä 
pöytän taa tämän kokouksen puheenjohtajak-
si. Niin tuttavallisesti alkoi Vaasan Jaakkoo (eli 
kokouksen puuhamies, kansanedustaja ja pää-
toimittaja Jaakko Ikola, kirj.huom.). Useimmat 
ehdotukset johtokuntaan tulivatkin hänen, la-
pualaisten ja asessori Hakosalon taholta, joka 
sipisi sekä oikeaan että vasempaan: nuorem-
pia koita etsiä ja naisia kans.... Yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin tohtori Oiva Jääskeläi-
nen, erinomaisen onnistunut, kaikille mielei-
nen, lämminhenkinen maakuntamme mies...”

Historiallinen kokous päättyi ohjelmaan, jo-
hon kuului maisteri Armas Luukon esitelmä 
Nuijasodan jälkeisestä asutuksesta Etelä-Poh-
janmaalla ja yksinlaulua taiteilija Reino Halla-
perän esittämänä.

Vuoden 1969 jäsenlehdessä, joka tuolloin oli 
nimeltään Helsingin Eteläpohjalainen, on haasta-

teltu lähes alusta saakka mukana ollutta rahas-
tonhoitajaa, rouva Elli Lahtea. Hän kertoo toi-
minnasta lehdessä näin:

”Ostrobotnialla kokoonnuttiin illanviettoi-
hin... erityisesti pitäjittäin järjestetyt illanvietot 
osoittautuivat suosituiksi tapahtumiksi. Tämän 
juhlaketjun aloittivat isokyröläiset, oman tilai-
suutensa järjestivät monet muutkin, alavutelai-
set, lapualaiset ja ilmajokiset. Tässä tilaisuudes-
sa tuili eräs esiintyjä maininneeksi vähän arvos-
tellen laihialaisista jotka kimpaantuivat tästä vä-
hättelystä ja järjestivät vuorostaan oikein onnis-
tuneen tilaisuuden. 

Näiden iltojen ohjelmasta mainitaan alavu-
telais-illassa vieraillut Niilo Järvilehdon johta-
ma mieskuoro, professori Oiva Soinin lauluesi-
tykset ja kirjailija Seere Salmisen Isokyrön elä-
väinen muistelu. 

Sota ja sen jälkeinen aika aiheuttivat omat 
haasteensa varsinkin tilaisuuksien trahteerauk-
sen järjestämiseen. ”Kahvileipä oli leivottava itse 
ja kahvitouhukin hoidettiin omin voimin”, ker-
too Rouva Lahti, joka oli kansanhuollon tarkas-
tajana itse tuohon aikaan.

60-luvulla uuteen nousuun
Kuten usein yhdistysten toiminnassa, myös ete-
läpohjalaisilla oli välillä hiljaisempia aikoja. Alku-
aikojen innostus hiipui, kunnes jälleen 60-lu-
vun alussa nousi uudestaan ja järjestö yhdisti 
voimansa Helsingin Kyrönmaa-seuran kanssa. 

Keväällä 1961 järjestettiin eteläpohjalainen 
ilta Ravintola Kestikartanossa ja seuraavana ke-
väänä päätettiin aloittaa yhdistysten yhteistoi-
minta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 
Paavo Raukko ja sihteeriksi Kaija Lohikoski 
(= Kauppinen). Retkeilytoiminta alkoi ja sitä ryh-
tyi hoitelemaan opettaja Jouko Pesola (Soini). 
Vähän myöhemmin retket suuntautuivat ulko-
maillekin ja niiden suunnittelusta vastasi usein 
talousneuvos Martta Laurén (Vähäkyrö). Hel-
singin muihin kotiseutuyhdistyksiin, erityises-
ti Helsingin savolaisiin, pidettiin yhteyttä. Paa-
vo Raukon jälkeen puheenjohtajaksi tuli Pentti 
Rintala (1967-68) ja toimittaja Kaarlo Lähteen-
maa (Alavus) 1969-1970. Sen jälkeen nuijan var-
teen tarttui peräti 14 vuodeksi Matti Myllynie-
mi (1971-1985), joka toimi puheenjohtajana vie-
lä uudestaan 1995-2000.

Helsingin Eteläpohjalaiset r.y:n perustavan kokouksen osanottajia Ostrobotnian juhlasalissa 15.5.1941. 
Edessä kokouksen puheenjohtaja K.A. Järvilehto ja sihteeri Anja Herttua.  
Kuva Helsingin Eteläpohjalaiset r.y:n arkisto.

75 vuotta eteläpohjalaisten asialla
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Vuonna 1981 yhdistyksessä toimi erikseen 
myös naistoimikunta, jonka panos esimerkiksi 
tilaisuuksien järjestämisessä oli ratkaiseva. Pu-
heenjohtajana toimi 1981 rahastonhoitaja Mai-
ja Leskinen (Lapua).

Ensimmäiset yhdistyksen itsenäisyyspäivän-
juhlat järjestettiin 1963 Ostrobotnian juhlasa-
lissa, puhujina piispa Eero Lehtinen, maaher-
ra K.G. Ahlbäck ja lääketieteen tohtori Martti 
Kantele. Myöhemmin puhujat olivat vuoroin 
maakunnasta, vuoroin Helsingistä. Musiikista 
juhlissa ovat vastanneet usein Pohjalaisten Osa-
kuntien Laulajat sekä mm. Taru Valjakka, Sep-
po Laamanen, Jaakko Hietikko, Pohjolan si-
sarussarja ja Jorma Panula. Jäsenten mieliin 
ovat jääneet myös Vekko Uusimäen esitykset, 
kuten ohjaus Jäinen tiemme 1969. Ostrobotni-
alla juhlat järjestettiin aina vuoteen 1982 saak-
ka, jolloin juhlasalin jäädessä pieneksi siirrettiin 
juhlinta Finlandia-talon ravintolasaliin ja sieltä 
Valkoiseen saliin. 

Iltamia ja fiulikökkää

Erilaiset kulttuuritilaisuudet ja ohjelmalliset il-
tamat ovat kuuluneet yhdistyksen ohjelmaan 
aina. Iltamia järjestettiin niinikään ensin Ostro-
botnialla, ja niiden mahdollistamisessa oli osa-
kunnalla suuri merkitys niin tilojen tarjoajana 
kuin kahvituksien järjestäjänä. Yksi mieliinpai-
nuvimmista on muistelijoiden mukaan ollut 
11.4.1976 järjestetty professori Heikki Kleme-
tin 100-vuotismuistojuhla, jossa esiintyi 50 kuor-
tanelaista laulamassa, soittamassa ja lausumas-
sa. Paikka vaihtui myöhemmin Kestikartanoon, 
Balderin saliin ja 1978 alkaen Arbetets Vänner-
rille eli Annan Vennulle. Vuodesta 1986 tapah-
tumat järjestettiin Mäkelän kansakoulun juhla-
salissa. Ohjelmassa on ollut kokonaisia näytel-
mäesityksiä, kuten Laihian Nuorisoseuran esittä-
mä Santeri Alkion ”Syteen tai Saveen” 1952 tai 
Mietaan Nuorisoseuran esittämä Hilja Valtosen 
”Autotyttö” vuonna 1953.

Vuonna 1970 yhdistys keksi järjestää ete-
läpohjalaaset pirot, josta tulikin niin suosittu, 
etteivät kaikki mahtuneet sisään Yrittäjänais-
ten tiloihin. 

Yhdistys on ollut mukana monessa kökäs-
sä ja rahanhankinnassa. On oltu hankkimassa 
patsasta Peräseinäjoen sudelle eli Ville Ritolal-
le, säveltäjä Toivo Kuulalle ja pelimanni-mu-
siikille Seinäjoelle.

Yksi menestyneimmistä oli Fiulikökkä, jolla 
kerättiin rahaa taiteilija Kaija Saariketun soit-
timeen. Helsingin kaupungintalon juhlasalissa 
järjestettiin konsertti, jossa esiintyivät itse viu-
listin lisäksi Sibelius-Akatemian kamariorkeste-
ri Jorma Panulan johdolla, kokkolalainen Poh-
janmaa-kvartetti Juha Kankaan johtamana, 
laulajat Leena Kosola ja Jaakko Hietikko se-

Yhdistyksen jäseniä vuonna 1970. Edessä keskellä päätoimittaja Paavo Raukko. Kuva Helsingin 
Eteläpohjalaiset r.y:n arkisto.

Yhdistyksen johtokunnan jäseniä Veikko Uusimäen kotona vuonna 1983. Vasemmalta: Maija Leskinen, 
Martta Laurén, Veikko Uusimäki, Kaija Marvia, illan emäntä Kerttu Uusimäki, Suoma Kivistö ja seisomassa 
Matti Myllyniemi. Kuva yhdistyksen arkistosta.

Juhlayleisöä Valkoisessa salissa yhdistyksen 50-vuotisjuhlassa 12.10.1991. Vas. Eija ja Ensti Pohjola, 
Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Latva-Rasku, Helsingin kaupungin edustajia, eversti Pertti 
Jaakkola, FM Pentti Rintala, teatterineuvos Veikko Uusimäki. Kuva yhdistyksen arkistosta.
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Eteläpohjalaisen kansallispukupäivänä esiteltiin suomen kielisen ja ruotsinkielisen alueiden naisten 
kansallispukuja sekä joitakin miesten kansallispukuja Kampissa 1994. Kuvassa naisten kansallispukuja. 
Kuva Leena Heiskanen.

Yhdistyksen Itsenäisyyspäivän juhlasta 6.12.1994 Valkoisessa salissa. Vas. FM Maija Numminen, 
juhlapuhuja ministeri Jaakko Numminen, maakunnan terveisten tuoja Alavuden kaupunginjohtaja Silja 
Hiironniemi, puheenjohtaja Sakari Laulaja, eversti Reijo Kuusisto ja taloustirehtööri Hannes Lae.  
Kuva Annukka Viitaniemi.

Eteläpohjalaisen Jaakko Kivirannan murrerunoja esittivät 1995 Kampissa Juhani Yli-Rantala ja Matti 
Potka. Tilaisuuden musiikista vastasivat pianisti Jussi Törnvall ja opperalaulaja Henrik Lamberg.  
Kuva Annukka Viitaniemi.

kä pianisti Olli Mustonen. Konsertti tuotti noin 
10 000 mk, mutta vielä senkin jälkeen jäi kerät-
tävää Guarneri-viuluun, jonka Saarikettu lopul-
ta kuitenkin sai. 

Kansallispukuja ja 
oopperailtapäiviä

Kulttuuria vaalittiin monipuolisesti myös seu-
raavina vuosikymmeninä. Eteläpohjalaisen kan-
sallispuvun päivänä vuonna 1994 perehdyttiin 
maakunnan pukuperinteeseen. Aiheesta ker-
toivat mm. museonjohtja Marja-Liisa Haveri ja 
kotiteollisuuusopettaja Tuula Hermans ja käsi-
työn opettaja Gunilla Vuori. Isokyröläissyntyi-
nen Eira Salokangas puolestaaan esitteli kan-
sallispukujen eri osien valmistusta ja työvälineitä. 

Kirjallisuuteen on tutustuttu usein erilaisis-
sa matineoissa ja Kansallisteatterissa nähtiin 
versio Antti Tuurin Pohjanmaa-näytelmästä. 
Vierailuja tehtiin myös uuteen oopperataloon, 
Suomen Jazz-museoon ja useampaan kertaan 
eduskuntatalossa. Musiikkivieraita oli aina Jus-
sikuorosta ja Rehupiiklesistä lmajoen Kampraat-
ti-kuoroon ja Tallareista ja Heikki Lahden man-
doliiniorkesterista Korpelan kantaattiiin Vanhas-
sa kirkossa 1996.

Uusi vuosituhat alkoi juhlavasti ja uuden pu-
heenjohtajan Antti Lanamäen kannalta vaati-
vasti, kun yhdistyksen 70-vuotisjuhlien pitopai-
kaksi oli varattu peräti Finlandia-talo. Onneksi 
voimat saatiin yhdistettyä 50 vuotta täyttäneen 
Jussi-kuoron kanssa, sali saatiin täyteen, kulut ka-
tettua ja komeat juhlat pidettyä. 

Vuosikymmenen mieliinpainuvimpia tilai-
suuksia olivat Oopperailtapäivät, joita hallituk-
seen tullut Henrik Lamberg järjesteli. Kökkään 
tuli useita eteläpohjalaisia nuoria laulajia, jot-
ka myöhemmin ovat valloittaneet maailman 
opperanäyttämöt, esimerkkinä vaikkapa Ju-
ha Uusitalo.

Useissa tilaiusuuksissa toimi emäntänä Sirk-
ka-Liisa Mattila, joka viihtyi tuossa tärkeässä 
tehtävässä peräti 25 vuotta ja huolehti leipo-
muksista ja vieraiden kestityksestä aikaa ja vai-
voja säästämättä. 

Viime juhlista tähän päivään

Viimeisten viiden vuoden ajalta kohokohtia ovat 
olleet kuntavierailuiden ohella erilaiset runo-, 
murre- ja musiikkitapahtumat. Vuonna 2012 yh-
distys sai paljon uusia jäseniä, kun se osallistui 
kauniina kesäkuun päivinä Pikkuusen häjympiin 
pitoihin Senaatintorilla. Omalla kojullamme vie-
raili useita pääkaupunkiseudun pohjalaisia, jot-
ka ottivat neuvosta vaarin ja liittyivät jäseniksi. 

Saman vuoden marraskuussa kuultiin Runoa 
ja laulua Kinaporissa, johon yhdistyksen tapahtu-
mat siirtyivät Kampin palvelukeskuksen remon-
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tin vuoksi. Ismo Suksen runoesitys eteläpohja-
laismiehen tunnoista oli vaikuttava. Seuraava-
na vuonna kylässä kävi Kauhajoki, joka toi näy-
tille mm. Pohjalaisia -näytelmän otteen Teatteri 
Kajon esittämänä ja Panula-opiston muusikoita. 
Vuonna 2014 saatiin pertäi kaksi kuntavierasta: 
keväällä kylässä kävi kruunuhäätansseja ja kan-
sanlauluja sekä Mellerin runoutta mukanaan 
tuonut Lappajärvi ja talvella Teuva, josta vieraik-
si tulivat kirjoittaja, muusikko Simo Ralli yhty-
eineen. Marraskuussa sukellettiin vielä murtei-
den pariin, kun Murretta ja musiikkia -tilaisuudes-
sa kohtasivat eteläpohjanmaan murre ja slangi. 
Esiintyjinä olivat mm. Lasse Liemola ja slangi-
laulukilpailun voittaja Vesa Nuotio, joka oli teh-
nyt tuttuun säveleen uudet sanat ja niin kuul-
tiin laulu Kaksipa poikaa Krunikasta.

2015 vieraina kävivät Alajärvi, jonka juhlas-
sa kuultiin mm. Tommi Niskalan laulua ja näh-
tiin kyläelokuvakilpailun nuoret voittajat sekä 
Kuortane Kruunuhäineen. Tänä vuonna Kauha-
van vierailu, jossa kuultiin mm. Satu Valkaman 
ja Kalle Peuran musiikkiesityksiä kanteleella ja 
pianolla, keräsi Kamppiin lähes 200 katsojaa. 
Kevään suuri ponnistus oli yhdistyksen järjes-

tämä alle 25-vuotiaille suunnattu kirjoituskilpai-
lu, johon saatiin hienoja tekstejä ympäri maata 
ja maakuntaa. Raadissa olivat hallituksen jäsen-
ten lisäksi kirjailija Antti Tuuri, Yleisradion jour-
nalistisen etiikan päällikkö Riitta Pihlajamä-
ki ja eläkkeellä oleva lehtimies ja järjestöaktiivi 
Pentti Kurunmäki. Kolme parasta tekstiä jul-
kaistaan käsissä olevassa Plarin juhlanumerossa.

Perinteitä on jatkettu. Itsäisyyspäivän juhla 
on aina ollut tärkeä ja juhlava tilaisuus, jossa on 
saatu kuunnella vaikuttavia puheita niin sodan 
kokeneilta kuin nykypäivän päättäjiltä. Juhlaan 
on aina kuulunut myös nuorten näkökulman 
esiintuonti kulloisenkin osakunnan edustajan 
esittämänä. Ohjelman on kruunannut upeat 
musiikkiesitykset, esimerkisi Henrik Lamber-
gin johtaman Suomalaisen Klubin kuoron tulkin-
nat sekä mm. Liisa Lambergin esittämät runot. 
Tilaisuuden päätteeksi laulettu Maamme-laulu 
on viimeistään virittänyt tunnelman kohdalleen.

Toinen tärkeä perinne on Tammisunnun-
tain kirkkopyhä, jota yhdistys on viettänyt eri 
pääkaupunkiseudun kirkoissa, jonka papistos-
sa on eteläpohjalainen pappi. Kirkko on aina ol-
lut ääriään myöten täynnä, kuten Espoon tuo-

mikirkko 2014, jossa saarnan piti Espoon piispa 
Tapio Luoma. 

Tänä päivänä Helsingin Eteläpohjalaiset on 
yksi vanhimpia ellei vanhin edelleen toimivista 
maakuntapohjaisista kotiseutuyhdistyksistä ja 
jäsenmääräältään ja toiminnaltaan suurin, ku-
ten selviää Pentti Kurunmäen kirjoituksesta 
toisaalla lehdessä. Uusia jäseniä yritetään saada 
toimintaan mukaan eri keinoin ja yhdistys seu-
raa aikaansa ja on liittynyt mm. Facebookiin. ▼

Kirjoituksessa käytetyt lähteet:
Elli Lahti muistelee yhdistyksen taivalta. Helsingin 
Eteläpohjalainen nro 1/1969

Helsingin Eteläpohjalaiset – 40 vuotta ja 
Paavo Raukosta tähän päivään. Helsingin 
Eteläpohjalainen nro 3/1981

Helsingin Eteläpohjalaiset ry. Ensimmäiset 
vuosikymmenet, Itsenäisyyspäivän juhlat, Iltamia 
ja muita juhlia.Kaija Kauppinen. Plari nro 3 /1991

Matkailu avartaa. Suoma Kivistö. Plari nro 3/1991

Eteläpohjalaista kökkää Helsingissä. Esko Vierikko. 
Plari nro 3/1991.

VAASAN 
JAAKKOO

Mahtavia kertoMuksia

PohjanMaan
 Murteella

Lukijana aito pohjalainen  
Jukka Kemppinen

3 KIRJAA
 2 CD- ÄÄNIKIRJAA

 UPEA  
JUHLAPAKKAUS

Tekijöinä Jukka Kemppinen ja Päivi Hartzell

Lue lisää ja osta tuotteita osoitteesta:
www.jaakoonjutut.fi

Unohtumattomia Vaasan Jaakoon 
kertomuksia kahtena äänikirjana ja 
tekstikirjana sanastoineen
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Monet ovat kuuluneet yhdistykseen vuosia,  
ja yksi heistä on nykyinen isännän tehtäviä hoitava  
Olavi Saarenpää. Olavi on ollut yhdistyksen jäsen  

jo kohta puoli vuosikymmentä, 48 vuotta.

Olavilla on tallessa jotakuinkin jokainen yh-
distyksen jäsenlehti 60-luvun lopulta tähän päi-
vään ja vuoden 1969 ensimmäisestä numeros-
ta selviää, että Saimaan kanavan ja ympäristön 
kolmipäiväisellä retkellä käytiin mm. Savonlin-
nassa, Kerimäellä, Punkaharjulla, Imatralla ja Lap-
peenrannassa. Matkan hinta oli 50 mk.

Paljon on muistoja myös yhdistyksen aktii-
visista jäsenistä ja puheenjohtajista, esimerkiksi 
Hilma Laalosta, joka kuului hallitukseen 70-lu-
vulla ja jolla oli suhteita joka paikkaan. 

Puoli vuosikymmentä omien joukossa

Olavi Saarenpää on ehtinyt olla yhdistyksen 
toiminnassa jo lähes 50 vuotta.

Saarenpään albumista löytyy kuva-aarteita 
yhdistyksen retkistä ja tapahtumista aina 
60-luvulta saakka.

Olavi oli pari vuotta yhdistyksen hallitukses-
sa 1970-luvulla ja vuonna 2013 hänet valittiin 
isännäksi. Olavi on tuttu näky kaikissa yhdistyk-
sen tapahtumissa, kun hän ottaa vieraat vastaan 
salin ovella. Isäntä apukäsineen järjestää myös 
tuolit salissa paikoilleen ja pois.

Viime vuosina mieleen ovat jääneet muun 
muassa itsenäisyyspäiväjuhlat ja useat maa-
kuntien vierailut, joissa on ollut mielenkiintois-
ta ja vaihtelevaa ohjelmaa. Omien parissa viih-
tyy edelleen. ▼

Jalasjärveltä maatalosta kotoisin oleva Olavi 
muutti Helsinkiin 1961. Armeijakaveri oli ker-
tonut, että Helsingin Puhelinyhtiöstä voisi saa-
da töitä, ja niin kävikin, ja Olavi viihtyikin koko 
uransa sähköteknikkona yhtiöllä. Asiakkaiden 
luona käydessä näki koko yhteiskunnan kirjon. 
Olavi asui ensin Malmilla, muutti sitten Hiekka-
harjuun ja lopulta Korsoon, taloon, josta ei kuu-
lemma lähde kuin toisten kantamana.

-Kyllähän se alkuun oli outoa ja orpoa tääl-
lä Helsingissä, kun kaikki oli vierasta eikä tunte-
nut ketään. 1967 yksi laihilaislikka kertoi Helsin-
gin Eteläpohjalaisista ja kehotti tulemaan käy-
mään tilaisuudessa. Ja niin tulin ja kyllähän se 
heti tuntui, että nyt on omien joukossa ja ikävä 
helpotti. Tuli kotoonen olo. Seuraavana vuon-
na liityin jäseneksi.

Sen jälkeen tapahtumia ja reissuja on yhdis-
tyksen mukana riittänyt. Alkuajoilta on runsaasti 
kuvia esimerkiksi yhteisistä matkoista maakun-
taan, jäsenten mökeille tai vaikkapa Speleihin. 
Matkoja on tehty myös muualla Suomeen. Yh-
dessä kuvassa ollaan Kastelhoman linnalla Ah-
venanmaalla ja toisessa Korpilahdella. 

Yksi ensimmäisistä, joissa Olavi oli muka-
na, oli vuonna 1969 toteutettu retki Saimaan 
kanavalle.

-Minut pyydettiin kahden muun nuoren, ty-
tön ja pojan kanssa järjestämään tuota reissua, 
mutta kuinka ollakaan, nuo kaksi muuta ihastui-
vatkin toisiinsa, ja saivat muuta tekemistä! Reis-
su järjestyi kuitenkin.

Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki
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Eteläpohjalaisilla on tapana kysyä vieraalta,  
jotta mistä soot kotoosin.  

Sillä selviää yleensä syntymäkunta tai -kaupunki –  
se rakkain kotiseutu, johon liittyvät  

lapsuus- ja nuoruusmuistot. 

Ylä-Savon Seura. Liiton jäsenrekisterin mukaan 
muita Helsinkiin rekisteröityjä kotipaikkaseuroja 
ovat Helsingin Raumalaiset, Helsingin Lappeen-
rantaseura, Helsingin Rantasalmiseura, Kiuruve-
si-Seura ja Ruovesi-Seura.

Kotipaikkaseurojen toiminnan tarkoituksena 
on muun muassa yhteisöllisyyden ylläpito tääl-
lä, missä on nykyinen kotiseutumme sekä tie-
tenkin yhteyksien ja vuorovaikutuksen ylläpito 
syntymäseuduillemme ja lähtömaakuntiimme. 

– Kotiseuturakkauksia voi siis samanaikai-
sestikin olla useampia. Eikä siis ole lainkaan ta-
vatonta, että on useammankin kotiseutuyhdis-
tyksen jäsen, vaikka vain kannattajajäsenenä. ▼

Onnea 75-vuotiaalle 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:lle! 

Vihdin Otalammella 23.9.2016 
Lehtimäeltä lähtenyt Pentti Kurunmäki

Rakkaudesta kotiseutuun

Kuinka sitten kotiseutuyhdistyksemme ase-
moituu Suomen Kotiseutuliiton suureen jäsen-
kuntaan? Liittoon kuuluu nykyään 859 jäsenyh-
teisöä ja yli 200 henkilöjäsentä. Jäsenyhteisöis-
tä peräti 715 on paikallisyhdistyksiä (kotiseu-
tu- ja kaupunginosayhdistyksiä, kyläyhdistyk-
siä, museoyhdistyksiä, kulttuuriseuroja ja sääti-
öitä). Liittoon kuuluu myös 98 kuntaa, 18 maa-
kuntien liittoa, 14 kotiseututyön aluejärjestöä ja 
11 valtakunnallista järjestöä sekä kolme yritystä. 

Näihin lukuihin sisältyvät myös sellaiset maa-
kuntataustaiset yhdistykset kuin esimerkiksi Hel-
singin Eteläpohjalaiset ja neljä muuta vastaa-
vanlaista kotiseutuyhdistystä sekä viisi kunta- 
tai kaupunkiseuraa, jotka on rekisteröity Helsin-
kiin. Näitä kutsutaan kotipaikkaseuroiksi. 

Kotiseutuliiton toimiston arvion mukaan 
Helsingin Eteläpohjalaiset on näistä maakun-
tataustaisista yhdistyksistä vanhin sekä jäsen-
määrältään ja toiminnaltaan suurin. Tieto ei tä-
män kirjoittajaa suinkaan yllättänyt. Onhan meil-
lä esimerkiksi vuodesta 1962 lähtien ilmestynyt 
oma lehtikin: Helsingin Eteläpohjalainen vuosi-
na 1962–1984 ja Plari vuodesta 1985 lähtien. 

Muita maakuntataustaisia kotipaikkaseuro-
ja ovat Helsingin keskipohjalaiset, Pääkaupun-
kiseudun keskisuomalaiset, Satakunta-Seura ja 

Harva meistä kuitenkaan asuu koko ikänsä 
syntymä seudullaan. Muuttoliike onkin aikam-
me suurinta ”kansanliikettä”. Tilastot osoittavat, 
että vuosittain asuinpaikkaansa muuttaa puoli 
miljoonaa suomalaista. Muuton yleisimpiä syi-
tä ovat opiskelupaikan tai työpaikan saanti ta-
hi perhesuhteiden muutos. 

Uudelle asuinpaikalle asettuminen ottaa ai-
kansa, mutta kun siellä alkaa viihtyä ja jos työ- ja 
toimeentuloasiat ovat kohtuullisesti kunnossa, 
niin kohta sinne kotiutuu ja sitä paikkaa alkaa pi-
tää kotiseutunaan. Tästä seuraa – omakohtaises-
tikin koettuna – että henkilöllä voi olla useam-
piakin kotiseuturakkauksia: syntymäpaikka, kul-
loinenkin työ- ja asunpaikka, vapaa-ajan asuin-
paikka, eli niin sanottu kakkosasunnon paikka-
kunta. Niihin kaikkiin liittyy tiettyä kiintymystä.

HEP!

Helsingin Eteläpohjalaiset ry on pääkaupun-
kiseudulle Etelä-Pohjanmaalta muuttaneiden 
kotiseutuyhdistys, side- ja yhteydenpitokanava 
syntymäseutuun ja kotimaakuntaan. Eteläpoh-
jalaisuus tuntuu olevan ”pysyvää sorttia” eli, että 
se kestää aikaa. Pikemminkin on niin, että tämä 
”heimollinen” ominaisuus vain lisääntyy ikään-
tymisen myötä.



Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki

Yhdistyksen lehtiä eri vuosikymmeniltä, eli vuosilta 1969, 1981, 1993, 2010 ja 2014. 
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Helsingin Eteläpohjalaiset on 
harvoja kotiseutuyhdistyksiä, 
joilla on oma säännöllisesti 

ilmestyvä lehti. Plarin historia 
alkoi 54 vuotta sitten.

Yhdistyksen ensimmäinen lehti ilmestyi vuon-
na 1962 ja oli nimeltään Helsingin Eteläpohjalai-
nen. Ensimmäiset numerot olivat vain nelisivui-
sia, mutta kaikki tarpeellinen niihinkin on saatu 
mahtumaan. Esimerkiksi vuoden 1969 ensim-
mäisessä numerossa kerrotaan eteläpohjalaisen 
kirjallisuuden juhlasta Ostrobotnialla ja kirkko-
pyhästä Heränneitten Seuratuvassa, mainoste-
taan Saimaan ympäristön ja kanavan retkeä ja 
Pohjalaisten kansanlaulujen EP-levyä. 

Yhdistyksen oman lehden perusti sanoma-
lehtimies Paavo Raukko, joka toimi Helsingin 

Eteläpohjalaisten puheenjohtajana 1962–1967 
ja jolla oli kokemusta niin Lapuan Sanomien pää-
toimittajana kuin Koneviesti-lehden perustajana. 
Hän halusi varmistaa että kotiseutukiinnostus jat-
kuisi ja päätti perustaa yhdistykselle oman leh-
den. Helsingin yhdistys on tiettävästi ainoa, jol-
la on oma lehti. Hämeenlinnan Seudun Pohja-
laiset ry julkaisi aikaisemmin A 5 kokoista monis-
tettua jäsenvihkosta nimeltään Pohjanmaa, kir-
joitti Plarin entinen päätoimittaja Annukka Vii-
taniemi yhdistyksen 70-vuotisnumerossa 2011.

Paavo Raukko ja seuraava päätoimittaja Syl-
vi Kananoja (päätoimittajana 1972–1982 sekä 
1985–1986) taittoivat lehdet itse. Raukon aikaan 
taitto tarkoitti jokaisen kirjaimen paikoilleen lait-
toa, mutta Kananoja sai painolta valmiiksi paine-
tut tekstit, jotka sitten asetti oikeille paikolleen.

Kananoja kertoo, kuinka eräänä päivänä 
vuonna 1971 silloinen puheenjohtaja Matti Myl-
lyniemi käveli Kananojan työpaikalle ja ”toi ilmoi-

tuksia ison kirjekuorellisen. Kauhajoella oli ollut 
Spelit. Matti olli käynyut kirkonkylän liikelaitok-
sissa keräämässä ilmoituksia meidän lehteem-
me. Ehdotin, että tekisimme Kauhajoki-nume-
ron, koska kaikki ilmoitukset oli saatu sieltä. Ja 
samassa se välähti. Siinähän se ratkaisu olikin! 
Pitäjänumeroita!”

Näin syntyi perinne pitäjä- tai kuntanume-
roista, joissa jokin pitäjä esittelee ajankohtaisia 
asioitaan ja historiaansa. Nykyisin kuntanume-
rot tehdään kuntavierailujen yhteydessä.

Postitus käsipelillä

Alkuaikoina lehtien postitus hoidettiin käsipe-
lin. Postimerkit ja osoitelaput liimattiin jokaiseen 
lehteen itse. Postituskökässä oli yleensä 5–6 hen-
keä, ja sitä tehtiin milloin kenenkin luona. Kuten 
Kananoja kirjoittaa, suuresta työstä huolimatta 
ne olivat myös hauskoja iltoja, joissa välillä kah-
viteltiin ja juteltiin. Myöhemmin siirryttiin sano-

Plari on lajissaan harvinainen



Plarin edeltäjä Helsingin Eteläpohjalainen vuodelta 1969. Vanhoissa lehdissä tekstejä on enemmän ja ne ovat usein pitkiä, nykyään valokuvat ovat entistä 
tärkeämpiä.
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malehtipostitukseen, eikä postimerkkejä enää 
tarvinnut liimailla, mutta lehdet oli niputetta-
va postipiireittäin. 

Martti Peltomäen päätoimittajakaudella 
(1983–1985) lehden nimi muutti Plariksi. Myös 
postitus hoidettiin nyt kirjapainosta käsin. Rai-
mo Pälviän, Pentti Kurunmäen ja Veikko Uu-
simäen jälkeen päätoimittajan tehtävään saa-
tiin vuosiksi 1990–1997 Annukka Viitaniemi, 
hänen työtään jatkoi taas Terttu Savola. 

Itse olen Plarin päätoimittajana nyt neljät-
tä vuotta. Taitto ja painatus tapahtuu nykyään 
Painomerkki Oy:ssä Helsingissä ja taittajana on 
useita vuosia ollut Kirsi Pääskyvuori. Yhdessä 
taittajan kanssa uudistimme lehden ulkoasua 
ja koitamme tehdä lehdestä aina mahdollisim-
man houkuttelevan ja mukavan lukea. Nyky-
ään visuaalisuus ja kuvat ovat entistä tärkeäm-
piä ja niihin pyritään kiinnittämään huomiota. 

Lehdenteko on muuttunut viimeisten vuo-
sien aikana valtavasti. Nykyisin kaikki tapahtuu 
tietokoneilla ihan loppumetreille saakka: jutut 
ja kuvat tulevat päätoimittajalle sähköisinä ver-
sioina, ja päätoimittaja lähettää ne taittajalle, jo-

ka mallaa jutut parhaansa mukaan lehdeksi. Tait-
taja lähettää taittovedoksen sähköisenä ja siitä 
tarkistetaan vielä kerran, että tekstit ovat oikein, 
otsikot ja kuvat paikoillaan ja juttujen järjestys 
sopiva. Yleensä pientä korjattavaa on aina, ja lo-
pulta viides ja kuudes vedos on painovalmis. Sen 
jälkeen lehti valmistetaan painovalmiiksi ja pai-
nokoneet, nykyään nekin digitaalisesti toimivat, 
laitetaan puskemaan lehtiä maailmaan. 

Jo parin päivän päästä lehdet ovat val-
miita postitettavaksi. Postituksen hoitaa 
oma firmansa, joka saa jäsenistön osoitteen 
jäsenrekisterinpitäjältämme. 

Kulttuuria ja yhdistyselämää

Plarin sivuilla on vuosien varrella esitelty monta 
pohjalaisvaikuttajaa, erityisesti kulttuurin alalta. 
Haastateltu on niin kuvataiteilijoita, kuten Juha-
ni Palmu ja Soile Yli-Mäyry, kirjailijoita aina Or-
vokki Autiosta nykypolven dekkaristi Vera Va-
laan ja muita taiteilijoita näyttelijä Hannu-Pek-
ka Björkmanista muusikko Lauri Tähkään.

Lehteen on haastateltu myös muun muas-
sa puolustusvoimain ja kirkon edustajia ja usei-

ta elinkeinoelämän edustajia. Hallituksen vierail-
lessa pohjalaisten johtamissa yrityksissä ja jär-
jestöissä on näistä pyritty kertomaan Plarissa.

Lehden kokoamisessa ovat päätoimittajia 
auttaneet hallitus ja etenkin lehden toimitus-
neuvosto ideoimalla sisältöä ja hankkimalla il-
moituksia, joilla lehden kulut pyritään katta-
maan. Hilkka Kotkamaa on tehnyt viime vuo-
sina Plariin kymmeniä kirjailijahaastatteluita, jois-
ta suuri kiitos, ja Benjam Pöntisen kuvia saam-
me ihastella tässäkin lehdessä.

Itselleni ovat juttukeikoista jääneet mieleen 
muun muassa kokeneen toimittaja Kari Män-
nyn, radioteatterimies Ari Kallion tai sukututki-
joiden Irma-Liisa ja Erkki Juutin haastattelut ja 
esimerkiksi vierailu Soinin Wanhan ajan päiville.

Kuntanumerot ovat erityisen mielenkiintoi-
sia, ja kiitettävästi kunnat ovat toimittaneet leh-
teen monipuolisia kirjoituksia kunnan elämästä. 

Lehdissä on myös kerrottu yhdistyksen juh-
lista ja tilaisuuksista kuvin ja sanoin sekä tiedo-
tettu ajankohtaisista asioista. Vuoden 2008 nu-
meroista alkaen lehti on luettavissa myös ver-
kossa. ▼



Teksti Suvi Lahdenmäki
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Kasvatustieteiden 
emeritusprofessori Kari 
Uusikylä on tullut tutuksi 

mediassa silloin, kun 
halutaan kuulla asiantuntijan 

sana opetuksesta tai 
vaikkapa lahjakkuudesta. 

Professorin suku on täynnä 
kuvataiteilijoita, mutta 

hän itse on enemmänkin 
musiikkimiehiä.

yliopiston kunniatohtoriksi tuli vuonna 2011. Pal-
kintoja ja tunnuksia on muitakin, muun muas-
sa Kansanvalistusseuran palkinnon Uusitalo sai 
2002, ja elämäntyöstään hän on saanut Valtion 
tiedonjulkistamispalkinnon 2006 ja Suomen 
Kulttuurirahaston tunnustuspalkinnon 2008.

Työssään Uusikylä on käsitellyt erityisesti 
luovuutta ja lahjakkuutta sekä puolustanut suo-
malaista peruskoulua ja akateemista opettajan-
koulutusta ja kirjoittanut näistä aiheista useita 
teoksia. Edelleen hän pitää voimakkaasti lasten 
ja opettajien puolta.

-Yhteiskunnan tila heijastuu myös koului-
hin ja pahoinvointi näkyy myös siellä. Erityises-
ti huolettaa tällä hetkellä se, että lasten ei an-
neta kasvaa rauhassa omaan tahtiin, vaan vaa-
ditaan niin paljon ja hirveän aikaisin pitäisi ol-
la huippuosaaja. Onneksi meillä on niin tasokas 
opettajankoulutus, se on valtavan arvokas tur-
va tässä tilanteessa.

Kirjojen ja kolumnien kirjoittamisen lisäk-
si Uusikylää myös pyydetään usein puhujaksi. 
Kasvatusasioita hän on tuonut esille myös rak-

kaan harrastuksen, jalkapallon junioritoiminnas-
sa. Toinen intohimo on musiikki, erityisesti kla-
rinetin ja saksofonin soitto.

-Klarinetin soitossa oli pitkä tauko, mutta nyt 
vuosi sitten aloitin uudestaan ja rakastan sitä! 

Ensi viikolla on taas soittokeikka bändin kans-
sa. Ohjelmisto koostuu pääasiassa jazzmusiikin 
evergreeneistä.

Pohjanmaalle ja Vaasaan on Uusikylällä vah-
vat siteet edelleen. 

-Vaasa oli hyvä paikka kasvaa. En ole ikinä 
ymmärtänyt jakoa rannikkopohjanmaahan ja 
muuhun maakuntaan, kyllä minä tunnen itteni 
niin eteläpohjalaaseksi kun olla ja voi. 

Ja sanansa vakuudeksi Uusikylä lähettää ku-
van vuodelta 1958. Siinä nuori Kari poseeraa, 
missäpä muussa kuin ehdassa jussipaidassa. 

Emeritusprofessori Kari Uusikylä on kutsut-
tu juhlapuhujaksi Helsingin Eteläpohjalaisten 
75-vuotisjuhliin 22.10. ▼

Kari Uusikylä: Kuvataiteilijasuvusta 
luovuuden tutkijaksi

Kari Uusikylä vastaa puhelimeen Vaasasta. 
-Muutin kirjat tänne vuosikymmenten jäl-

keen viideksi vuodeksi vuonna 2010, ja reissuja 
tänne teen usein edelleen. Viime viikolla kävin 
puhumassa Laihian kirkossa ja tänäänkin on yk-
si puhetilaisuus maakunnassa, kertoo Uusikylä. 

Kari Uusikylä syntyi Vaasassa 1945 ja asui siel-
lä ensimmäiset 19 vuotta. 

-Koko Uusikylän suku on täynnä kuvataitei-
lijoita. Muutamia vuosia sitten oli Vaasassa näyt-
telykin, jossa oli 13 suvun taiteilijaa esillä, alka-
en paapastani, Einari Uusikylästä. 

Kuvataide ei kuitenkaan ollut Karin heiniä. 
Sen sijaan opettaminen ja kasvatusasiat kiinnos-
tivat. Uusikylä pääsi opiskelemaan Helsingin Yli-
opistoon kasvatustiedettä, oli opettajan työssä 
kuusi vuotta ja sen jälkeen 35 vuotta yliopisto-
maailmassa tutkijana ja opettajana muun muas-
sa Helsingin, Joensuun, Tampereen ja Vaasan yli-
opistoissa. Uraan mahtuu myös kausi Yhdysval-
loissa Georgian yliopiston tutkijana 1990-luvun 
puolivälissä. Suomalaisen tiedeakatemian jäse-
neksi hänet valittiin vuonna 1999, ja kutsu Turun 



Hilkka Kotkamaa, teksti | Anni Kotkamaa, kuva

Tanssiorkesterin nimi on 
Tangopojat. Bändin olivat 

perustaneet Ruotsiin 
muuttaneet suomalaiset 
60-luvun lopulla. Musiikki 

antoi vapaa-ajan harrastuksen 
ja toimi koti-ikävän 
karkottamiseksi. 

Kirjailija Antti Tuuri kirjoitti 
orkesterista kirjan Tangopojat.

Kirjaa varten kirjailija on kiertänyt ympäri Ruot-
sia jututtamassa ruotsinsuomalaisia, useimmat 
jo pitkään maassa asuneita. Kirjassa on tarinoi-
ta ruotsisuomalaisista, läheltä ja lämpimästi.

- Päähaastattelut tein Skövdessä, jossa mi-
nulla oli tuttuja Volvon tehtaalla, Tuuri kertoo. - 
Olen myös kiertänyt paljon Tukhomassa, Lud-
vikassa, Göteborgissa ja monilla paikkakunnilla, 
joissa suomalaisia asuu edelleen.

- Aloitin materiaalinkeruun tätä kirjaa varten 
80-luvulla ja vuosien varrelta on kertynyt mel-
koinen määrä aineistoa. Aihe on ollut mielessä 
vuosikymmenet, sillä ajattelin, että täytyyhän 
tästä valtavan suuresta suomalasia kohdannees-
ta tapahtumasta tehdä myös kaunokirjallisuutta.

Antti Tuuri on tehnyt kirjasarjoja otsikoil-
la Pohjanmaa ja Äitini suku. Pohjanmaa-sar-
ja alkaa 1700-luvulta, jolta on peräisin ensim-
mäinen siirtolaisuuteen liittyvä tarina. Tuuri on 
pohjalaiseen tapaan löytänyt sukunsa histori-
asta jatkuvalla syötöllä siirtolaisuutta, joka alun 
perin suuntautui Amerikkaan. Siellä hän on kir-
jojaan varten kierrellyt Amerikan raitilla pitkin 
USA:ta ja Kanadaa. 

Nyt on vuorossa Ruotsi, johon hänen suku-
polvestaan muutti runsaasti väkeä: sukulaisia, 
naapureita ja luokkakavereita. 

Antti Tuuri löysi tangon Ruotsin raitilta

- Tämä suuri maaseudun muuttoliike taisi 
pelastaa kaksi kansakuntaa, sekä Ruotsin että 
Suomen. Ruotsissa suomalaiset - yhdessä jugo-
slaavien kanssa - rakensivat Ruotsin teollisuu-
den. Sodasta vähitellen toipuva Suomi välttyi 
taas rakennemuutoksen aiheuttamalta massa-
työttömyydeltä, jota siirtolaisuus sopivasti pur-
ki. Suomi olisi romahtanut ilman siirtolaisuuden 
tuomaa varaventtiiliä, Tuuri uskoo.

- Tangopoikia varten moni on kertonut Tuu-
rille tarinaansa, kun useimmat lähtivät Ruotsiin 
vain siksi että Suomella ei ollut tarjota heille töitä. 

- Ruotsiin heitä houkuttelivat Ruotsin teolli-
suuden värvärit, jotka odottivat pikkukaupunki-
en hotelleissa ilmoittautuneita kädessään me-
nolippu Göteborgiin tai Trollhättaniin. Joskus 
jopa kokonainen kylä tyhjeni. Ruotsiin oli help-
po mennä, mutta heidän asemansa ei aina ol-
lut kovin auvoinen ainakaan aluksi. Siksi oli tär-
keää pitää yhtä ja hankkia yhteisiä harrastuksia.

- Tiedän että moni taho on vaalinut käsitystä 
suomalaisten räyhäävästä luonteesta. Eritoten 
Ruotsin lehdistö helli käsitettä, jossa suomalai-
set ryyppäsivät, hakkasivat vaimojaan ja laimin-
löivät lapsiaan. Minä halusin kuitenkin tehdä kir-
jan siitä ylivoimaisesta enemmistöstä, joka hoiti 
kunnolla työnsä, perheensä ja itsensä. He raken-

sivat elämänsä, kouluttivat lapsensa, jotkut aina 
yliopistoon asti, sopeutuivat ja pärjäsivät hyvin. 
Monet jaksoivat vielä pitää yllä suomalaista kult-
tuuriaan. Sitä on syytä kunnioittaa, Tuuri sanoo.

Muuttoliikkeen ansiosta varsinkin 60-80 -lu-
vuilla Ruotsissa oli vahvaa suomalaisten kult-
tuuritoimintaa. Oli omat radio-ohjelmat ja siir-
tolalaislehdet. Monella paikkakunnalla oli omia 
pesäpallo- ja jalkapallojoukkueita, jopa niin et-
tä kisat olivat ”eräänlaisia Suomi-Ruotsi-maao-
teluja”. Kautta Ruotsinmaan oli aktiivista teatte-
ri- ja musiikkiharrastusta. Onkin luontevaa, että 
Antti Tuurin kirjan keskiössä on tanssiorkesteri.

- Minulle kerrottiin, miten mukava suoma-
laisissa tansseissa oli käydä, kun kenellekään ei 
takuulla tarvinnut puhua ruotsia. Erityisesti he 
pelkäsivät ruotsalaisittain suhautettua ässää ja 
numeroa 7, koska se suomalaisesta suusta tu-
li ”suu”. Ja musiikkina oli takuuvarmasti TVH eli 
tango, valssi ja humppa.

Antti Tuurin kirjassa herkistytään yhdessä 
kohtauksessa ilta-auringon valaisemaan maise-
maan, jossa taustalla soi haitarilla soitettu tango. 

- Tällaisena hetkenä suomalainen toivoi ve-
risuonen katkeavan päästä, sen täydellisempää 
suomalaisuuden tunnetta ei Ruotsissa voi kuu-
lemma kokea, kirjailija vitsailee. ▼

Antti Tuuri on kerännyt vuosikymmenten aikana 
ruotsinsuomalaisten tarinoita eri puolilta Ruotsia 
ja tehnyt niistä kirjan Tangopojat. Kirjassa kuuluu 
ruotsinsuomalaisten oma ääni.

Pohjanmaa-sarja
• Pohjanmaa, 1982. 
• Talvisota, 1984. 
• Ameriikan raitti, 1986. 
• Uusi Jerusalem, 1988. 
• Maan avaruus, 1989. 
• Lakeuden kutsu, 1997. 
Äitini suku-sarja
• Eerikinpojat, 2001. 
• Ullan kirja, 2002. 
• Muukalaiset, 2003. 
• Wallenberg, 2004. 
• Taivaanraapijat, 2005. 
• Kylmien kyytimies, 2007. 
• Ikitie, 2011.
• Rauta-antura, 2012. 

Plari  |  3–2016  |  17



Suomen itsenäisyyden juhlavuosi lähestyy ja 
nyt on oiva hetki suorittaa historiankertausta. 
Yksi kätevä tapa voisi olla lukea Enni Musto-
sen tuore 4-osaiseksi venynyt kirjasarja Sivus-
takatsojan tarinoita. Siinä jännittävien ihmis-
kohtaloiden ohessa voi kurkistaa historiamme 
tärkeiden kulttuurihenkilöiden elämään, kotei-
hin, saleihin, kammareihin ja keittiöihin. Näkö-
kulma ei ole mahtiherrojen eikä vallasrouvien, 
vaan kertojana on piikatyttö Ida Eriksson. Hän 
passaa ja raataa merkkihenkilöiden palvelukses-
sa, näkee ja kokee kaiken tapahtumien ytimes-
sä, mutta ei lopultakaan ole perheenjäsen, vaan 
piika jonka on tiedettävä paikkansa.

- Tein kymmenkunta vuotta sitten näytel-
mää Topeliuksesta ja kävin uudelleen läpi kaik-
kea mahdollista Topelius-aineistoa. Niissä mai-
nittiin usein muuan Irene: “ilman Ireneä emme 
olisi selvinneet”, “onneksi Irene oli silloin paikal-
la” jne. Tarkemmin asiaa selvitellessäni kävi ilmi, 
että Irene oli Irene Bergström, Björkuddenin si-
säkkö ja vanhan Topeliuksen ja hänen Toini-tyt-

tärensä uskottu palvelijatar. Vasta silloin tajusin, 
miten tärkeitä nämä uskotut naiset olivat kaikis-
sa suomalaisen kulttuurin kultakauden kodeis-
sa. Heidän varassaan oli arkielämän sujuminen, 
emännän jaksaminen ja lasten hoito ja kasva-
tus – niin ja tietysti penninvenytys joskus ihan 
äärimmilleen.

Sarjan kirjat Paimentyttö, Lapsenpiika, Emän-
nöitsijä ja uusin kirja Ruokarouva ovat romaane-
ja, joissa hän kuvaa mitä on olla suomalaisten 
kulttuurihenkilöiden palveluksessa. Hänen pal-
velusperheensä ovat Topelius, Sibelius ja Edel-
feldt. Uusimmassa kirjassa Ruokarouva hän on 
itsellinen talonomistaja, jonka naapurissa asuu 
tunnettuja kulttuurihenkilöitä Eino Leinosta ja 
Ville Vallgrenista lähtien.

- Olen alusta alkaen pyrkinyt siihen, että oi-
keista historiallisista henkilöistä annettu kuva 
on mahdollisimman todenmukainen. Onneksi 
kaikista kuvatuista henkilöistä on julkaistu pal-
jon materiaalia: kirjeitä, päiväkirjoja, muistelmia, 
tieteellisiä tutkimuksia. Voin hyvällä omallatun-
nolla sanoa, etteivät nämä sankarit ja sankarit-
taret tee tai sano mitään, mitä he eivät oikeasti 
olisi tehneet tai sanoneet. 

Kirsti Mannisen tarinat ovat kiinnostavia, 
mutta kiinnostava hän on myös itse. Hän ei to-
siaankaan piilottele pohjalaisia juuriaan. Jokai-
sessa esiintymisessään hän tapaa kertoa pohja-
laisesta energiastaan tai ainakin sutkauttaa jon-
kun pohjalaisen murreilmaisun.

- Olen 110-prosenttisesti eteläpohjalainen 
ja vankkaa pohjalaista talonpoikaissukua, sillä 
sekä isän että äidin puolen suvut ovat asuneet 
maakunnassa ainakin 1500-luvulta. Isän puolel-
ta olen lähtöisin Alavuden Lapinkylän Ala-Prink-
kilästä ja Lapuan Hellanmaasta, äidin puolelta 
kuulun Uppa-Wegeliuksiin ja Isonkyrön Pispo-
jen sukuun. Vietin suuren osan varhaislapsuut-
tani Kyröössä Pispalanmäellä, jonka ikkunasta 
näkyi kotivainioiden ja joen takaa Kyröön van-
ha kirkko. Isoisäni Matti Pispa oli Isonkyrön en-
simmäinen kunnansihteeri. Isänäitini Maija Mal-

mivaara-Wiik oli vanhaa kauppiassukua, Muo-
titalo Maijan perustaja ja seinäjokelaisen Auki-
an liikedynastian kantaäiti. Syntymäpaikakseni 
on merkitty Seinäjoki, koska opiskelevat van-
hempani olivat siellä kirjoilla. Tosiasiassa syn-
nyin kuitenkin Helsingin vanhalla Kätilöopistol-
la ja asuin vauvaiässä Domuksella. Luentojen ai-
kana minua hyssyttivät lastenvaunuissa yliopis-
ton naulakkovahtitädit.

Kerro nyt juurta jaksaen mistä sää oot 
kotoosin!

- Olen umpipohjalainen ja ylpeä siitä. Itseasi-
assa olen oppinut Kyröössä puhumaan, kävele-
mään, lukemaan ja ajamaan polkupyörällä, vaik-
ka opettajaperheen lapsena olenkin asunut eri 
puolilla Suomea ja muuttanut jo alle kymmen-
vuotiaana mm. Raahesta Orimattilaan ja sieltä 
Mäntsälään. Innostun helposti, panen toimek-
si rivakasti ja enkä tyydy jupisemaan itsekseni, 
jos jokin asia vaatii mielestäni korjaamista. Lem-
pisanontojani ovat pohjalaista itseironiaa uhku-
vat “Hyvin menöö mutta menköhön” ja “Ei yks 
oo sen paree ku toisekkaan eikä niinkään hyvä”. 
Aina kun urakka on saatu päätökseen, totean 
edesmenneen Eine-tätini sanoin: “Tulipa nämä-
ki ropinat pirettyä, sanoo akka ku tuahelle kusi”. 

 Eikä tässä kaikki. Pohjalaisuus on vaikutta-
vana tekijänä ja pohjavireenä Kirsti Manniselle 
myös historioitsijana, kirjailijan laadussa ja iden-
titeetissä taiteilijana.

- Pohjalaisuus vaikuttaa varmasti.
Aktivismi on tyypillistä kaikille Enni Mustosen 
sankarittarille ja Idalle erityisesti, mutta Idahan 
onkin äitinsä puolelta vankkaa alavutelaas-kuor-
tanelaasta sukua. 

- Olen myös tieto- ja näytelmäkirjailijana 
selvitellyt mm. nuijasotaa ja Isonkyrön vanhan 
kirkon seinämaalauksien historiaa, jääkäriliiket-
tä, Samuli Paulaharjun ja Santeri Alkion vaihei-
ta sekä Eveliina Ala-Kuljun, Aliina Lahdensuon 
ja muiden pohjalaisten voimanaisten vaikutus-
ta naisten äänioikeuteen ja Maa- ja kotitalous-
naisten vaiheisiin. ▼

- Olen vankkaa pohjalaista talonpoikaissukua, 
1500-luvulta lähtien. Isän puolelta olen lähtöisin 
Alavuden Lapinkylän Ala-Prinkkilästä ja Lapuan 
Hellanmaasta, äidin puolelta kuulun Uppa-
Wegeliuksiin ja Isonkyrön Pispojen sukuun, kertoo 
Kirsti Manninen, joka kirjoittaa kirjansa nimellä 
Enni Mustonen.

Kirsti Manninen – huippukirjailija 
pohjalaiselta pohjalta

Teksti Hilkka Kotkamaa
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Hietaniemen hautausmaalta löytyy Thomén veljesten muhkea 
muistomerkki. Se muistuttaa tämän päivän suomalaisia, 
kuinka korven kätköistä on lähtenyt maamme eturivin 

kulttuurihenkilöitä. Muistomerkki muistuttaa myös ihmisten 
raakuudesta. Kolme muistomerkin alla lepäävää alajärveläistä 
veljestä teloitettiin Nummelassa vapaussodan alkuvaiheessa. 

Thomén veljesten karmea kohtalo

Thomén veljekset viettivät lapsuusvuotensa sa-
nanmukaisesti korven kätköissä Alajärven Iiruul-
la. Kylän yhtä kolkkaa kutsutaan tänä päivänä-
kin Kuolemankorveksi. Korpea oli veljesten lap-
suudenkoti Mustakorpikin.

Veljesten isä metsänhoitaja J.H. Thomé 
muutti Alajärvelle v. 1877. Hän toimi Alajär-
ven hoitoalueen johdossa kuolemaansa saak-
ka. Valtion metsistä koostuva alue oli laajimmil-
laan yli 62 000 hehtaaria, jossa oli v. 1894 pitkäs-
ti toistasataa kruununtorppaa ja 15 metsänvar-
tijan torppaa. 

J.H. Thomé osti metsänvartija Jaakko Huttu-
lalta torpan paikan Iiruun järven rannalta. Met-
sänvartijan Agnes-puoliso oli Oulun kirkkoher-
ra J.W. Wallinin tytär, jolta varsinkin perheen 
pojat perivät taiteelliset lahjansa. J.H. Thomé 
ja hänen puolisonsa kuuluivat evankeliseen 
herätysliikkeeseen.

J.H. Thomé oli svekomaani, joka lähetti poi-
kansa Valterin, Vernerin, Ivarin ja Williamin 
ruotsinkieliseen kouluun Ouluun. Pojat menes-
tyivät koulussa erinomaisesti lukuun ottamat-
ta Verneriä, joka lähtikin koulusta opiskelemaan 
maalaustaidetta.

Veljesten urat alkoivat lupaavasti

Valter ja Ivar valmistuivat arkkitehdiksi ja William 
metsänhoitajaksi. Walter suunnitteli Alajärvelle 
apteekin ja Ivar tien toiselle puolelle kauppias 
Tuomelalle huvilan. Myös Vernerin hengentuot-
teita jäi Alajärvelle. J.H. Thomén kuoltua Alajär-
ven seurakunta kiitollisena metsänhoitajan seu-
rakunnallisista ansioista lahjoitti perheelle hau-
tapaikan. Perhe palkitsi seurakuntaa lupaamalla 
Vernerin maalaaman alttaritaulun kirkkoon. Jee-
sus parantaa sokean -niminen maalaus ei kui-
tenkaan kelvannut, koska sokea esiintyi taulus-
sa ilman paitaa. Tämä taulu löytyy Helsingistä 
Kallion kirkosta. Kun taulu ei kelvannut, Verner 
maalasi uuden. Jeesus Getsemanessa -taulussa 
yhtenä mallina on kruununtorppari Jaakko Ii-
ruu, Vernerin nuoruudentuttu.

Verner oli aikanaan Suomen arvostetuim-
pia maalareita. Mutta arvostettuja tuli muista-
kin veljeksistä. Walter perusti Tampereelle arkki-
tehtitoimiston K. Lindahl & Valter Thomé 1899, 

Ivarin, Valterin ja Williamin hautamuistomerkki kohoaa Hietaniemen hautausmaan uuden puolen 
korttelissa 19. Sen takana on Thomén sukuhauta, jossa lepää Verner Thomé. Samassa korttelissa on 
muitakin punaisen terrorin uhreja. Kuva: Suvi Lahdenmäki

Teksti: Toivo Kivipelto 
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myöhemmin v. 1911 veljensä Ivarin kanssa arkki-
tehtitoimiston Valter&Ivar Thomé. Walterin käsi-
alaa on myös Stockmanin tavaratalo Helsingissä. 
Työ tosin jäi häneltä kesken varhaisen kuoleman 
takia, mutta alkuperäissuunnitelma toteutettiin 
lähes sellaisenaan myöhemmin. William toimi 
Läskelä Bruk Ab:n ja Kymin Osakeyhtiön met-
säpäällikkönä. Hän perusti 1911 metsätoimis-
to Thomeston, jonka päätoimialaa olivat met-
sien hoitosuunnitelmien tekeminen ja arviointi.

Kohtalokas pakoretki

Dosentti Marko Paavilaiselta ilmestyi viime 
vuonna erinomainen kirja Thomén veljesten 
kohtalokkaasta pakoretkestä. 

Vapaussota alkoi 28.1.1918. Pääkaupungis-
sa asuneita alkoi kiinnostaa valkoisten rintama 
Pohjanmaalla, niin myös Thomén veljeksiä, joista 
Verner oli kuitenkin Itä-Suomessa. Walter, Ivar ja 
William lähtivät Medvastön ratsutilaltaan Helsin-
gistä pakomatkalle hevosella mukanaan laihia-
lainen arkkitehti Väinö Hollo sekä Erik Castrén, 
Frans Wegelius ja Väinö Vuoristo.

Helsingistä lähti pakomatkalle samaan ai-
kaan muitakin. Pohjoiseen menevään junaan li-
vahti mm. Thomén veljeksille tuttu Alvar Aalto, 
joka tekaistun lääkärintodistuksen mukaan tar-
vitsi hoitoa tarttuvaan tautiin Pohjois-Suomessa.

Thomén veljesten ryhmä pääsi helmikuun 1. 
päivän aamulla Vihtiin, jossa punaisten aseistetut 
vartiomiehet pidättivät seurueen lähellä Num-
melan asemaa. Reestä löytyi aseita. Edellispäi-
vänä punakaartilaiset olivat vanginneet Vihdis-
sä myös kymmenen valkoista.

Nummelan punakaartin esikunta päätti pyy-
tää taajaman työväestön arvostetuimman ja ko-
keneimman hahmon puuseppä Edvard Hel-
teen kuulustelemaan vankeja Rientolan työvä-
entalolle. Helle oli valittu kolmesti sosiaalidemo-
kraattien listoilta eduskuntaan. Hänen poikan-
sa Veikko Helle tunnettiin myöhemmin myös 
arvostettuna kansanedustajana. Edvard Hel-
le tunnettiin maltillisena miehenä. Maltillises-
ti hän myös kuulusteli vangittuja. 

Lentävä osasto puuttuu peliin

Kesken vankien puhuttamisen Rientolan puhe-
lin soi ja Vihdin kirkolta ilmoitettiin, että Num-
melaan oli matkalla pitäjän punakaartilaisia vah-
vistuksenaan hyvinkääläinen punakaartiosasto, 
jota johti Lauri Kara. Kara kuului työläisperhee-
seen, josta lähtivät sisällissotaan kaikki. Lauri ko-
mensi lentävää osastoa.

Ennen Vihtiin lähtöään Lauri Kara lentävi-
neen kävi Mäntsälässä Suomen Vanutehtaalla, 
jossa ammuttiin tehtaan johto. Lentävän osas-
ton nuorukaiset ryöstivät ruumiit ottaen kellot, 
sormukset ja saappaat. Tehtaan konttorissa he 
tyhjensivät kassan.

Seuraavana päivänä Karan lentävää osastoa 
odotti matka Vihtiin. Matkalla ammuttiin eräs 
isäntämies, joka kieltäytyi muonittamasta jouk-
koa. Vihdin kunnantalon pihamaalle osasto ka-
rautti aamulla 1.2. Siellä parvella heitä odotti yh-
deksän vankia. Nämä pistettiin rekeen. Joukko 
oli edennyt vain pari kilometriä ja tullut ensim-
mäiseen tienristeykseen Koivusillassa, kun Kara 
pysäytti hevosletkan. Kara komensi vangit me-
nosuunnassa oikealle tienpenkalle, ja lentävän 
osaston miehet tähtäsivät heitä lähietäisyydeltä 
kiväärein. Yhteislaukauksen pamahdettua vangit 
lyyhistyivät tienposkeen. Ryöstettyään arvoesi-
neet teloittajat peittelivät ruumiit havuilla. Yhdek-
sän ruumista kuskattiin kaivettuun suohautaan.

Puolelta päivin Lauri Karan osasto karaut-
ti Rientolan työväentalolle. Salin parvekkeel-

la kyyhötti vankina seitsemän miestä, mukana 
Thomén veljekset, kolme renkipoikaa ja Num-
melan poliisikonstaapeli Mannerheimo. Num-
melan työväen johtaja Edvard Helle totesi, että 
vangit lähetetään Helsinkiin. Lauri Kara ilmoit-
ti kuitenkin ottavansa vangit huolekseen. Helle 
torjui ehdotuksen todeten, etteivät vangit kuu-
luneet hyvinkääläisille. Hän epäili, etteivät van-
git saisi lentävien käsissä asiallista kohtelua. Ka-
ra tiuskaisi, että hänen miehensä tekevät väke-
vämmän voimalla mitä tekevät, ja jos joku panee 
vastaan, tultaisiin käyttämään aseita. Kun Hel-
le rohkeni yhä kieltäytyä luovuttamasta vanke-
ja, Kara uhosi pian vievänsä kaartin esikunnan-
kin Helle mukanaan. Kara uhkaili niin hurjia, et-
tä Nummelan aluekomitean jäsenet poistuivat 
vähin äänin työväentalolta.

Mustakorpi, Thomén veljesten lapsuudenkoti Alajärvellä Iiruun rannalla. Kuva: Toivo Kivipelto.

Veljekset Ivar, Valter ja William Thomé.
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Raaka teloitus

Lauri Karan osasto haki vangit juhlasalin par-
velta, vei heidät ulos ja istutti rekeen. Kara an-
toi Thomén seurueen hevosmiehille luvan pa-
lata hevosineen kotiin. Kymmenkunta lentävän 
osaston miestä lähti viemään kahdeksaa vankia 
samaa tietä, jota pitkin he olivat tulleet Numme-
laan. Kun oli ajettu noin kilometri työväentalol-
ta, Kara pysäytti hevoset. Kahdeksan vankia ko-
mennettiin tien oikealle puolelle lumihankeen. 
Kello kaksi iltapäivällä Lauri Kara komensi: ”Lau-
kaiskaa!” Erik Castrén, Väinö Hollo, Frans Wegelius 
ja Väinö Vuoristo tuupertuivat hankeen rintaan 
ammutuista laukauksista. Ivar Thomé sai luodin 
päähänsä. Teloittaja tähtäsi myös Williamia ot-
saan, mutta ampui ohi. Luoti lävisti posken. Wil-
liam kuoli pistiniskuista rintaan. Valteria ammut-
tiin vatsaan, mutta hänkin sai kuolettavat iskut 
pistimestä niskaan ja vatsaan. Williamin kerrot-
tiin huutaneen ennen yhteislaukausta ohikulke-
valle naiselle: ”Menkää Helsinkiin ja viekää ter-
veisiä nuorelle vaimolleni, jonka kanssa olen ol-
lut naimisissa yhden ainoan päivän.”

Teloituksen jälkeen miesten kuultiin rehen-
televän kylällä ”hyvin kaatui”.

Lentävät ryöstivät jälleen uhrinsa. Veriset, 
luotien ja pistimien iskujen repimät, puolipu-
keiset ruumiit pinottiin murhapaikalla rekeen 
ja ajettiin samaan suohautaan, jossa makasi-
vat Koivissillan ammutut. Lentävät olivat sur-
manneet 1.2.1918 Vihdissä 17 valkoista vankia.

Punaisten johto tuomitsi murhat. Kansan-
valtuuskunta kehotti kirjeitse punakaartin pii-
riesikuntia tutkimaan punakaartilaisten tekemät 
murhat ja saattamaan syylliset oikeuteen. Val-
koisten puolella kosto alkoi vapaussodan loppu-
vaiheessa ja tunnettiin nimellä valkoinen terrori.

Verner Thomen taulu Jeesus parantaa sokean 
ei kelvannut Alajärven seurakunnalle, vaan 
on nykyään Kallion kirkossa. Kuva: Alajärven 
kotiseutuarkisto.

Helmikuun toisella viikolla ensimmäiset ruu-
miit kaivettiin Koivissillan suosta ja toimitettiin 
Helsinkiin. Punaiset hoitivat vainajien siirtämisen.

Hauta Hietaniemessä

Teloitettujen veljesten Ester-sisar pyysi perheel-
le Alajärven vuosilta tutun papin, Porvoon tuo-
miokapitulin asessorina toimineen Erkki Kailan 
toimittamaan veljesten hautaan siunaamisen. 
Veljesten hautajaiset järjestettiin Helsingin Hie-
taniemen uudella hautausmaalla suuren saat-
tajajoukon läsnä ollessa 1.3.1918. Vainajien ve-
li Verner ei ollut läsnä hautajaisissa, eikä ilmei-
sesti ollut tietoinenkaan veljiensä kohtalosta, 
sillä hän palveli valkoisessa armeijassa. Haudal-
la veljesten ystävät pitivät vaikuttavia puheita.

Thomén veljesten murhapaikalle Vihtiin pys-
tytettiin myöhemmin muistokivi, sanoin Hieta-
niemen hautausmaalle.

Lauri Kara pakeni myöhemmin Venäjälle, jos-
sa hän osallistui Venäjän sisällissotaan.

Lokakuussa Lauri Kara haavoittui Tsarskoje 
Selon läheisyydessä. Kun lyhyen taistelun jäl-
keen Judenitsin valkoiset riensivät tutkimaan 
kaatuneita vihollisia, näkivät he tuskissaan kie-
riskelevän Lauri Karan. Jääkärikoulutuksen saa-
nut luutnantti sätti tuskissaan makaavaa pu-
nakomentajaa: ”Olet sinäkin muka suomalai-
nen, asiasi ja isänmaasi pettäjä! Noin komea 
mies muuten, pitäisi sinun olla toisessa paikas-
sa!” Silloin punakomentaja kurottautui kohti pu-
donnutta pistooliaan. Jääkäriupseerin ampuma 
laukaus haavoittuneen otsaan päätti aseen ha-
muamisen ja Lauri Karan elämän. Lauri Kara ju-
listettiin Hyvinkään käräjäoikeuden päätöksel-
lä kuolleeksi vasta 18.11.1935. ▼
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Etelä-Pohjalainen Osakunta kokoaa yhteen eri 
alojen opiskelijoita, joita kaikkia yhdistää ete-
läpohjalaisuus. Osakuntaan ovat tervetulleita 
myös ne, joilla ei ole varsinaisia sukukytköksiä 
Etelä-Pohjanmaalle – pohjalaismielisyys ratkai-
see. Osakunnan tapahtumat ja osakuntaystävät 
luovat Ostrobotnia-talosta, Bottasta, viihtyisän 
ja kotoisan paikan.

Osakunnan vuotta rytmittävät yliopiston lu-
kuvuosi sekä monipuolinen kirjo omia tapahtu-
mia. Toimintaa riittää perinteisistä juhlista kult-
tuuri-, liikunta- ja ohjelmavaliokuntien sekä ker-
hojen järjestämiin teatterikäynteihin, lajikokei-
luihin ja leffailtoihin. Syksyllä lukuvuoden alku 
näkyy Bottalla uusien opiskelijoiden, fuksien, liit-
tymisenä Osakuntaan. Uusille jäsenille järjeste-
tään mm. fuksi-iltoja, fuksikahvit sekä fuksipäi-
välliset, missä he pääsevät tutustumaan toisiin-
sa, vanhempiin osakuntalaisiin sekä tietysti Osa-
kunnan toimintaan ja perinteisiin. 

Osakuntasyksyyn kuuluu fuksitapahtumi-
en lisäksi paljon muutakin. Vuoden toiseksi tär-
kein perinteinen juhla on Parttenkoliaaset, mis-
sä lauletaan perinteisiä eteläpohjalaisia lauluja, 
syödään puulusikalla, juodaan sahtia puukiu-
lusta ja koitetaan klupuuttamista. Parttenkoli-
aasissa osakuntalaiset juhlivat kansallispuvut ja 
jussipaidat yllään. Syyslukukauden aikana juhli-
taan muiden pohjalaisten osakuntien, Pohjois-
Pohjalaisen Osakunnan ja Vasa nationin kanssa. 
Upeassa Porthan-juhlassa osakuntalaiset son-
nustautuvat frakkeihin ja iltapukuihin. Itsenäi-
syyspäivänä kaikkien pohjalaisosakuntien uu-
det jäsenet saavat osakuntanauhansa ja tämän 
jälkeen osallistutaan Ylioppilaiden soihtukulku-
eeseen. Parin edellisvuoden aikana EPO:n, PPO:n 
ja VN:n liput ovat marssineet kulkueessa rinnak-
kain osakuntiensa jäsenten seuratessa niitä yh-
tenä pohjalaisjoukkona. Yhteispohjalaisilla jou-
lupäivällisillä nautitaan emännistön loihtimas-
ta herkullisesta jouluruoasta. 

Tammikuun alussa, kun Etelä-Pohjanmaan 
lukioissa on lukukausi jo alkanut, mutta yliopis-
toissa ei, järjestetään abi-infokiertue. Yleensä kol-
mipäiväisellä kiertueella osakuntalaiset kiertävät 
maakunnan lukioissa esittelemässä Helsingin yli-

opistoa, Osakuntaa ja Helsinkiä opiskelukaupun-
kina. Alkuvuoden ohjelmassa on myös virkaili-
janvaihtokaronkka, missä juhlistetaan Osakun-
nan uusia virkailijoita, jotka Osakunta on syksyl-
lä kokouksessaan valinnut hoitamaan Osakun-
nan arkea ja järjestämään toimintaa seuraavak-
si kalenterivuodeksi.

Osakunnan vuosijuhlat järjestetään aina 
maaliskuussa. Vuosijuhlat ovat osakuntavuo-
den hienoin ja tärkein juhla. Ostrobotnian juh-
lakerros täyttyy osakuntalaisista ja eteläpohjalai-
sista lauluista. Vieraita saapuu myös muista osa-
kunnista sekä ystävyysjärjestöistä Virosta, Ruot-
sista ja Saksasta.

Kevätlukukauden lopulla vietetään vap-
pua yhteispohjalaisesti. Aatonaattona järjeste-
tään vappusitsit, aattona kokoonnutaan Bottal-
le nauttimaan simaa, munkkeja ja boolia ennen 
kuin lähdetään yhdessä seuraamaan Mantan la-
kitusta. Vapunpäivänä osakuntalaiset voi löytää 
Ullanlinnanmäeltä yhteispohjalaisen vapputel-
tan ääreltä. Lukuvuoden päätteeksi Osakunnan 
uudet jäsenet järjestävät Hiirenkorvajuhlan. Tä-
mä kevätjuhla saattelee osakuntalaiset kesän-

Parttenkoliaasissa pääsee kokeilemaan 
klupuutusta.

Vuosijuhlavieraat kuuntelevat puhetta isänmaalle ja pohjalaisuudelle Osakunnan 108. vuosijuhlissa 
19.3.2016.

108-vuotias Etelä-Pohjalainen Osakunta
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viettoon. Kesällä osakuntatoiminta hiljenee het-
keksi, mutta se ei estä kesäretken järjestämistä. 
Tänä vuonna kesäretki järjestettiin Jalasjärvellä. 
Kesäretken järjestää Osakunnan kyseisen vuo-
den maakuntavastaava yleensä kotikunnassaan. 
Edellisinä vuosina osakuntalaiset ovat käyneet 
kesäretkellä Lapualla, Seinäjoella sekä Ilmajoella. 

Osakunnan vuosi sisältää paljon perinteisiä 
tapahtumia, jotka ovat omilla paikoillaan joka 
vuosi. Muut kerhojen ja valiokuntien tapahtu-
mat muokkaavat osakuntavuotta tekijöidensä 
näköiseksi. Joka vuosi pääosassa osakuntavirois-
ta aloittaa henkilö, joka ei kyseistä tehtävää ole 
ennen hoitanut. Tällä hetkellä Osakunnalla on 
myös tuore inspehtori. Osakunta valitsi uuden 
inspehtorin kevätkokouksessaan 9.4.2015 pitkä-
aikaisen inspehtorin Jorma Keski-Ojan väistyt-
tyä tehtävästä (inspehtorina 2006-2015). Eläin-
lääketieteen professori Tomi Taira sai inspehto-
rin käädyt harteilleen inspehtorinvaihtokaron-
kassa 23.5.2015. 

Osakunta on osakuntalaistensa näköinen. 
Bottalle on ilo mennä tapaamaan ystäviä, se-
kä omasta osakunnasta että sisarosakunnista 
PPO:sta ja VN:stä, oli kyseessä sitten pöytäjuhlat, 

Parttenkoliaasissa 2015 kansallispukuihin pukeutuneet osakuntalaiset esittelivät pukunsa ja sen 
alkuperän.

sopivasti sinunlaisesi
Pankki, jolla on pohjalaiset juuret. 

Pankkimme on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, 
Kauhajoelta. Helsingin ydinkeskustassa 
meillä on ollut konttori jo lähes 20 vuotta. 

Tervetuloa tutustumaan meihin 
ja palveluihimme!

Jäsenelle Visa Credit/Debit-kortti 
maksutta!

Kalevankatu 4, Helsinki
                      puh. 020 166 6300 (vaihde)                       www.suupohjanosuuspankki.fi         facebook.com/suupohjanosuuspankki

Osallistu arvontaan  
ja voita liput 

lauri Tähkän keikalle!

Manala-lounas tai saunailta. Etelä-Pohjalainen 
Osakunta on yhdistänyt eteläpohjalaisia opis-
kelijoita jo 108 vuotta ja jatkaa sitä edelleen. ▼

 

Antton Luoma
Yhteistyövastaava
Etelä-Pohjalainen Osakunta
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Enni Yli-Hynnilä | Vaasa (Kuortane)

Molin meleko pieni silloon, ku musta tuli etelä-
pohojalaanen. Tarkemmin sanottuna noin 3000 
grammaa ja 51 senttiä. Silti molin sellaanen vihe-
liäänen pössöö, jonka takia äireen yöunet meni 
usiamman ku kerran pilalle. Jäläkikätehen aja-
teltuna olis vaan pitäny olla tyytyväinen, not-
ta synnyin Seinäjoen keskussairaalahan. Moon 
monesti ajatellu, notten olisi näin pitkällä iliman 
pohojalaasia juuria. Mikään ei oo mua niin hy-
vin kouluttanu, ku eteläpohojalaanen pikkukylä. 

Jos totta puhutahan, moon saanu lakeuren 
kutsun jo äireen mairossa. Kakarana mun para-
himmat leikkipaikat oli ränsistyneiren heinäla-
tojen sisällä ja punaasten aittojen alla. Ammana 
mulla oli meirän maatilan raksamiehet ja kolo-
me sisarusta, jokka tykkäs huurattaa mua. Vaik-
ka pohojalaaseen sukuun syntyminen vähän ra-
jooottikin, lapsuuren seikkailujen aikana mulle 
kasvoo aivan omanlaisensa irentiteetti. 

Pohojalaasen akan kasvattama lettipäänen 
likka ei voi luonnostansakaan lähtiä opiskele-
mahan Vaasaa kauemmas. Ja erelleen, ku ajan 
tasaasen matkan Pohojammaalta Etelä-Poho-
jammaalle, mun silimä lepää punaasis talois ja 
latomeris. Myöhemmin yliopistosta tuli kuiten-
ki mulle korin lisäksi toinen maalima, jossa saa-
toin olla oma itteni. Siellä mulle on usiammin 
ku kerran sanottu, notta mun puheesta kuultaa 

pohojalaasuus. Puhun selekiästi ja ryhrikkäästi, 
mutta aina se ei oo hyvä asia. 

Parisuhtees jos toiseski oon saanu kuulla lii-
asta suoruuresta. Eikä ne ikinä usko ku selitän, 
notta se vaan kasvattaa. 

Tästä huolimatta moon 23 vuotta pärjän-
nyt säännööllä, jotka moon lapsena kotua op-
pinu. Ensimmäänen oppi on, notta laiskuus on 
sairautta ja valittaminen mielen heikkoutta. To-
relliset pohojalaaset ei valita, vaan kiristää vyö-
tä ja hampahia. Pohojalaaset on tomeria ja vik-
suja ihmisiä. 

Pohojammaalla moon oppinut hillittemä-
hän itteni. Muistan jo siskon ristiääsis, notta äi-
ti kuiskas mulle, notta hillitte ittes. Pröystäällä 
saa, mutta sitte kannattaa lopettaa, ku se ala-
kaa osumahan omahan nilikkahan. Vanahem-
pien mallia kattomalla opin, notta jos toista ra-
kastaa, sille voi kutua vaikka villasukat. Kun jä-
riä isäntä tunnustaa torellista rakkautta, se pitää 
naisen neulomia villasukkia ja kehuu niitä koh-
tuullisiksi saapassukiksi. Jos romanssi sattuu pää-
tymähän heinälatohon asti, koivunlatvojen tu-
tina näkyy sitte vissihin naapurihin asti. Nimit-
täin mitä rakastelemiseen tuloo, eteläpohoja-
laanen panoo eheroitta. Ku näin herelmällisel-
lä maalla asutahan, pukkaa sitä muutaki synty-
mähän ku loistavia ireoota. Ku mukuloota vihi-

roon siunaantuu, on tärkiää opettaa samat opit 
tulevillekki sukupoloville. Niitä nourattamalla ne 
pärjää Kuurtanehella siinä missä Alavurellakin. 

Tärkeintä on opettaa mukuloolle, notta la-
keus tulee olemahan niille kaunehinta, mitä ne 
on koskaan nähäny tai tuloo koskaan näkemä-
hän. Vaikka moon matkustellu paljon ja löytä-
ny korin Vaasasta, ei mikään voita lapsuuren-
kotia. Vaikka lapset matkustaas Ameriikkoohin 
asti, lakeuren kotihinsa ne ikävööttöö kuitenki. 
Isä siitä meitäki muistutti aina tarpehen tullen 
heinäpellolla paalien keruun kesken, vaikka sai 
mulukaasuja osaksensa. Sitä heinäpeltua minä 
kuitenki erelleen muistelen. 

Mun lempipaikka on lapsuuren korin lähei-
nen mettä, jonne pitää kulukia ruohottunutta 
peltotietä pieni matka. Sieltä on myös mun pa-
ras muisto mun paapasta. Minä ratsastin mettä-
hän, paappa meni potkukelekalla. Sitten me is-
tuumma nuotion vieres ja paistoomma makka-
raa. Kummallakaan ei ollu kiire, mutta ei myös-
kään tarvinnu sanua mitään. Silloon minen voi-
nu aavistaa, notta paappa antaa mulle elämäni 
parahimman opetuksen. Se tarjos mulle puo-
lijäisen hillomunkin ja sokerisin huulin se tuu-
mas: ”Eikö tämä oo paljo parempaa ku kaupun-
ki.” Minen siihen voinu ku toreta, notta ristus, sii-
nä soot harvinaasen oikias. ▼

Eteläpohjalaisuus/Pohjalaisuus Nyt! -kirjoituskilpailu I palkinto

Mun eteläpohojalaasuus
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Ira Rajala | Ilmajoki

Mä menin kouluhun Ilimajoelle. Muutama vuo-
si sitte lokakuus, yhyreksännelle luokalle. Kauhi-
an kiusaamisselevittelyn jäläkeen halusin vaan 
huokaasta ja jatkaa normaalia elämää, mut en-
nen sitä piti sopeutua uutehen kouluhun. Jän-
nittikö? No, lievästi sanottuna joo.

Olin just saanu uuret kengät, semmooset 
vaalianahkaaset nilikkurit, ja muistan kyl ikuuses-
ti kuinka mua hirvitti kävellä käytävillä ku kenki-
en korot vaa kopisi ja kaiku. Oli mulla uus takkiki, 
sellaanen vaalia villakankaanen. Kaikilla muilla 
oli jokku tennarit mikkä ei pitäny mitää ääntä, ja 
kirkkaanvärisiä tuulitakkia vilisi silimis. Mun kä-
ret oli pelosta nyrkis ku kattelin niitä oppilaata, 
mut olin niille melekeen ku haamu. Ei ne oiki-
astaan reagoonu, tuskin katto päälle, iha hyvä-
ki niin. Naurua ja kiljahruksia kuulu sieltä täältä 
ku likat ja jätkät kuluki kohti luokkiansa.

Mäki olin menos mun uutehen kotiluokka-
han; yläkertahan opiskelemahan matikkaa. Ky-
seenen oppiainekki vähä jännitti, ku en oo ikänä 
ollu hyvä laskemahan. No sitä kumminki menti-
hin rappuset ylähä ja luokkaa kohti, sielä oven 
vieres mun uuret luokkakaverit otti takkeja ja 
kenkiänsä pois. Niin tein sitte minäki, vaikkei 
Seinäjoel vanhas koulus ikänä kenkiä pois otet-

tu. Yks poika katto mua silimihin ennenku meni 
luokkahan, ja syrän meinas taas karata jonnekki 
mun rinnasta. Jokaanen katse tuntu pelottaval-
ta, vaikka kyllähän mä tiesin että sitä pitääs hetki 
kestää. Kuitenki yks likka uskaltautu mulle puhu-
mahan siinä käytäväs, se oli ite tullu kans uute-
na aiemmin syksyllä. Ei sekää silti kauhiasti jän-
nitystä lieventäny, mut kiva ku sai jotaki puhua.

Mulla oli mustat legginssit, sinapinkeltaanen 
villapaita ja vaalianvihiriä toppi sen alla. Neki oli 
ostettu just sitä päivää varte. Tukan olin yrittäny 
laittaa nätisti, jotaki meikkiäki oli naamalla. Ko-
ko ajan käret kuluki oikomas pairan helemaa, tai 
pistämäs hiuksia takaasi korvan taa. Harvemmin 
on mua niin paljo jännittäny ku silloon, en ol-
lu enää seisomas luokan eres kertomas itestäni 
vaan ny piti olla niinku kaikki muukki ja sulau-
tua joukkohon. Siinähän testiä on kerraksee ku 
pitää yrittää olla normaali ja tutustuu muihin.

Takarivis oli mulle paikka, sopivasti nurkas 
mistä pysty vähä tarkkaalemahan muita. Luo-
kas kuulu iloosta puheensorinaa ja paljo mur-
resanoja jokka tunnistin osaks omaaki sanava-
rastoo. Joppari, puo, kinttu…(suomeks siis po-
lokupyörän tarakka, peppu ja jalaka), sanoja joi-
ta osa erellisen koulun oppilaasta ei olis vält-

tämättä eres ymmärtäny. Lisäks olin erellises 
koulus tottunu siihen et kaikki oli tiukasti pysy-
ny omis porukoossansa, mutta ny sain toristaa 
jotaki itelle erikoosta: kaikki puhu keskenänsä. 
Likat ja jätkät sulas sovus, iliman seleviä rajoja. 
Pakkoha siinä oli hymyyllä, tuntu ku koko luok-
ka olis ollu vaa yks sisaruslauma eikä parivuo-
tias luokkaryhymä. Ilimapiiri oli jotaki uskoma-
tonta, en ollu sellaasta osannu ees kuvitella ai-
emmin. Ku opettaja rupes puhumahan ja yritti 
aloottaa maanantain ekan tunnin, puheensori-
na jatku viä hetken ennenku alako kuulua tym-
piää kirjojen paiskahtelua pulupetteja vasten.

Näin muutamaa vuotta myöhemmin ei ko-
vin moni kaveri muista tuota kyseestä päivää 
kunnolla, olihan se niille oikiastaan iha tavano-
maanen. Mut mulle… tuona päivänä mä tulin 
kotia. Niin kornilta tai runolliselta ku se saattaa-
ki kuulostaa, musta tuntu et siinä koulus ja sii-
nä luokas mun oi alunperinki pitäny olla. Kyllä-
hän mä olin aina tienny et oon lähtöösin Ilima-
joelta, välillä sielä vuosien mittahan oltihin su-
kulootuki, mut nyt oli eka kerta ku oikeesti tun-
tu siltä ku olisin tullu takaasi omille juurille mä 
olin tullu kotia. Ja se jos mikä on unohtumaton 
muisto Lakeudelta. ▼

Eteläpohjalaisuus/Pohjalaisuus Nyt! -kirjoituskilpailu II palkinto

Unohtumaton muisto Lakeudelta
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Aino Valtavaara | Oulu (sukujuuret Nurmossa ja Härmässä)

Usvainen sumu väreili Marjan ja Jussin ympä-
rillä. He seisoivat kahdestaan perunapellon lai-
dalla. Kylmä syystuuli pureutui ihoon, siveli sii-
hen hellästi uurteita. Marja värähti ja nosti aa-
mutakkinsa kauluksen pystyyn.

- Kylmä, Marja totesi Jussille.
Jussi ei virkonnut mitään. Marjan katse li-

pui alas perunanvarsiin, jotka routa oli viimein-
kin saanut nujerrettua. Yksi perunanvarsista oli 
kuin roomalainen riemukaari mutkalle taipu-
neena. Marja muisteli mennyttä kesää. Kesä-
häät ja Rooma. Kaikki se tuntui syyskuisena aa-
muna kovin kaukaiselta.

Häät oli pidetty Lakeuden Ristissä. Sen pit-
kä varjo oli heittäytynyt Marjan ja Jussin pääl-
le heinäkuisena päivänä. Silti Marja ei ollut ko-
kenut sitä uhkaavana. Hän oli nähnyt sen suo-
jaavana viittana, tilkkutäkkinä, joka tulisi peittä-
mään hänen ja hänen Jussinsa onnen. Lakeu-
den Risti oli itkenyt heidän peräänsä, kun he oli-
vat karistaneet Pohjanmaan tomut hetkeksi ja-
loistaan ja suunnanneet häämatkalle Roomaan.

Jussi ei ollut jaksanut Roomaa. Marja oli kie-
litaitoisena hoitanut heidän asiansa matkan ai-
kana. Ravintolat, museot ja nähtävyydet olivat 
verhoutuneet sameaksi ihmisvirraksi, josta he 
eivät olleet saaneet otetta. Marja oli joutunut 
huomaamaan, että matkustaminen kaksin ei 
suinkaan ollut sama asia kuin reissaaminen yk-
sin. Yksin matkalla oli vastuussa vain itsestään, 
kaksin myös toisesta.

Marjalla oli aina ollut kova halu maailmalle. 
Pariisi, Praha, Berliini… Marjan into ulkomaille 
ei ollut laantunut sitten vaihto-oppilasvuoden. 
Lukion jälkeen hän oli tahtonut lopullisesti ka-
ristaa Pohjanmaan pölyt jaloistaan, odottaa elä-
mältään jotain muutakin kuin jokakesäisiä tan-
gomarkkinoita tai kansanmusiikkifestivaaleja.

Marja huokaisi syvään, vaihtoi painoa jalalta 
toiselle ja vilkaisi Jussiin. Tuossa se nyt seisoo, ajat-
teli Marja. Marja katsoi, kuinka Jussi siirteli mul-
taa saappaankärjellään puolelta toiselle. Ehkä sii-
nä piirtyy joki, Marja huomasi ajattelevansa. Joen 
viereen ilmestyi talo, ja talon viereen kaksi tikku-
ukkoa. Jussi huomaisi Marjan katseen ja pyyhkäisi 
kengänlappeellaan tuherruksensa nurin.

- Se oli kaunis, Marja virkkoi lempeästi.
- Äh, se oli nyt tuollaista pientä, Jussi ynäh-

ti vaitonaiseen tapaansa.
Jussi piti aina jalkansa maassa. Hän oli tol-

kun mies, sitä Marja arvosti hänessä yli kaiken. 
Nuorena naisena Marja oli joutunut pettymään 
keskieurooppalaisten hurmurimiesten lupauk-
siin pilvilinnoista ja ruusupuutarhoista. Kovem-
man kautta Marja oli saanut kokea, etteivät kaik-
ki lupaukset olleetkaan tarkoitettu toteutuviksi.

Jussi ja Marja olivat tavanneet nuorina. Ihas-
tusta oli ollut ilmassa jo kouluvuosina, mutta 
Marja ei ollut antanut tunteilleensa tilaa. Ei vie-
lä, oli Marja tuulispäänä päättänyt. Palattuaan 
taas kerran joltakin reppureissultaan Marja oli 
tavannut jälleen Jussin. Jää tänne, olivat olleet 
tuon ujon maalaispojan vilpittömät sanat. Jää 
tänne. Noihin vakaisiin sanoihin Marja oli tart-
tunut maailmalla vietettyjen vuosien jälkeen. 

Nöyränä miehenä Jussi oli maalannut sa-
noillaan heille kuvan yhteisestä kodista. Jussin 
kanssa Marjan oli hyvä olla, ja hän tiesi, että Jus-
si oli sanojensa mittainen mies. Oma talo heille 
oli kyllä tullut, ei kuitenkaan ihan sellaisena kuin 
he olivat sen kuvitelleet. Oma tupa oli vaihtu-
nut pieneksi rivitaloksi pellon laidalle, vastapää-

tä naapurin navetan seinää. Jussi oli ollut tästä 
nyreissään, sillä hän oli tahtonut antaa Marjalle 
paljon enemmän.

Kurkiauran kuulas ääni herätti Marjan ajatuk-
sistaan. Marja kääntyi Jussin puoleen.

- Mitä sanoitkaan, Marja havahtui.
- Niin että ihmeen syvät juuret niillä on, Jus-

si sanoi osoittaen käppyröitä perunanvarsia.
Marja käänsi katseensa maan tasoon. Niin 

olikin. Pellon reunassa seisoessaan hän näki asi-
at selkeämmin. Perunat, vaikkakin naapurin, an-
toivat lupauksen huomisesta. Hänen ja Jussin 
juuret olivat täällä syvällä Pohjanmaalla. Vaikka 
unelmat olivatkin roudassa, ne olivat herätettä-
vissä kevättä varten.

Marja kääntyi lähteäkseen.
- Minne olet menossa, Jussi kysyi aavistus 

hätäännystä äänessään.
- Sinne minne tuuli ei jaksa kuljettaa, Marja 

vastasi arvoituksellisesti.
Marja tarttui Jussia kädestä, katsoi miestään 

hellästi silmiin ja hymyili. Syksyn viimeinen kur-
kiparvi lensi heidän ylitseen.

- Tule sisälle, Marja sanoi ja jatkoi,
- keitetään yhdessä kahvit. ▼

Eteläpohjalaisuus/Pohjalaisuus Nyt! -kirjoituskilpailu III-palkinto
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1977 Hyväksyttiin käyttöön Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n pöytäviiri, jossa keskuskuviona on yhdistyksen jäsenmerkki sekä teksti Helsingin Eteläpohjalaiset ry. 
Värit: valkoinen, sininen, keltainen ja musta. Suunnittelu Lauri Ojutkangas

1983 Otettiin käyttöön Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n ansiomerkki, värit kulta ja valkoinen. Ansiomerkin suunnitteli Hannes Lae jäsenmerkin pohjalta.

Ansiomerkin ohjesääntö hyväksytty vuosikokouksessa 1983

1974 Yhdistykselle oma joulukortti, jonka suunnitteli ja piirsi Suoma Kivistö

1976 Yhdistykselle otettiin käyttöön adressi, jonka suunnitteli ja piirsi Suoma Kivistö, tekstinä kaksi lainausta Samuli Paulaharjun tekstistä. Sameli Pihlaja teki 
painatuksen Painomies Oy:ssä.

1982 Lisättiin kolmas teksti adressiin, katkelma Oiva Lohiluoman runosta

1989 Painatettiin kortti, aiheena taiteilija Aarres Sallin maalaus Maisema Björkbystä.

2001 Otettiin jäsenten käyttöön logolla varustettu solmioneula ja pinssi.

2003
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n pöytäviiri uusittiin heraldiikan sääntöjen mukaiseksi. Vanhan viirin muotoa kunnioittaen poistettiin siinä ollut musta teksti 
sekä keltainen pohja. Päästiin suositusten mukaiseen kahteen väriin. Suurennettiin tyylitelty puukko ja e ja p sekä ripustusnauha ja hapsut muutettiin 
pohjavärien mukaisiksi. Suunnittelun asiantuntijana oli OF-järjestön heraldiikkatoimikunnan vetäjä Kauko Nurmela.

2003 Adressien tekstit uusittiin. Kansilehden ja tekstien väritys muutettiin siniseksi.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry: johtkunnan jäsenet 1941-1961
Aalto Matti rautatievirkailija 1941 – 1944
Annala Mirjam rouva 1941 – 1961
Hannuksela Vilho FM 1941 – 1961
Halila Anja FM 1941 – 1947
Järviluoma Artturi kirjailija 1941 – 1944
Jääskeläinen Oiva MMT 1941 – 1946
Kallia Rauno varatuomari 1941 – 1948
Kangas Esko professori 1941 – 1947
Keto J.V. kaupungin johtaja 1941 – 1947
Kilpi Sylvi-Kyllikki FM 1941 – 1961
Lahti Elli rouva 1941 – 1961
Luukko Armas professori 1941 – 1961
Mattila Jorma FM 1941 – 1946
Saari Yrjö pankinjohtaja 1941 – 1949
Turja Ilmari professori 1941 – 1946
Vuorela Toivo professori 1941 – 1961
Antila Arvo ekonomi 1944 – 1961
Mäenpää Väinö autonkuljettaja 1944 – 1945
Kinnunen Lemmikki pankkivirkailija 1946 – 1961
Koskimies Kaarlo kanslianeuvos 1946 – 1950
Nelimarkka Eero taiteilija 1946 – 1961
Salminen Seere kirjailija 1946 – 1961
Aalto Matti rautatievirkailija 1947 – 1949
Luomala J.O. johtaja 1947 – 1950
Niemi E.J. varatuomari 1947 – 1961
Paavilainen Maaija rouva 1947 – 1961
Alanen Aulis J. professori 1949 – 1961
Numminen Aino rouva 1949 – 1961
Talvitie Martta kirjanpitäjä 1949 – 1961
Ylihärsilä Kaarina prokuristi 1949 – 1951
Niesvaara Matti DI 1950 – 1961
Teppo Hannes FM 1950 – 1961
Haila Elias varatuomari 1951 – 1961
Laurila Jaakko johtaja 1951 – 1961

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitukseen jäsenet 1962-2016
Kananoja Sylvi toimistovirkailja 1962 – 1969
Kauppinen Kaija sosoinomi 1962 – 1977
Koivisto Lauri kiinteistöneuvos 1962 – 1990
Lae Hannes herastuomari 1962 – 1984
Malmivaara Arvi ekonomi, KTM 1962 – 1969
Peltoniemi Vilho talousneuvos 1962 – 1972
Pesola Jouko opetusneuvos 1962 – 1967
Raukko Paavo päätoimittaja 1962 – 1973
Reintala Arvi ylikonstaapeli 1962 – 1969
Rintala Pentti FM 1962 – 1983
Tuomaala Matti opettaja 1962 – 1964
Tyli-Rantala Juhani kanslianeuvos 1962 – 1971
Ylikangas Heikki FT 1962 – 1962
Hallaperä Reino taiteilija 1963 – 1978
Räsänen Vieno rouva 1965 – 1967
Lähteenmaa Kaarlo toimittaja 1967 – 1971
Teirilä Veikko ylipostimies 1967 – 1972
Tuuri Eila sihteeri 1968 – 2000
Ketola Rauha rouva 1969 – 1970
Laurén Martta toimitusjohtaja 1969 – 1971
Mäkipää Hilkka rouva 1969 – 1974
Myllyniemi Matti kotiseutuneuvos 1970 – 1985
Kananoja Sylvi toimistovirkailja 1971 – 1983
Pälviä Raimo rehtori 1971 – 1993
Raukko Esko merkonomi 1971 – 1972
Saarenpää Olavi puhelinteknikko 1971 – 1973
Vartio Valter toimitusjohtaja 1971 – 1974
Lampi Jukka johtaja 1972 – 1974
Luukko Martti FM 1973 – 1981
Laalo Hilma rouva 1974 – 1979
Leskinen Maria rouva 1974 – 1984
Ojala Aarre johtaja 1974 – 1976
Uusimäki Veikko teatterineuvos 1974 – 1991
Kivistö Suoma varanotaari 1976 – 1985
Lähteenmaa Kaarlo toimittaja 1976 – 1978
Laurén Martta toimitusjohtaja 1978 – 1993
Marvia Kaija rouva 1978 – 1986
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Notko Väinö E. toimtusjohtaja 1979 – 1982
Jokipii Seppo ekonomi 1981 – 1983
Koivusalo Esko FM 1983 – 1987
Mäki Jaakko toimistopäällikkö 1983 – 1984
Peltomäki Martti projektipäällikkö 1983 – 1985
Ihamäki Elsi rouva 1984 – 1986
Malmivaara Arvi ekonomi, KTM 1984 – 1989
Ojaluoma Tarmo johtaja, LuK 1984 –
Laulaja Sakari opettaja 1986 – 1995
Laurila Anna-Liisa opettaja 1986 – 1987
Mattila Sirkka-Liisa terveydenhoitaja 1986 – 2014
Viitaniemi Annukka tiedottaja, Mti 1986 – 2003
Järvi Jorma vuorineuvos 1987 – 1991
Henriksson Sirkka-Liisa radiosähköttäjä 1988 – 1989
Mäkipää Hilkka rouva 1988 – 1997
Ahola Eevi FM 1989 – 1991
Myllymäki Irja tarkastaja 1989 – 1990
Jaakkola Pertti kenraalimajuri 1990 – 1992
Vierikko Esko FL 1990 – 1992
Paavola Mikko toimitusjohtaja 1991 – 1997
Puumala Jari pankinjohtaja 1991 – 1993
Kauppinen Kaija sosoinomi 1992 – 1994
Kuhalampi Vuokko tekstiilitaiteilija 1993 – 1994
Luukko Martti FM 1993 – 1997
Kuusisto Reijo eversti 1994 – 1995
Lanamäki Antti LitK 1994 – 2009
Pauni Sirkka pääkirjanpitäjä 1994 – 1997
Pennala Taisto yrittäjä 1994 – 1995
Renko Greta tutkimusteknikko 1994 – 2000
Savola Terttu toimittaja 1995 – 2012
Viitamäki Ritva hammashoitaja 1995 –
Myllyniemi Matti kotiseutuneuvos 1996 – 2000
Katila Tapani tiedotussihteeri 1997 – 1998
Keisala Pirjo lehtori 1998 – 2009
Tala Antero kassanjohtaja, DI 1998 –
Timonen Marjo viestintäpäällikkö 1998 – 2003
Liinamaa Ritva lehtori 1999 – 2000
Lamberg Henrik lehtori 2001 –
Latvatalo Heikki työnjohtaja 2001 – 2002
Peltomäki Martti projektipäällikkö 2001 – 2003
Sepponen Sari sihteeri 2001 – 2003
Asteljoki Marketta markkinointijohtaja 2003 – 2005
Korkeamäki Vilho toimitusjohtaja 2003 –
Mäkinen Elle ravintolatoimintojen päällikkö 2003 –
Mänty Kari YLE urheilun emerituspäällikkö 2003 – 2004
Puskala Pirjo yhteyspäällikkö 2003 – 2007
Siirilä Seppo professori 2004 – 2008
Ojala Jaakko VTM 2005 – 2015
Hissa Kimmo rehtori 2007 – 2009
Nurmi Heikki kirkkoherra 2008 – 2011
Salomaa Tapani toimitusjohtaja 2009 – 2014
Turunen Ritva arkistinhoitaja, FK 2009 – 2012
Erkkilä Erkki-Jussi johtaja 2011 – 2015
Pyhälahti-Räisänen Helena päiväkodin johtaja,HuK 2011 –
Lahdenmäki Suvi FM 2012 –
Molin Anita psykologi 2014 –
Hunnakko Mikko asianajaja, varatuomari 2015 –
Kiviluoma Keijo KTM 2015 –
Kotkamaa Hilkka toimittaja 2015 –
Ojala Jaakko A. ympätistöneuvos, FM 2015 –

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n kunniapuheenjohtajat
2012-2016
Myllyniemi Matti kotiseutuneuvos 2012

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n kunniajäsenet 
1964-20016
Hannuksela Vilho FM 1964 † 1975
Nelimarkka Eero professori 1966 † 1977
Lahti Elli rouva 1971 † 1974
Rukko Paavo päätoimittaja 1971 † 1973
Hallaperä Reino directus cantus 1978 † 1991
Lae Hannes taloustirehtööri 1971 † 1995
Kananoja Sylvi toimistovirkailija 1980 † 2011
Koivisto Lauri kiinteistöneuvos 1981 † 2003
Leskinen Maria rouva 1981 † 1992
Rintala Pentti FM 1981 † 2004
Alanen Aulis.J professori 1982 † 1987
Luukko Armas professori 1982 † 1993
Turja Ilmari professori 1982 † 1998
Vuorela Toivo professori 1982 † 1982
Numminen Jaakko ministeri 1983
Järvi Jorma vuorineuvos 1984 † 2000
Lassila Jaakko pääjohtaja 1984 † 2003
Notko Väinö.E ekonomi 1984 † 1988
Uitto Olavi kauppaneuvos 1984 † 1993
Ketola Jussi vuorineuvos 1985 † 1986
Kärki Toivo säveltäjä 1985 † 1992
Pöyry Jaako TkT. h.c. 1985 † 2006
Kivistö Suoma varanotaari 1986
Panula Jorma professori 1987
Marvia Kaija rouva 1990 † 2003
Tuuri Eila sihteeri 1991
Pälviä Raimo rehtori 1991 † 2004
Uusimäki Veikko teatterineuvos 1991 † 2008
Mäkipää Hilkka rouva 1991 † 2004
Kauppinen Kaija rouva 1992 † 2009
Pesola Jouko sosionomi 1992 † 2008
Malmivaara Arvi opetusneuvos 1996 † 2001
Yli-Rantala Juhani ekonomi 1996 † 2011
Mäkeläinen Anja kanslianeuvos 1997
Peltoniemi Vilho laskuttaja 1998 † 2006
Jalkio-Massarene Heldi teknikko 1999 † 2007
Seppälä Sirkka-Liisa rouva 1999 † 2004
Laamanen Seppo sellotaiteilija 2000 † 2016
Laulaja Sakari opettaja 2000
Viitaniemi Annukka tiedottaja, Mti 2000
Mattila Sirkka-Liisa terveydenhoitaja 2001
Mattila Matti autoilija 2001
Myllyniemi Matti kotiseutuneuvos 2001
Myllyniemi Maila rouva 2001
Peltomäki Martti projektipäällikkö 2001 † 2015
Koivusalo Esko professori 2002 † 2011
Lähteenmaa Kaarlo päätoimittaja 2002
Pohjola Ensti kuoronjohtaja,LL 2002 † 2009
Vierikko Esko FL 2002
Keisala Pirjo lehtori 2011
Lanamäki Antti LitK 2011
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n Puheenjohtajat 1941-2016
Jääskeläinen Oiva MMT 1941 – 1946

Koskimies Kaarlo kanslianeuvos 1947 – 1948

Alanen Aulis J. professori 1949 – 1949

Vuorela Toivo professori 1950 – 1950

Hannuksela AVilho FM 1951 – 1961

Raukko Paavo päätoimittaja 1961 – 1967

Rintala Pentti FM 1967 – 1969

Lähteenmaa Kaarlo toimittaja 1969 – 1971

Myllyniemi Matti konstaapeli 1971 – 1985

Uusimäki Veikko teatterineeuvos 1985 – 1991

Pälviä Raimo rehtori 1991 – 1993

Laulaja Sakari opettaja 1993 – 1995

Myllyniemi Matti kotiseutuneuvos 1995 – 2000

Lanamäki Antti LitK 2000 – 2009

Hissa Kimmo rehtori 2009 – 2011

Mäkinen Elle Ravintolatoim.päällikkö 2011 – 2016

Ojala Jaakko A. ympäristöneuvos, FM 2016 –

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n varapuheenjohtajat 1941-2016
Mattla Jorma FM 1941 – 1945

Saari Yrjö pankinjohtaja 1946 – 1947

Hannuksela Vilho FM 1948 – 1950

Laurila Jaakko FM 1951 – 1951

Vuorela Toivo professori 1952 – 1952

Laurila Jaakko FM 1953 – 1961

Rintala Pentti FM 1962 – 1967

Lae Haannes herastuomari 1968 – 1972

Pälviä Raimo rehtori 1973 – 1991

Laulaja Sakari opettaja 1992 – 1993

Kuusisto Reijo eversti 1994 – 1995

Lanamäki Antti LitK 1996 – 1999

Tala Antero kassanjohtaja, DI 2000 –

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n emännät ja isännät 1978-2016
Emännät

Leskinen Maija rouva 1978 – 1984

Ihamäki Elsa rouva 1985 – 1986

Mattila Sirkka-Liisa terveydenhoitaja 1986 – 2014

Isännät

Mattila Matti autoilija 1997 – 2009

Tammela Tapani levyseppä 2009 – 2013

Saarenpää Olavi puhelinteknikko 2013 –

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n sihteerit 1941-20016
Halila os. Herttua Anja FM 1941 – 1945

Kinnunen os.Kinnunen Lemmikki pankkivirkailija 1946 – 1952

Niesvaara Matti DI 1953 – 1961

Kauppinen os. Lohikoski Kaija sosionomi 1962 – 1976

Kivistö Suoma varanotaari 1977 – 1985

Mäkipää Hilkka rouva 1968 – 1986

Laurila Anna-Liisa opettaja 1967 – 1987

Henriksson Sirkka-Liisa radiosähköttäjä 1988 – 1988

Ahola Eevi FM 1989 – 1992

Kuhalampi Vuokko tekstiilitaiteilija 1993 – 1994

Savola Terttu toimittaja 1995 – 1996

Timonen Marjo viestintäpäällikkö 1997 – 1999

Liinamaa Ritva lehtori 2000 – 2000

Keisala Pirjo lehtori 2001 – 2009

Turunen Ritva arkistoasiantuntija, FK 2009 – 2012

Pyhälahti-Räisänen Helena päiväkodin johtaja, HuK 2012 –

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n rahastonhoitajat 1941-2016
Aalto Matti rautatievirkailija 1941 – 1943

Lahti Elli rouva 1944 – 1961

Koivisto Lauri kiinteistöneuvos 1962 – 1963

Raukko Mikko merkonomi 1964 – 1972

Koivo Kyllikki pankkivirkailija 1973 – 1974

Leskinen Maija rouva 1975 – 1983

Hurri Risto kustannusslaaskija 1984 – 1984

Tuuri Eila sihteeri 1984 – 1991

Puumala Jari KTM 1991 – 1993

Pauni Sirkka kirjanpitäjä 1994 – 1996

Tuuri Eila sihteeri 1997 – 2000

Latvatalo Heikki työnjohtaja 2001 – 2002

Kallio Raija talouspäällikkö, ekonomi 2003 –

Jäsenlehtien päätoimittajat 1962-2016
Helsingin Eteläpohjalainen

Raukko Paavo päätoimittaja 1962 – 1972

Kanaanoja Sylvi toimistovirkailija 1972 – 1982

Peltomäki Martti tiedotussihteeri 1983 – 1984

Plari

Peltomäki Martti tiedotussihteeri 1985 – 1985

Kananoja Sylvi vt. päätoimittaja 1985 – 1986

Pälviä Raimo rehtori 1986 – 1987

Kurunmäki Pentti toitusjohtaja 1987 – 1989

Uusimäki Veikko teattrineuvos 1989 – 1990

Viitaniemi Annukka tiedottaja, Mti 1990 – 1997

Savola Terttu toimittaja 1997 – 2012

Lahdenmäki Suvi FM 2012 –
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n anomat Suomen Kotiseutuliiton 
myöntämät ansiomitalit 1973-2016
Kultainen ansiomerkki
Viitaniemi Annukka 2011

Lanamäki Antti 2011

Ojaluoma Tarmo 2011

Hopeinen ansiomerkki
Lamberg Henrik 2012

Tala Antero 2012

Pronssinen ansiomerkki
Kallio Raija 2011

Viitamäki Ritva 2011

Korkeamäki Vilho 2012

Ojala Jaakko 2013

Harrastusmitali
Hallaperä Reino 1973

Kananoja Sylvi 1973

Koivisto Lauri 1973

Lae Hannes 1973

Laalo Hilma 1975

Panula Jorma 1975

Peltoniemi Viho 1975

Uusimäki Veikko 1975

Myllyniemi Matti 1976

Laurén Matrtta 1977

Leskinen Maria 1977

Pälviä Raimo 1977

Kivelä Uuno 1978

Lähteenmaa Kaarlo 1978

Mäkipää Hilkka 1979

Vierikko Esko 1979

Alanen Aulis J. 1980

Luukko Armas 1980

Turja Ilmari 1980

Paavilainen Maija 1981

Peltomäki Martti 1981

Ylikangas Heikki 1981

Kivistö Suoma 1982

Marvia Kaija 1982

Jokipii Seppo S. 1983

Koivusalo Esko 1983

Pohtola Mikko 1983

Kauppinen Kaija 1996

Tuuri Eila 1996

Mattila Sirkka-Liisa 1997

Juvonen Anna 1998

Ojaluoma Tarmo 1998

Viitaniemi Annukka 1998

Kallio Pirjo 1999

Lanamäki Antti 1999

Saarenpää Olavi 1999

Savola Terttu 2000

Timonen Marjo 2000

Suomen Kotiseutuliiton viiri
Nyberg Kyllikki 1984

Lundqvist Unto 1984

Myllymäki Pekka 1984

Helsingin Eteläpohjalainen
Kauhajoki 1972
Lapua 1973
Alajärvi 1973
ilmajoki 1973
Isokyrö 1973
Lappajärvi 1973
Kurikka 1973
Jurva 1973
Kauhava 1975
Ylihärmä 1975
Lehtimäki 1975
Ylistaro 1976
Kuortane 1976
Evijärvi 1976
Teuva 1977
Alavus 1977
Soini 1977
Seinäjoki 1978
Töysä 1978
Ähtäri 1978
Peräseinäjoki 1978
Karijoki 1978
Alahärmä 1979
Nurmo 1979
Kaskinen 1979
Kristiinan kaupunki 1979
Jalasjärvi 1980
Laihia 1980
Kortesjärvi 1981
Vimpeli 1981
Isojoki 1981
Vähäkyrö 1982
Järviseutu 1982
E-P:n ruotsinkielinen alue 1982
Vaasa 1982
Kauhajoki 1983
Lapua 1983

Plari
Jalasjärvi 1984
Isokyrö 1984
ilmajoki 1985
Kurikka 1985
Ähtäri 1985
Alajärvi 1986
Vähäkyrö 1986
Jurva 1987
Alahärmä 1987
Kauhajoki 1988
Kurikka 1988
Lehtimäki-Soini yhteisnumero 1988
Vaasa 1989
Ylistaro 1989
Ylihärmä 1989
Seinäjoki 1989
Isojoki 1990
Töysä 1990
Lapua 1990
Kortesjärvi 1991
Kuortane 1994
Lapua 1994
Teuva 1996
Töysä 1996
ilmajoki 1997
Kurikka 1998
Alajärvi 1999
Nurmo 1999
Lappajärvi 2000
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
Kurikka 2009
Kauhajoki 2013
Lappajärvi 2014
Teuva 2014
Alajärvi 2015
Kuortane 2015
Kauhava 2016

Kuntavierailut 1978-2016
Alavus 1978
Ylihärmä 1979
Nurmo 1979
Laihia 1980
Kauhajoki 1981
Järviseudun kunnat 1982
Lapua 1983
Ilmajoki 1985
Ähtäri 1985
Alajärvi 1985
Kauhava 1986
Vähäkyrö 1986
Jurva 1987
Alahärmä 1987
Kauhajoki 1988
Kurikka 1988
Vaasa 1989
Ylistaro 1989
Ylihärmä 1989
Seinäjoki 1989
Isojoki 1990
Töysä 1990
Lapua 1990
Kortesjärvi 1991
Alajärvi 1992
Kuortane 1994
Lapua 1994
Teuva 1996
Töysä 1996
Ilmajoki 1997
Kurikka 1998
Alajärvi 1999
Nurmo 1999
Lappajärvi 2000
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
Kurikka 2009
Kauhajoki 2013
Lappajärvi 2014
Teuva 2014
Alajärvi 2015
Kuortane 2015
Kauhava 2016

Kuntien teemanumerot 1972-2016



Jaakko Antero Ojala, puheenjohtaja
Olen syntynyt Ilmajoen Koskenkor-
valla vuonna 1948. Kouluni kävin Il-
majoen yhteiskoulussa, pääsin yli-
oppilaaksi vuonna 1967 ja filosofi-
an maisteriksi pääaineena ydinfysiik-
ka valmistuin Helsingin yliopistosta 

1974. Työurani alkoi fyysikon tehtävissä Säteilytur-
vallisuuslaitoksessa 1975, siirtyen hallinnollisiin teh-
täviin energia- ja ympäristökysymysten pariin kaup-
pa- ja teollisuusministeriöön 1985 ja vuodesta 1998 
ympäristöministeriöön YK:n ilmastosopimuksen neu-
vottelu- ja valmistelutehtäviin. Eläkkeelle jäin vuon-
na 2012 ympäristöministeriön ilmastoryhmän pääl-
likön, ympäristöneuvoksen, virasta. Vuosien mittaan 
olen harrastuksenani osallistunut ammatillis - aatteel-
liseen järjestötyöhön mm. toimien Suomen Matemaa-
tikko- ja Fyysikkoliiton puheenjohtajana 1980–1983 
sekä nykyiseltä nimeltään Matemaattis-Luonnontie-
teellisten Alojen Akateemiset MAL ry:n luottamus-
tehtäviin ja Tekniikan Akateemiset TEK ry:n valtuus-
to- ja valiokuntatehtäviin. Perheeseeni kuuluu eläk-
keellä oleva liikunnanopettaja vaimo Kaarina (os. Kal-
tio), lapset Mikael ja Elina perheineen. 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitukseen tulin 
vuonna 2015 ja toimin nyt yhdistyksen puheenjoh-
tajana. On hyvä vielä todeta, että yhdistyksessämme 
on toiminut myös nimikaimani Jaakko Ojala (synt. Iso-
kyrö), minkä vuoksi näissä yhteyksissä käytän myös 
toista nimeäni Antero. 

Antero Tala
Olen syntynyt Lapualla v. 1948. Kou-
lutukseltani olen kemian alan dip-
lomi-insinööri. Jäin eläkkeelle kol-
me vuotta sitten Ammatinharjoitta-
jien ja yrittäjien kassanjohtajan tehtä-
västä, jossa toimin runsaat 18 vuotta. 

Helsingin eteläpohjalaisten jäsenenä olen ollut pa-
rikymmentä vuotta, joista viimeisimmät 16 vuotta 
varapuheenjohtajana.

Helena Pyhälahti-Räisänen
Olen kotoisin Vimpelistä, Lappajär-
ven rannalta ja syntynyt olen vuon-
na 1947.

Ylioppilaaksi valmistuin Vimpelin Yh-
teiskoulusta ja hum.kandin tutkinnon 

suoritin Helsingin Yliopistossa. Eläkkeelle pääsin päi-
väkodin johtajan tehtävästä lähes neljänkymmenen 
työvuoden jälkeen vuonna 2007. 
Luottamustehtäviä Espoon kaupungilla olen hoita-
nut mm: Opetuslautakunnan jäsen, Valtuuston va-
ravaltuutettu, Perheasiain Neuvottelukunnan jäsen 
ja parhaillaan Espoon Vanhusneuvoston jäsen. Olen 
toiminut Espoon Käräjäoikeuden lautamiehenä sekä 
kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.

Yhdistystoiminta harrastuksistani tärkeimmät ovat 
Laajalahden Marttayhdistyksen puheenjohtajuus, se-
kä Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallituksen jäsen ja 
sihteeri vuodesta 2011 alkaen.

Mikko Hunnakko
Olen syntynyt Alavudella 1962 ja kouluni kävin sa-
malla paikkakunnalla, valmistuin ylioppilaaksi 1981. 
Valmistuin oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1990 
Helsingin yliopistosta ja auskultoin Kauhajoen tuo-
miokunnassa. Varatuomarin arvon sain vuonna 1991. 
Lyhyen pankki- ja järjestöuran jälkeen olen pitänyt 
päätoimisesti omaa toimistoa vuodesta 1994 ja asi-
anajaja olen ollut vuodesta 1999 lukien. Toimisto-
ni toimii pääkaupunkiseudulla, mutta olen toiminut 
myös Etelä-Pohjanmaan alueella.

Keijo Kiviluoma
Olen passin mukaan syntynyt Laihi-
alla, mutta oikea syntymäkotikunta-
ni oli Seinäjoki vuonna 1958. Lapsuu-
teni ja nuoruuteni vietin Alajärvellä 
koulunkäynnin, pesäpallon ja hiih-
don merkeissä. Valmistuin aikanaan 

kauppatieteen maisteriksi Turun kauppakorkeakou-
lusta ja vietin n. 30 vuotta pankki- ja rahoitusmaail-
massa. Harrastuksiini kuuluvat kuntoliikunta, golf ja 
kuorolaulu sekä uinnin järjestötoiminta. HEP:n halli-
tuksessa olen nyt toista vuotta ja olen ohjelmatoi-
mikunnan jäsen.

Vilho Korkeamäki
Lähtöisin Ilmajoen Munakasta, lähel-
tä sekä juna- että mittariasemaa. Sei-
näjoen lyseon pulpettien kuluttami-
sen jälkeen muutto 1963 Helsinkiin, 
jossa valmistuminen 21-vuotiaana 
sähköinsinööriksi. Nyt eteläpohja-

laisjuhlien aikaan ikää 71 vuotta.

Hallituksen jäsenet

Pisin työura muotoutui lakeuksilla – Ilmajoella ja Ylis-
tarossa. Näillä paikkakunnilla sai toimia sähköalan 
asennus- ja suunnittelufirmojen osakkaana ja toimi-
tusjohtajana. Siellä päin asuessa tuli myös tutustut-
tua tarkemmin alueen kulttuuripuoleen kuten Ilma-
joen Musiikkijuhliin ja Tangomarkkinoihin, näitten 
hallituksessakin.

Toinen muutto pääkaupunkiseudulle tapahtui 2002, 
jolloin Mirja-kultusen kanssa tultiin Tuusulanjärven 
tuntumaan. Päähommaksi saatiin lastenkaitseminen.
Napanuorana Pohjanmaalle on edelleen kotitalo Mu-
nakassa, jonka saneeraus etenee normaalilla puoli-
laiskan eläkeläisen työvauhdilla.

Helsingin Eteläpohjalaisten jäsen 2002 alkaen ja hal-
lituksessa vuodesta 2003.

Hilkka Kotkamaa
Olen kotoisin Alavuden Sydänmaal-
ta ja o.s. Lautamaja. Isä-Isakin puolel-
ta olen alavutelainen monessa pol-
vessa ja Aino-äitini suku on niin pit-
källe peräseinäjokista kun kirkonkir-
joja riittää. Kouluni kävin Seinäjoen 

tyttölyseossa ja sieltä jatkoin Tampereen yliopistoon, 
jossa meitä pohjalaisia toimittajanalkuja olikin mel-
koinen joukko.

Sitten lähdin tekemän radio-ohjelmia Ruotsiin ja siel-
lä löysin oman suomalaisuuteni. 12 vuotta siirtolai-
suutta riitti ja muutin Radio Pohjanmaan kautta Hel-
sinkiin. Täällä löysin pohjalaisuuteni ja rupesin teke-
mään juttuja myös Plariin ja aktivoitumaan Helsingin 
eteläpohjalaisissa. Pohjanmaalla omistan talon, jossa 
käyn asustelemassa pari kolme kuukautta vuodessa. 
Minulle pohjalaisuus on ennen kaikkea kulttuuria, eri-
toten kirjallisuutta, ja siksi kirjoitan Plarinkin pohjalai-
sista kirjailijoista, teen heistä haastatteluja ja kerron 
heidän uutuusteoksistaan.

Suvi Lahdenmäki
Olen syntynyt Seinäjoella 1976, mut-
ta sukujuureni ovat molempien van-
hempieni puolelta Alajärveltä. Muu-
tin Helsinkiin opiskelujen perässä 
ja valmistuin yliopistosta filosofian 
maisteriksi pääaineena teatteritiede. 

Tällä hetkellä teen tiedottajan ja kulttuurituottajan 
töitä. Helsingin Eteläpohjalaisiin liityin vuonna 2012 
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ja yhtä kauan olen toiminut jäsenlehti Plarin päätoi-
mittajana. Esiinnyn toisinaan myös yhdistyksen tilai-
suuksissa, koska olen harrastanut teatteria ja runojen 
esittämistä koko ikäni. Lisäksi soitan skiffle-bändissä 
ja matkustelen maailmalla aina kun voin.

Henrik Lamberg 
Olen syntynyt Alajärvellä 1949. Opis-
kelin Sibelius-Akatemiassa vuosina 
1966–1979 valmistuen kanttori-urku-
riksi, kuoronjohtajaksi, kapellimesta-
riksi, laulupedagogiksi ja diplomilau-
lajaksi. Olen toiminut kanttoriurkuri-

na 1969–1987 (Herttoniemi, Vartiokylä, Mellunkylä), 
yksinlaulun opettajana ja lehtorina Sibelius-Akate-
miassa 1979- sekä Vantaan musiikkiopistossa 1987- 
. Bassolaulajan vakanssilla olin Suomen kansallisoop-
peran kuorossa 1998–2006. Olen laulanut useita so-
listikonsertteja ja esiintynyt orkesterisolistina ympäri 
kotimaata sekä useissa Euroopan maissa ja johtanut 
monia kuoroja, alkaen Radion sinfoniakuoron vara-
johtajuudesta 1969–1975. Muita ovat Helsingin Rau-
tateiden mieslaulajat, Kansalliskuoro, Pohjolan kama-
rikuoro, Etelä-Hämeen oratoriolaulajat ja Suomen Ko-
dály -kuoro. Olen Helsingin Suomalaisen Klubin kuo-
ron perustaja-johtaja vuodesta 2000 ja sain Klubin 
kunniajäsenyyden 17.3.2016. Olen tehnyt laulajana 
ja myöskin kuoronjohtajana useita levytyksiä sekä 
radio ja televisio-ohjelmia. Lisäksi sävellän ja sovitan 
sekä harrastan öljyvärimaalausta.

Anita Molin
Olen täysin "siniverinen" eteläpoh-
jalainen. Sukua löytyy mm. synnyin-
paikkakunnaltani Peräseinäjoelta, Ja-
lasjärveltä, Alavudelta, Kyrönmaalta 
ja tietenkin Amerikasta. Oppikoulua 
kävin Isossakyrössä ja Alavudella. Työ-

urani tein psykologina ja perheneuvolan johtajana 
Raahessa ja Riihimäellä. Nyt eläkkeellä asun Helsin-
gissä. Kahden Helsingissä ja Seinäjoella asuvan tyttä-
ren kautta olen viiden lapsenlapsen osallistuva mum-
ma. Ystävyyssuhteet, tulevaisuuden tutkimus, ympä-
ristöasiat, kirjallisuus, sukututkimus kohtuudella ja 
mökkeily ovat esimerkkejä muista tärkeistä asioista.

Elle Mäkinen
Olen syntynyt Alajärven Isoniemes-
sä. Opiskelun jälkeen työ toi minut 
pääkaupunkiseudulle vuoden 1970 
alussa. Tieto-konsernissa toimin ra-
vintolatoiminnan päällikkönä yli 30 
vuotta, jonka jälkeen olen nauttinut 

leppoisista eläkepäivistä. Mökki Lappajärven rannalla 
Isoniemessä on kiinnekohta kotiseudulleni, jossa tu-
lee vietettyä kesät. Siitä on tullut lapsille ja lastenlap-
sille myös tärkeä paikka. Helsingin Eteläpohjalaisten 
hallituksessa olen toiminut pitkään ja viisi vuotta sen 
puheenjohtajana ja nyt taas hallituksessa yhdistyksen 
75-vuotisjuhla-toimikunnan vetäjänä.

Tarmo Ojaluoma
Olen syntynyt Seinäjoella heti soti-
en jälkeen. Kotikuntani on ollut Pe-
räseinäjoki. Ylioppilaaksi tulin Seinä-
joen Lyseosta. Sitten muutin opiske-
lemaan Helsinkiin yliopistoon. Tutkin-
toni on Luonnontiet.Kand.

Olen nyt eläkkeellä Nordean pääkonttorista kansain-
välisestä Markets- toiminnosta ensin apulaisosasto-
päällikkönä, sittemmin -johtajana. 

Yhdistykseen ja sen hallitukseen olen kuulunut vuo-
desta 1983 lähtien. Aikoinaan hoidin jäsenrekisteriä, 
nyt ylläpidän nettisivuja, olen kantanut lippua eri ti-
laisuuksissa ja sijoitellut yhdistyksen rahoja. Kuulun 
Plari-lehden toimitusneuvostoon sekä 75-vuotisjuh-
lan ohjelmatoimikuntaan.

Kotijoukoissa on vaimo ja kaksi ulkomaille naitua ty-
tärtä. Lastenlapsia 5. Harrastan OddFellow-toimintaa 
ja kuulun Paasikivi-seuraan. Keräilen Iittalan vanho-
ja laseja ja autotalleja. Harrastan myös taloyhtiöiden 
hallituksia. Veneilemme merellisesti kesäpaikkaam-
me Pellingissä. Seinäjoella on oma mökki-tukikoh-
ta, jossa käymme harvakseltaan ja tapaamme mu-
kavaa suurta sukua. 

Ritva Viitamäki
Olen syntynyt Töysän Tuurissa 1955 
ja ammatiltani olen hammashoita-
ja. Yhdistyksen johtokunnan jäsen 
olen ollut vuodesta1995 lähtien. Ny-
kyisessä hallituksessa vastuualueena 
pinssien ja solmioneulojen myynti ja 

Plari-toimikunta. Usein olen mukana lipunmyynnis-
sä tilaisuuksissamme.

Hallituksen nimittämät  
toimihenkilöt:

Raija Kallio
Olen kotoisin Laihialta. Valmistuin 
ekonomiksi Vaasan kauppakorkea-
koulusta ja työskentelen talouspääl-
likkönä Future Group Oy:ssä. Olen 
toiminut Helsingin Eteläpohjalaiset 
ry:n kirjanpitäjänä 15 vuotta.

Heikki Latvatalo
Vastaan tällä hetkellä yhdistyksen Fa-
cebook-sivusta ja annan muutoin-
kin apuja verkkoviestintä-asioissa. 
Asuin 30 vuotta Keski-Uudellamaal-
la, josta muutin yhdeksisen vuot-
ta sitten takaisin Ylistaroon ja olen 

toiminut useassa kotiseutuyhdistyksessä. Nyt toi-
min mm. Eteläpohjalaiset Juuret -yhdistyksen www-
vastaavana ja keskityn enenevässä määrin omaan 
sukututkimukseeni.

Antton Luoma
Olen 24-vuotias tähtitieteen opis-
kelija, lähtöisin Kauhavalta. Toimin 
Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalai-
sen Osakunnan yhteistyövastaava-
na tänä vuonna ja siten Osakunnan 
edustajana Helsingin Eteläpohjalais-

ten hallituksessa. Aloitin opintoni 2012 ja olen ollut 
siitä asti mukana niin Osakunnan kuin ainejärjestön-
kin toiminnassa.

Olavi Saarenpää
Olen muuttanut Jalasjärveltä 1961 
Helsingiin. Olen ollut Helsingin Pu-
helinyhdistyksellä (nykyinen Elisa) ko-
ko työelämän. Kuulin Helsingin Etelä-
pohjalaisten toiminnasta vasta vuosi-
en jälkeen. Liityin jäseneksi ja ja heti 

tuntui, että olen omien joukossa. Olen ollut jäsenenä 
49 vuotta. Tällä hetkellä toimin yhdistyksessä isäntänä.
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