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Rauhaisaa Joulua



Elämme vuoden pimeintä aikaa. Sade 
ropisee ikkunaan eikä lunta näytä vielä 
tulevan maisemaa valaisemaan.  

Elämme myös taloudellisesti pimeää 
aikaa. Ennusteet eivät näytä hyviltä. On 
tultu pisteeseen, missä ihmisen omas-
sa viisaudessaan tekemien laskelmien 
köykäisyys huomataan.  Huomataan, 
että on asetettu  liian paljon toiveita 
taloudelliseen kasvuun, rahan valtaan.  
Odotetaan kauhunsekaisin tuntein, mitä 
lähitulevaisuus tuo tullessaan.   

Mutta kaiken tämän epävarmuuden 
keskellä meillä on toivo. Juhlimmehan 
ihan muutaman päivän kuluttua Jee-

”Luo köyhän niin kuin rikkahan
saa, joulu ihana!

Pimeytehen maailman 
tuo taivaan valoa!….”

Terttu Savola vuosittain tarjoamassaan 
jouluateriatilaisuudessa Espoossa 
10.12.2011. Kuva: Sabrina Norlamo

suksen syntymäpäivää. Hän on tullut 
antamaan meille elämän. Ilon, rauhan 
ja toivon.  

Nykypäivän hälyssä joulun merki-
tys saattaa jopa unohtua. Joululahjojen 
antamisen alkuperäinen idea ei aina 
valitettavasti ole edes tiedossa. Kuten 
asiakkaalla, joka tavaratalossa soitetussa 
joululaulussa Jeesus-nimen kuullessaan 
ärsyyntyi ja kyseli, että joko ne yrittävät 
jouluunkin Jeesuksen sekoittaa. 

Toivorikasta Joulua ja Uutta Vuotta 
Terttu Savola
päätoimittaja

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2012!

Toivottaa Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus



Helsingin Eteläpohjalaiset ry:ssä  
70-vuotis juhla oli onnistunut ja tun-
nelma oli mahtava, kun jokaisella oli 
juhlamieli matkassa. Juhlassa etelä-
pohjalaiset olivat elementissään tava-
tessaan toisiaan. Juhlan tunnelma oli 
sen verran mukaansa tempaava, jotta 
pisti miettimään, juhlitaanko meillä lii-
an harvoin. Lämmin kiitos esiintyjille; 
Jaakko Nummiselle, Riikka Hakolalle, 
Risto Laurialalle, Airi Hautamäelle Ys-
tävineen,  Joose Tammelinille,  Esko 
Vierikolle, Henrik ja Liisa Lambergille, 
Suomalaisen Klubin kuorolle ja Antti 
Lanamäelle, jotka vastasitte juhlan oh-
jelmasta. Kiitos kuuluu myös loistavalle 
juhlayleisölle, tukijoillemme ja kaikille 
juhlassa ahkeroineille. Kiitokset toisil-
le samanhenkisille yhdistyksille, jotka 
muistitte meitä monin eri tavoin.

Yhdistyksemme seuraava tapahtuma 
on tammisunnuntaina 29.1.2012, jolloin 
vietämme eteläpohjalaisten kirkkopyhää 
Lauttasaaren kirkossa. Kaksi seuraa-
vaa tapahtumaa on 4.2.2012 Kampin 
palvelukeskuksessa, klo 12.00 tango-

Uudella vuosikymmenellä

juniorilaulukilpailu, jonka järjestämme 
yhdessä seinäjokisen  Suomalaisen tan-
gon Satumaa ry:n kanssa ja klo 15.00 
historiallinen näytelmä Sata rautaa tu-
lessa  seinäjokisten esittämänä. Näistä 
tapahtumista on lisää tietoa toisaalla 
tässä Plarissa. Kevättalvella saamme 

kuntavieraita Lappajärveltä pitämään 
meille iltamat. Kevään muusta ohjel-
mista kerrotaan tarkemmin seuraavissa 
Plareissa.

Tämän lehden ilmestyttyä itsenäi-
syyspäivän juhla on jo vietetty. Joulun 
odotukseeni kuuluvat erilaiset joulukon-
sertit ja kauneimmat joululaulut. Kotona 
leivomme lastenlasten kanssa pipareita 
ja askartelemme joulukoristeita sekä 
opettelemme joululauluja ja -leikkejä.

Vuoden vaihtuessa uuteen haluan 
kiittää yhdistyksen hallitusta, toimi-
henkilöitä ja jäseniä hyvästä tuesta ja 
yhteistyöstä kuluneena vuonna. Uudelle 
vuodelle toivon aktiivista ja idearikasta 
yhteistyötä. Eteläpohjalaisuudessa on 
ehtymätön voimavara! 

Hyvää adventin aikaa ja 
Rauhaisaa Joulua! 
Onnea vuodelle 2012!

Elle Mäkinen 
puheenjohtaja

Tammisunnuntain kirkkopyhä

29.01.2012 klo 11.00
 
Lauttasaaren kirkossa
Myllykallionrinne 1, 00200 Helsinki
 
Saarnaa Herättäjäyhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen Lapualta
Liturgina kirkkoherra Juha Rintamäki, lähtöisin Lapualta  

Messun jälkeen keittolounas ja kirkkokahvit
 
Tervetuloa!
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- Minun maisemani lähtökohta oli ja on 
Ilmajoen Myllykylän komea jokimai-
sema ja sen kotitalon kulmalla virtaava 
Rapuluoma. Vaikka olen käynyt syn-
tymässä Keski-Suomessa, mutta olen 
viettänyt kolmivuotiaasta asti elämäni 
Pohjanmaalla. Identiteettini on puhtaasti 
eteläpohjalainen, puheenpartta myöten.

Kasvatuksen vahva vaikutus

On tiedossa, että meidät eteläpohjalaiset 
on kasvatettu vahvaan itsetuntoon ja 
itseluottamukseen. Tästä on Björkma-
nille ollut hyötyä elämässä – ei vähiten 
teatterin monipuolisissa ja vaativissa 
rooleissa. 

Nähtyäni Björkmanin Kansallisteat-
terin näyttämöllä Dostojevskin Idiootis-
sa ja Becketin Godota odottaessa, voin 
sanoa - pohjalaisittain arvioiden - että 
”hän näytteli niin että räkä peräseinähän 
roiskui”.

Lapsuuden Rapuluomaan: jokihaa-
rasta Hannu-Pekka Björkman kirjoittaa 
uusimmassa kirjassaan Kadonneet as-
keleet – Matkoja aikaan ja taiteeseen 
hienon lyyrisen esseen. 

Esteettisyys tärkeää

- Rapuluoma Kyröjoen pieni haara, jos-
ta hienompaa en tiedä. Meidän talon 
kohdalla on vielä kaunis pato, jonka yli 
vesi virtaa. Asiaan kuuluu, että luomasta 
varoitettiin meitä lapsia terävään sävyyn 
ja kerran meinasin siihen hukkuakin.

- Katsokaapa lakeuden tasaista mai-
semaa niin, että se heijastuu veden peilin. 
Itselleni esteettisyys on tärkeää ja lakeus 
on lähtökohta monelle muulle kauneus-
elämykselle, Björkman kuvailee.

Hannu-Pekka Björkman teatterin,taiteen ja kirjallisuuden mies

Kaiken takana on
pohjalainen maisema

Hannu Björkman on ajankohtainen tänä syksynä 
sekä näyttelijänä että kirjailijana. 

- Olen sanonut, 
että vaikka ihminen 
haaveilee talosta 
Toscanan kukkuloilla, 
hän päätyy kuitenkin 
sen riihen nurkalle, 
josta on lähtenyt.

Hannu-Pekka Björkmanin maailmankuva lähtee 
maisemasta. Lapsuuden maiseman kokemusta hän 
on laajentanut koko kulttuurin kirjoon ja lakeuden 
väriskaalaa kaiken maailman kuvataiteeseen. 
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Riihen nurkalta lähtenyt

Hannu-Pekka Björkamanille on käynyt 
kuten monelle muulle: mitä enemmän 
ikää tulee, sitä hän useammin palaa lap-
suutensa maisemaan.

- Olen sanonut, että vaikka ihminen 
haaveilee talosta Toscanan kukkuloilla, 
hän päätyy kuitenkin sen riihen nurkal-
le, josta on lähtenyt. Itselläni on elävä 
suhde Etelä-Pohjanmaalle. Äitini asuu 
edelleen Myllykylässä, veli Seinäjoella 
ja enot ovat jäljellä naapurustossa. Lap-
senikin viihtyvät Ilmajoella.

Ovet auki tulla ja mennä

Vuonna 1969 syntynyt Hannu Pekka 
Björkman kertoo eläneensä s70-luvun 
maaseudun viimeisiä aikoja, jolloin 
kyläyhteisöt olivat avoimia ja niiden 
elämään mahtui erikoisiakin persoo-
nallisuuksia. 

- Silloin vielä ihmiset hyväksyttiin 
sellaisina kuin he olivat. Kylän väki, 
varsinkin me lapset, saimme tulla ja 
mennä vapaasti. Enää eivät kotien ovet 
ole auki samaan tapaan. Maatalousyh-
teiskunta oli jo tuolloin muuttumas-
sa, mutta se oli vielä elinvoimaisena 
jäljellä. Ajattelen tuota aikaa suurella 
lämmöllä. 

Kylän kasvattama

- Minut on koko kylä kasvattanut. Uskon 
että tuolta ajalta sain elämääni lujan 
perustan, hyvän itsetunnon, jota olen 
totisesti ammatissani tarvinnut. Näyt-
telijän työ vaatii reiluutta, rohkeutta ja 
uskallusta sekä kykyä tulla erilaisten 
ihmisten kanssa toimeen. On osattava 
olla suora ja rehti sopivalla tavalla. Tätä 
olen Myllykylässä opetellut ja oppinut-
kin koko lapsuuteni ja nuoruuteni.

Hannu- Pekka Björkmannilla on 
käynnissä kausi. Kirja Kadonneet as-
keleet – Matkoja aikaan ja taiteeseen 
on juuri ilmestynyt ja hän on mukana 
Suomen Kansallisteatterin syksyn suu-
rissa tuotannoissa.

- Samuel Becketin näytelmä Godota 
odottaessa on yksi upeimpia sodanjäl-
keisen länsimaisen teatterikirjallisuu-
den helmiä. Sitä on sanottu maailman 
parhaaksi näytelmäksi, jossa ei tapahdu 
mitään, Björkman selvittää.

Arvokasta muistaa

- On antoisaa näytellä Becketiä suurien 
kykyjen rinnalla. Esko Salminen on 
ollut minulle aina yksi esikuva ja mi-
kä parempaa kun olla lavalla vanhan 
maestron kanssa. Voi toivoa, että näyt-
telijätovereiden suuri lahjakkuus olisi 
tarttuvaa laatua, Hannu-Pekka kihertää.

- Paavo Rintala on sanonut, että hyvä 
taide on kaikkea sitä, mikä on arvokasta 
muistaa. Yritän itsekin poimia taiteesta 
sitä mikä on arvokasta, kokea, tuntea, 
lukea ja muistaa. Omassa tuotannossa 
tämä kaikki on luotava yhä uudelleen. 
Vietän itsekin välillä kausia, jolloin 
vetäydyn, luen ja matkustelen. Siten 
kerään itseeni pyramidin, jota lähden 
purkamaan, kun itse astin näyttämölle 
tai ryhdyn kirjoittamaan.

Taiteen hirveä innostus

Uudessa kirjassa on Hannu-Pekka 
Björkmanin matkakokemuksia. Mat-
koillaan hän on viettänyt aikaa eri 
maiden taidemuseoissa ja luostareissa, 
imenyt siellä kuvien ja veistosten antia, 
ottanut selvää teosten taustoista ja kir-
joittanut nämä vaikutelmat ylös. 

- Olen hirveän innostunut sekä kir-
jallisuudesta että kuvataiteesta. Teatteri 
on niin valtavan yhteisöllistä työtä, että 
näyttelijä tarvitsee jotain jota ei tehdä 
porukassa. Yksinäinen kirjoittaminen 
sopii minulle vastapainoksi. Kirjoitan 
kirjojen lisäksi myös lehtiin kolumne-
ja, jotka antavat kontakteja yleisöön. 
Taidan saada yleisöpalautetta enemmän 
kolumneistani kuin näyttelijäntyöstä 
konsanaan. 

Dantesta Rintalaan

Kadonneissa askelissa Björkman jatkaa 
pohdintaa osittain samoista teemoista, 
joita hän käsitteli edellisessä teokses-
saan Valkoista valoa. Hän kertoo kirjas-
saan kauneuskäsityksistä, kulttuurihis-
toriasta, taiteen monista tasoista ja eri 
lajien ulottuvuuksista. Kuvataiteen ja 
kirjallisuuden tekijöistä ovat esillä muun 
muassa Donatello, Grünewald, Dante, 
Dostojevski, Mika Waltari, Paavo Rin-
tala ja Rax Rinnekangas. Björkman mat-
kailee Skotlannin suunnalla, Venetsias-
sa, Milanossa, Roomassa, Portugalissa, 
Pakistanissa. Matka tapahtuu kuitenkin 
myös ajassa ja muistoissa. 

 

Hilpeä näytelmä epätoivosta

Godota odottaessa-näytelmässä Björk-
manin roolihahmo on Pozzo, joka on 
hyvin mieluinen ja sopiva rooli hänelle. 

Näytelmä on klassikkojen klassikko, 
Samuel Beckettin (1906‒1989) tunne-
tuin teos ja samalla yksi tunnetuimmista 
1900-luvulla kirjoitetuista näytelmistä. 
Toisen maailmansodan jättämää hen-
kistä tyhjiötä ja kaikkien auktoriteettien 
romahtamisen jälkeistä nollatilaa heijas-
televa näytelmä on ajaton mestariteos 
ihmisen osasta järkensä menettäneessä 
maailmassa. Sen sanoma sopii jotenkin 
erityisen hyvin aikaamme, jossa elämi-
sessä ei tiedä itkeäkö vain nauraa. 

Björkmankin pohtii, voiko tätä 
päivää kuvata paremmin kuin Godon 
odottelua, jossa ei näytä tapahtuvan 
mitään, mutta tapahtuu koko ajan val-
tavasti. Näytelmä on täynnä tunteita ja 
absurdia ajatusta. Mitä me nykypäivän 
ihmiset tiedämme tulevaisuudestamme. 
On virkistävää esittää näytelmää, jossa 
selittämättömyys on loputtomien seli-
tysten lähde.

Hilkka Kotkamaa, teksti 
Anni Kotkamaa, kuva
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Vuonna 2000 olin asunut Helsingissä 
kymmenen vuotta ja tehnyt parisen 
vuotta sukututkimusta eteläpohjalaisista 
esivanhemmistani, kun kuulin ensim-
mäistä kertaa Juuret-julkaisusta ja sen 
päätoimittaja Matti Lehtiöstä. 

Olin kovin innokas ja jo alkanut 
tuskastella sen kanssa, että en pääse 
enää itse tutkien ajassa taaksepäin – ju-
miuduin sukututkimuksissani jonnekin 
1700-luvun puoliväliin, kun kirkonkir-
jat muuttuivat vaikealukuisemmiksi tai 
niitä ei enää edes ollut. 

Sen aikainen Eteläpohjalaiset Juu-
ret -julkaisu oli nykyistä suppeampi 
pitäjiltään, mutta tuntui aloittelevasta 
sukututkijasta aivan mielettömältä on-
nenpotkulta. 

Kyseessä oli julkaisu, jossa mentiin 
ajassa 1700-luvun lisäksi vielä 1600- ja 
1500-luvuillekin ja jonka aineistoa oli 
haettu esimerkiksi käräjäpöytäkirjoista, 
voudintileistä ja sotilasrullista. Uusia 
esi-isiä ja -äitejä löytyi joka lehdestä, ei-
kä vain nimiä, vaan laajempiakin tietoja 
heidän elämästään. Sukututkimusartik-
kelien lisäksi julkaisussa oli usein mie-
lenkiintoisia asutushistoria-artikkeleita.

– Taustalla oli päällimmäisenä halu 
julkaista sukututkimuslöytöjä. Toiseksi 
oli olemassa selkeä puute hyvin doku-
mentoiduista tutkimuksista. Yksittäisiä 
ja irrallisia suku- ja historiatutkimuksia 
kulki kädestä käteen ja ne sisälsivät pal-
jon virheitä. Oli tarve edes yrittää kor-
jata asiantilaa, Eteläpohjalaiset Juuret 
-lehden perustaja ja päätoimittaja Matti 
Lehtiö kertoo.

Nykyään Eteläpohjalaiset Juuret on 

neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sivu-
määrältään tuhti julkaisu, jonka tutki-
musalue kattaa suuren osan vanhasta 
historiallisesta Etelä-Pohjanmaasta. Esi-
merkiksi tämän vuoden ensimmäisessä 
numerossa oli 91 sivua. 

Ympärille on syntynyt Eteläpohja-
laiset Juuret -yhdistys, jonka yli 800 
jäsenen jäsenlehti Eteläpohjalaiset Juu-
ret on.

– Jäsenjulkaisun lisäksi yhdistys on 
julkaisut melkoisen määrän erikoisjul-
kaisuja: laajoja asutushistoria-julkaisu-
ja, erillisjulkaisuja erilaisista aiheista 
kuten sotilasrullia, veroluetteloita ja 
rippikirjoja. Jäsenjulkaisu Eteläpohja-
laiset Juuret on kuitenkin niistä kaikista 
tärkein, kuvailee Lehtiö.

Lehtiön mukaan Juuret-julkaisuissa 
on kuluneiden 13 vuoden saatossa jul-
kaistu useita historiallisesti merkittäviä 
tutkielmia. Hän mainitsee esimerkkinä 
muutamat nuijasotaan liittyvät artikke-
lit kuten tutkimus kauhavalaisen nuija-
päällikkö Martti Loukon asuinpaikasta 
tai selvitys nuijapäällikkö Pentti Pirin 
tuntemattomaksi jääneen pojan elämän-
vaiheista ja sukuhaarasta.

Kotiseutukirjoja vuosittain 
eri pitäjistä

Viime vuosina mukaan on tullut koti-
seutukirjojen eli historiallisten vuosi-
kirjojen julkaiseminen. Näihin yhdistys 
aikoo panostaa myös tulevaisuudessa.

– Tähän mennessä historiallisia 
vuosikirjoja on julkaistu Isostakyröstä, 
Vähästäkyröstä, Laihialta, Ylistarosta, 

Jurvasta ja Nurmosta. Vuonna 2012 uu-
sina pitäjinä tulisivat mukaan ainakin 
Teuva ja Lapua. Tavallaan tässä jatke-
taan Kytösavut-kirjojen perinnettä pie-
nempiin alueisiin keskittyen. Tarkoitus 
on, että vuosittaisista kotiseutukirjoista 
kertyy hieno sarja. Ulkoasuun kiinnite-
tään erityistä huomiota, koska kirjat on 
tehty säilytettäviksi.

Lehtiön mukaan vuosikirjoihin kai-
vataan jatkuvasti uusia tarinoita pai-
kallishistoriasta kiinnostuneilta kirjoit-
tajilta.

– Vuosikirjojen sisällön painopis-
te on 1800-luvun jälkeinen historia eri 
elämänalueineen.

Kysyn Lehtiöltä, mikä vuosikirjoissa 
julkaistu juttu hänelle tulee ensimmäi-
senä mieleen.

– Tämänvuotisessa Ison- ja Vähän-
kyrön yhteisessä vuosikirjassa oleva 
Risto Husan artikkeli Isonkyrön vii-
meisestä mestauksesta vuonna 1822. 
Mielenkiintoinen se on sen vuoksi, että 
kyseessä on taas kerran yksi tapaus, 
jossa voidaan käräjäaineistojen avulla 
osoittaa, että kymmeniä vuosia maa-
ilmalla kiertäneet tarinat ovat täysin 
virheellisiä.

Vanhoille valokuville kaiva-
taan tunnistajia

Toinen uusi aluevaltaus yhdistyksellä on 
vanhat valokuvat. Yhdistyksen verkko-
sivuille ollaan parhaillaan keräämässä 
vanhojen kuvien galleriaa, jossa kävi-
jöiltä pyydetään usein tunnistamisapua.

– Vanhat valokuvat tulevat näytte-
lemään tulevaisuudessa tärkeää osaa 
toiminnassa. Yhdistyksellä on jo nyt 
muutaman tuhannen kuvan arkisto, sa-
noo Lehtiö.

Jatkossa uusi julkaisumuoto tulee 

Eteläpohjalaiset Juuret on 
sukututkijan aarrearkku

Mitä enemmän elämää kertyy taakseni, sitä enemmän 
mietin menneisyyttä. Kuka minä oikeastaan olen, minkä 
suvun juuresta tulen ja vaikuttavatko sukupolvien ketjun 
tapahtumat minuunkin asti?
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olemaan talokohtaiset asutustutkielmat.
– Ne poikkeavat perinteisestä suku-

tutkimuksesta siinä, että niissä tutkitaan 
tiettyyn taloon liittyvää asutusta, joka ei 
ole sidoksissa sukuun.

Eteläpohjalaiset Juuret -lehteä ja 
–yhdistystä ei olisi olemassa ilman 
osaavaa ja pitkäaikaista kirjoittaja-
joukkoa. Väkeä tarvitaan kirjoittajien 
lisäksi myös erilaisiin tukitoimiin, ku-
ten vaikkapa henkilöluetteloiden teke-
miseen artikkeleista. Lehtiön mukaan 
jokapäiväisenä haasteena onkin pieni 
yhdistysaktiivien määrä.

– Toisen suuren haasteen muodosta-
vat itse jäsenet, sillä heidän kiinnostuk-
sensa historiaan lähtee hyvin erilaisista 
motiiveista. On haasteellista saada jo-
kaiseen jäsenlehteen jotakin jokaista 
kiinnostavaa asiaa, Lehtiö toteaa.

Lehtiön mukaan yhdistyksen toimin-
nassa voi hyvin olla mukana, vaikka 
asuisi missä päin Suomea hyvänsä tai 
vaikka ulkomailla.

– Varmimmin yhdistyksen löytää sen 
internetsivuilta (www.etelapohjalaiset-
juuret.fi). Sähköinen maailma on myös 
se, jossa jokainen kiinnostunut voi ha-
lutessaan olla mukana yhdistyksen toi-
minnassa. Sen parempi, mitä enemmän 
saamme historiatietoa sivuillemme – ja 
sitä tietoa voi olla lisäämässä kuka ta-
hansa asiasta kiinnostunut.

Eteläpohjalaiset Juuret ry osallistuu 
myös vuosittain Vantaalla lokakuussa 
pidettävään ”Kuulutko sukuuni” -ta-
pahtumaan, joka on pääkaupunkiseudun 
isoin sukututkimustapahtuma. 

Miten   
Ete lä -Pohjan -
maa  asutettiin?

Lehtiö on kirjoittanut 
useita asutushistoria-
aiheisia artikkeleja 
eri pitäjistä. Uteliaana 
haluan tietää, mitä aja-
tuksia koko Etelä-Poh-
janmaan kiistanalainen 
asutushistoria hänessä 
herättää.

– Tähän ei ole 
tyhjentävää vastaus-
ta. Näyttää kuitenkin 
selvältä, että vanhat 
tutkimuspäätelmät, 
joiden mukaan Etelä-
Pohjanmaa asutettiin 
suurena asutusryntä-
yksenä tuhatluvun al-
kupuolella Hämeestä 
ja Satakunnasta, ei ole 
oikea tulkinta. Etelä-
Pohjanmaan vanhin 
asutus keskittyi aivan 
muutamaan asutus-
pisteeseen Kyrönjoen 
varressa, josta asutus 
sitten levisi sisäisenä 
asutusliikkeenä pitkin jokivartta ja toi-
siin jokivarsiin. Ratkaisevana tekijänä 
asutuksen sisäisessä leviämisessä oli 
elinkeinorakenteen muuttuminen erän-
käynnistä maanviljelykseen – ei siis jat-
kuva ulkopuolinen muuttoaalto, kertoo 
Lehtiö.

Näitä asutuspisteitä Kyrönjoen var-
ressa olivat muun muassa Vähänkyrön 
Hiiripelto ja Ylistaron nykyisen Isonky-
län kohdalla sijainnut Riarehdon alue.

Riikka Kalmi

Matti Lehtiö Seinäjoen sukumessuilla 
helmikuussa 2011

Eteläpohjalaiset Juuret -lehden perus-
taja Matti Lehtiö on siviiliammatiltaan 
isokyröläinen metallitehtaan valmis-
tuspäällikkö. Hän kertoo aloittaneensa 
sukututkimuksen 1990-luvun alussa 
ensiksi vain kirjurina harrastuksesta 
innostunutta veljeään auttaen.

– Kai minä olen aina ollut kiinnos-
tunut ja kysellyt. Jo aivan harrastuksen 
alkuvaiheessa kirjoitin koko tutkimani 
kylän rippikirjat puhtaaksi. Tein aluksi 
tuttaville sukuselvityksiä joko pyytä-

mättä tai pyydettynä. Yritin aina kir-
joittaa jotain muutakin kuin vain nimiä.

Lehtiö sanoo, että hän ei voi ker-
toa, mistä hänen sukunsa on, koska ei 
kenenkään sukua voi määritellä vain 
yhdeksi ainoaksi.

– On vain läheisiksi kokemiaan su-
kuja. Minulla se voisi olla Eerolan suku, 
koska tämän suvun jäsenet ovat asuneet 
kotikylässäni eli Isonkyrön Kylkkälän 
kylässä yli 500 vuotta. Olen satapro-
senttisesti eteläpohjalainen ainakin 300 
vuoden ajalta ja vielä erikseen kyrön-
maalainen aina viidenteen sukupolveen 
saakka.

”Sukututkimus vie 20 tuntia viikossa”
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Lehtiön mukaan sukututkimus on 
kuin salapoliisityötä, jossa koetaan löy-
tämisen riemua.

– Joku on verrannut sukututkimusta 
postimerkkien keräämiseen. Sukututki-
joissa on hyvin monin perustein harras-
tavia, kuten postimerkkeilijöitäkin. Joku 
kerää suuria määriä nimiä, joku toinen 
taas rajaa tutkimusta jollain perustein, 
esimerkiksi tutkii esivanhempiaan tai 
jonkin esivanhempiensa jälkeläisiä. 
Minulla itselläni on pääsääntöisenä 

rajauksena tietty aika, en juuri tutki 
1750-luvun jälkeistä aikaa.

Kuinka paljon teet sukututkimusta 
viikossa?

– Vähintään 20 tuntia viikossa, mutta 
perheellekin pitää jäädä aikaa.

Asutushistoria, sotilaat ja käsityöläi-
set kiinnostavat Lehtiötä eniten suvun ja 
paikallishistorian tutkimisessa. Miellyt-
tävä yllätys hänelle on ollut esimerkiksi 
löytää esi-isistään Orisbergin ruukissa 
työskennelleitä ammattiseppiä.

– Orisbergin ruukin Björklundin nip-
puseppäsuvun jälkeläisten perustama 
sukuseura on ainoa sukuseura, jonka 
toiminnassa olen ollut mukana. Kiinnos-
tus näitä esivanhempia kohtaan johtuu 
siitä, että he edustavat vanhinta teolli-
seen toimintaan osallistuneita ihmisiä 
omana aikanaan huomioiden lähes koko 
Suomen alue. 

Riikka Kalmi

Sata rautaa tulessa 4.2.2012 klo 15 Kampin palvelukeskuksessa 

Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki

Käsikirjoitus Tuula Lahdenmäki
Ohjaus Kirsti Mäkelä

Musiikki Sini Lahdenmäki
Tuottaja Maija Romu

Liput 
10 €

Siihen aikaan 2011 jKr

Lasten koulun puurojuhla viime viikolla 
vauhditti minun jouluun valmistautu-
mista. Tosin omat lapset olivat vesiro-
kossa, joka esti heidän osallistumisen. 
Lähdin kuitenkin puurojuhlaan ilman 
omia lapsia, koska vaimo on Ressun 
vanhempainyhdistyksen uusi puheen-
johtaja. Virka velvoitti häntä ja minua 
avioliitto.

Puurojuhlan aikana kävin päiväko-
dissa olevan, vesirokosta jo toipuneen, 
nuorimmaisen kanssa koristelemassa 
pipareita ja katsomassa eri pisteissä las-
ten esityksiä. Löysimme jopa koulun 
bändin soittamasta hartaita joululauluja 
regee sovituksina.

Helsingissä nykyisen koulun juh-
lassa oli hyvä jouluinen tunnelma. Jou-
lun tuloa valmisteltiin yhdessä. Jossain 
kohdin havahduin, että puurojuhla tuli 
valmisteltua muille lapsille, kun omat 
eivät paikalle päässeet.

Samoin on itse joulu kanssa, joka 
on myös valmistettu minulle ja sinulle 
valmiiksi. 

Pari tuhatta vuotta sitten Betlehemin 
pieneen kylään syntynyt Jumalan poika 
muutti maailmanhistorian. Ajanlasku 
alkaa Jeesus Nasaretilaisen syntymästä. 
Kun kirjoitamme jKr, jälkeen Kristuk-
sen, myönnämme, että kulttuurimme ja 
uskontomme muovautuvat ratkaisevasti 
tuon pienen lapsen syntymästä. 

Jouluevankeliumi alkaa sanoilla 
”Siihen aikaan”.  Jotakin tärkeää on 
tapahtunut jo ennen meitä. ”Siihen ai-
kaan” sanat muistuttaa, että ratkaisevat 
asiat ovat tapahtuneet jo kauan ennen 
minua. 

Joulun tunnelma ja henki perustuu 
siihen, että Jumala on tullut tähän maail-
maan, sinun ja minun kaltaisten keskel-
le, jo kauan sitten. Hän ei ole kaukana, 
koska hän jo ”siihen aikaan” on tehnyt 
kaiken ratkaisevan, tuonut Poikansa ja 

armonsa meidän luoksemme. Meidän 
osaksi jää joulun vietto, kerran tapah-
tuneen muistelu.

”Siihen aikaan” on armon ilmaisu. 
Elämä ei riipu siitä miten minä olen tänä 
vuonna menestynyt. Ei pidä luulla, että 
elämä on kiinni siitä miten minä edistyn 
uralla, miten minä onnistun uskossa tai 
miten minä pärjään moraalissa. 

Joulu ei ole suoritusjuhla. Se on ollut 
valmis jo ennen minua ja ennen minun 
valmistelujani. Täydellistä joulua ei saa 
yksityiskohtia hiomalla, kaikkea vii-
meisen päälle virittämällä. Täydellinen 
joulu tulee muualta. 

Tämän varassa sopii riemuita tänä-
kin jouluna hakiessamme joulun tunnel-
maa ja henkeä. 

Siunattua joulua 2011 AD.

Juha Rintamäki
Kirjoittaja on lapualaislähtöinen 
Lauttasaaren kirkkoherra
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Elokuisen viikonlopun yhdeksän näytöstä ovat ohi ja näytelmän koko 
tekijäjoukko vielä yhteiskuvassa Törnävän kartanon portailla. 
(Kuva Kimmo Tihveräinen)

Seinäjoen kehittyminen syrjäkyläs-
tä Etelä-Pohjanmaan elinvoimaiseksi 
kasvukeskukseksi on seurausta siitä, 
että noin 200 vuotta sitten vaasalainen 
kauppias ja laivanvarustaja Abraham 
Falander perusti Seinäjoelle, nykyisen 
Törnävän alueelle, rautaruukin, raken-
nutti komean asuinkartanon ja antoi 
paikalle nimen Östermyra. 

Värikkäiden vaiheiden kautta Falan-
der aateloitiin Wasastjernaksi. Sata vuotta 
Seinäjoella vaikutti kolme miespolvea 
Wasastjernan sukua. Rautaruukki, ruu-
titehdas ja tuhansien hehtaarien maatila 

työllisti suuren joukon ihmisiä ja karta-
non väki vaikutti monin tavoin asukkai-
den elämään ja alueen kehittymiseen. 

Vuodesta 2000 lähtien Seinäjoella 
on alettu elokuussa viettää Östermyra-
päiviä, jolloin tutustutaan oman paik-
kakunnan historiaan. Yksi kiinnostava 
ja suosittu osa päivien ohjelmista on 
ns. kartanonäytelmä, jossa aidossa ym-
päristössä eli Östermyran kartanon sa-
lissa yleisö pääsee seuraamaan entisten 
asukkaiden elämää.

Viime elokuussa esitettiin näytel-
mää Sata rautaa tulessa. Se kertoo 

järjestyksessään kolmannesta ruukin-
patruunasta Gustaf August Wasastjer-
nasta (1823-1905) ja hänen perheensä 
vaiheista. Tämä toimelias patruuna oli 
monessa mukana ja laajensi yritystoi-
mintansa Tampereelle. Perhe oli Suo-
men rikkaimpia ja kartanossa vieraili 
aikansa vaikuttajia senaattori Donnerista 
kirjailija Topeliukseen.

Sitten monen tekijän summana al-
koi kahden vuosikymmenen mittainen 
taistelu rahavaikeuksien kanssa. Se päät-
tyi pakkohuutokauppaan, jossa maat, 
tehtaat ja kartano siirtyivät muiden 
omistukseen, ja suvun aika Seinäjoella 
päättyi. Patruuna vietti vanhuutensa vaa-
timattomassa mökissä Peräseinäjoella.

Näytelmä perustuu tositapahtumiin, 
mielikuvitusta käytetään vain niissä asi-
oissa, joista tietoa ei ole saatavissa. Tä-
män näytelmän tuomme nyt Helsingin 
eteläpohjalaisten nähtäväksi lauantaina 
4. helmikuuta 2012.

Näytelmän on kirjoittanut Tuula 
Lahdenmäki, ohjauksesta vastaa Kirsti 
Mäkelä ja musiikista Sini Lahdenmä-
ki. Puvustuksessa avustaa Seinäjoen 
kaupunginteatteri ja näytelmän tuottaa 
Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi.

 Joka vuosi vankan harrastajanäyt-
telijäkaartin tukena itsensä on pannut 
näyttelijöinä likoon joukko tunnettuja 
Seinäjoen kaupungin merkkihenkilöitä: 
virkailijoita, luottamusmiehiä ja poliiti-
koita.  Aina on mukana myös lapsia ja 
nuoria. Joukon yhteishenki on erinomai-
nen, mistä todistaa se, että samat ihmi-
set vuosi vuoden jälkeen haluavat tulla 
tekemään uutta Östermyra-näytelmää.

Toivotamme teidät, Helsingin ete-
läpohjalaiset, kanssamme tutustumaan 
menneisyyteen ja eläytymään erään sää-
tyläisperheen elämänvaiheisiin 1800-lu-
vun Seinäjoella.

Tuula Lahdenmäki

Seinäjoen vierailijat 
tarjoavat kurkistuksen 

historiaan
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Ilmajokisista juuristaan pääsemättömis-
sä oleva kirjailija Matti Mäkelä tuntee 
kaikki asennot, mutta lempiasentoaan 
hän kuvaa kyyköttämiseksi tupakalla 
takan ääressä. ”Talonpojat ja maalais-
naiset ovat istuneet niin kannonnokassa, 
raheilla ja kivienpäällä vuosisatoja”.

Sotajuttuja kuunnellessa

Kannonnokka istuminen on tapa vie 
kirjailijan lapsuudenkotiin, Ilmajoen 
Honkakylään, jossa istuessa ”sinisenä 
leijuvat savukerrokset miesten kertoessa 
sotajuttuja”. Hän elämänsä asennoista 
uudessa kirjassaan, jonka nimi on Ih-

misen olosijat. Siis olosijat, ettei kirjaa 
luulla seksioppaaksi, hän kuittaa.
- Täytyy myöntää, että makaan mielellä-
ni television edessä sohvalla aivokäyrät 
matalina, kaukosäädin rintalihasten ja 
vatsakummun välisessä pienehkössä 
kuopassa, Mäkelä kuvaa lempiasentoaan.

Kalajärvellä ja Aulavalla

Matti Mäkelä on tunnettu kirjailija, 
esseisti, kirjallisuuskriitikko, kulttuu-
ripersoona ja ties mitä, mutta hän on 
myös se Seinäjoen lyseon hiljainen 
älykköpoika, jonka me tyttölyseolaiset 
muistamme. Esseet saavat tästä taustasta 

aina mukavia mausteita, milloin tarinaa 
Honkakylän kauppa-autolla kulkevasta 
Kauppa-Matista, milloin muistoista Ka-
lajärveltä tai Aulavalta.

Avustettua polkupyöräilyä

Kirjallinen asento oli ja on päällimmäi-
nen, mutta liikettäkin tarvitaan. Kaiken 
kukkuraksi hän harrastaa polkupyöräi-
lyä ja harrastus on saanut tietysti oman 
esseen.

- Olen ottanut elämäntehtäväkseni 
kiertää polkupyörällä Suomen suuret 
järvet. Sitä varten hankimme viime ke-
sänä sähköavusteiset. Sähköavusteisen 
idea on AVUSTAA, ilmaiseksi se ei 
päästä. Kun ajaa s-avusteisella, tuntee 
itsensä 30 vuotta nuoremmaksi, mutta 
muuten kaikki on sama kuin hyvällä 
retkipyörällä, Mäkelä selvittää.

Ruumis ja sielu 

Kirjoitat kauniisti viehtymyksestä käy-
tännön töihin, harjaantumisen voimaan. 
Jaat aikasi tasaisesti Mahatmah Gand-
hin tapaa henkisen ja ruumiillisen työn 
kesken. Veri vetää kirjallisuusmiehen 
käytännön töihin, koska isä oli taitava 
käsistään ja isoisä oli puuseppä.

- Isäni oli maanviljelijä, ja osan 
vuotta kirvesmies, pientilallinen kun oli. 
Paappa oli puuseppä, joka teki esimer-
kiksi kaikki meidän huonekalut. Jonkin 
tutkimuksen mukaan kuulemma käsis-
tään kätevien vanhempien lapsista tulee 
usein taiteilijoita. Varmaan se, että teen 
innolla keskinkertaisia puutöitä johtuu 
tästä perimästä.

Hengen ja kädentyön yhdelmä on 
tehnyt Matti Mäkelästä onnellisen mie-
hen. Onni todistetusti maailman onnelli-
simmassa maassa, Suomessa on tietysti 
saanut kirjaan oman esseen.

 

Matti Mäkelä – onnellinen 
suorasuu Honkakylästä

Seinäjoen lyseon ujosta pojasta on kasvanut suomalaisen kirjallisuuden 
reipas suorasuu.

Ihminen elää elämänsä aina milloin missäkin asennossa, 
seisaallaan, istuallaan tai vaakasuorassa. Liikkeellä 
ollessaan hän ottaa asentoa kun hän tanssii, juoksee ja 
ajaa polkupyörällä.
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Lyhyen rakkauden asialla 
Matti Mäkelä ei olisi Matti Mäkelä ellei 
hän haluaisi provosoida. Nyt olet eh-
dottanut, että runkkauksen sosiaalista 
statusta tulisi nostaa. Miten tämä tulisi 
suorittaa?

- Ehdotan kirjassani käteen sopivaa, 
kulutuksen kestävää käyttöopasta. Si-
nänsä olen sitä mieltä, että jos sosiaaliset 
velvollisuutemme eivät meitä estäisi, 
olisimme kaikki vapaita ”runkkareita”, 
emmekä esimerkiksi solmisi mitään pit-
käkestoisia ihmissuhteita.

Ei enää tiukkaa viinaa

Mäkelä kirjoittaa myös viinasta, jota 
hän käyttää ilmeisesti tätä nykyä yhä 
vähemmän. Mutta ennen ”miten minä, 
tavallisen näköinen ujo poika, olisin 
saanut naisia ilman rohkaisua?”

- Niin, käytän siis viiniä nykyään. 
Mutta humalajuttuni on sikäli genrestä 
poikkeava, etten a) ole lopettanut, b) en 
rehvastele. Nämä kun ovat virallisesti 
luvalliset asennot kirjoittaa juomisesta.

 Ihmisen olosijoissa on lopuksi ke-
hotus, että elämä on elettävä niin, että 
kropasta ei jää elinpankkiin hääviä vie-
tävää. Hieno ajatus, suorastaan järkevä!

- Elämä on loppusijoituspaikka, Mat-
ti Mäkelä vahvistaa.

Hilkka Kotkamaa, teksti ja kuva

Virkisty POHJALAISTEN kanssa
kylpylä- tai hotellimatkalla Virossa!

Voit liittyä satamassa pohjanmaalta tuleviin 
kylpylä- ja hotellimatkoihin. 

SIIS POHJALAISTEN MUKAAN VIROON!

Ota myös ystäväsi mukaan.

Tutustu ja tilaa esitteemme 2012 :
www.matkapeura.fi       p.06-5212 200
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Onnitteluja

Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisen osakunnan 
onnittelijat Emilia Kukkola ja Johanna Haapamäki

Helsingin Keskipohjalaiset ry:n Esko Rautila ja Kauko 
Ylikorpi

Helsingin töysäläiset Mikko Paavola ja Tauno Pennala Hämeenlinnan seudun Pohjalaiset

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
70-vuotisjuhlat 29.10.2011

Jo varttuneeseen aikuisikään päässeet Helsingin Eteläpohjalaiset kokoontuivat 
Kampin palvelukeskukseen juhlimaan vuosipäivää. Ennen varsinaista juhlaa toivat 
monet yhdistykset tervehdyksensä ja onnittelunsa juhlivalle yhdistykselle. Onnitteluja 
vastaanottivat puheenjohtaja Elle Mäkinen ja varapuheenjohtaja Antero Tala.

Oulun seudun Eteläpohjalaiset ry:n Sirkka-Liisa LaaksoKouvolan seudun Eteläpohjalaiset ry:n Heli Taipalus ja 
Sirpa Nurminen
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Riikka Hakola lauloi upeasti Säestäjänä toimi Risto 
Lauriala

Musiikissa palveli kuten 
aina ennenkin ansiokkaasti 
hallituksemme jäsen Henrik 
Lamberg

Pelimannimusiikkia esittämässä Airi Hautamäki ystävineen Runonlausuntaa esittämässä 
Liisa Lamberg

 Juhlan juontajana toiminut 
Esko Vierikko ja esiintyjä 
Joose Tammelin ovat 
jalasjärveläisiä

Helsingin Suomalaisen klubin kuoro, johtajana Henrik 
Lamberg

Lopuksi laulettiin Vaasan marssi

Kuvat: Matti Mäkinen



Arvoisa Ministeri, hyvät kutsuvieraat, 
eteläpohjalaiset ja eteläpohjalaisten 
ystävät, hyvät naiset ja herrat. Olette 
sydämellisesti tervetulleita Helsingin 
Eteläpohjalaiset ry:n 70-vuotisjuhlaan!

Vuonna 1941 toukokuun 15. päi-
vänä oli kutsu käynyt Ostrobotnialle, 
jotta eteläpohjalaiset tulisivat perus-
tamaan oman kotiseutuyhdistyksen 
Helsinkiin. Kutsulle kuuliaisia oli 33 
henkilöä. Myös Helsingin Eteläpohja-
lainen Osakunta oli mukana yhdistystä 
perustettaessa. 

Perustavaan kokoukseen oli maa-
talous- ja metsätieteiden tohtori Oiva 
Jääskeläinen kirjoittanut yhdistykselle 
sääntöluonnoksen, joka hyväksyttiin 
lähes sellaisenaan. Sääntöjen 2. pykä-
lä on säilynyt perusajatukseltaan lähes 
muuttumattomana ja nykyään se kuuluu 
seuraavasti:

niillä eteläpohjalaisilla, jotka yhdistyk-
sen ovat perustaneet ja näin halunneet 
vaalia eteläpohjalaisen kulttuuriperin-
teen säilymistä tänne muuttaneiden kes-
kuudessa. Heillä oli eteläpohjalainen 
vahva usko tähän toiminta-ajatukseen 
ja tekemiseensä.

Helsingin Eteläpohjalaiset järjesti 
tilaisuuksia, joissa esiintyjät olivat jo-
ko kotimaakunnasta tai täällä asuvia 
eteläpohjalaisia. Tilaisuuksista muo-
dostui eteläpohjalaisia yhdistävä koh-
taamispaikka, jossa he saivat nauttia 
eteläpohjalaisesta kulttuurista ja kuulla 
tuttua murretta sekä kotimaakunnan 
kuulumisia.

Maailma muuttuu. Yhdistyksemme 
muuttuu sen mukana perinteitä kunni-
oittaen ja arvokasta kulttuuriperintöä 
vaalien. Meillä tulee olla katse jo tule-
vaisuuteen, jotta taas 10 vuoden kuluttua 
saamme kokoontua yhteiseen juhlaan 
samoissa merkeissä. Yhdistyksen toi-
minnan tulisi olla monipuolista, jotta 
se kiinnostaisi myös nuorempia tänne 
muuttaneita eteläpohjalaisia. Tätä kautta 
heidät saataisiin kiinteämmin mukaan 
yhdistyksen toimintaan vaalimaan ete-
läpohjalaisuutta ja tuntemaan juurensa. 

Haluan lämpimästi kiittää juhlan 
esiintyjiä, juhlatoimikuntaa, historii-
kin kirjoittajaa, Juhla-Plarin tekijöitä ja 
kaikkia, jotka ovat olleet mukana tämän 
70-vuotisjuhlan järjestämisessä.

Kiitokset kuuluvat myös yhdistyk-
semme hallitukselle ja jäsenille. 

Arvoisat juhlavieraat. Kiitos kun 
tulitte! Te teette tästä juhlasta juhlan. 
Olette sydämellisesti tervetulleita. 

Elle Mäkinen

 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 
pääkaupunkiseudulla asuvien eteläpoh-
jalaisten yhdyssiteenä, syventää heidän 
kiintymystään kotiseutuun, vaalia ja 
edistää eteläpohjalaisen kulttuuriperin-
teen säilymistä jäsenistönsä keskuudes-
sa sekä tehdä sitä tunnetuksi yhdistyksen 
toimialueelle ja kotimaakunnassa. 

On todella vaikea kuvitella pääkau-
punkiseudulle muuttaneiden ihmisten 
elämää 1940-luvun alussa. Silloin ei 
ollut puhelimia joka talossa, ehkä yk-
si joka kylässä, eikä niitä paljon ollut 
kaupungissakaan. Yhteydenpito koti-
kulmille oli paljon työläämpää kuin se 
on tänä päivänä. Kotiseudulla tuolloin 
käytiin harvoin, koska matka sinne kesti 
kauan, eikä autoja ollut ja junaliikenne 
oli hidasta.

Olen miettinyt kuinka syvä rakkaus 
ja kaipuu kotiseutuun on täytynyt olla 

70-vuotisjuhlan tervetuliaissanat 

Ministeri Jaakko 
Nummisen 
juhlapuhe
Historiantutkijoita ja sosiologeja odot-
taa vielä mielenkiintoinen tehtävä, kun 
he pääsevät kuvaamaan maan sisäistä 
muuttoliikettä, ei vain tilastojen valossa, 
vaan myös kotiseudultaan muuttaneen 
väestön henkisten yhteyksien suhdetta 
entiseen kotiseutuunsa ja sen elämänme-
noon. Kuten tunnettua, Suomessa maas-
samuutto on ollut jo vuosikymmenten 
ajan voimakas ilmiö, erityisen säännöl-
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linen ja johdonmukainen maakuntien 
ja pääkaupunkiseudun kesken, eivätkä 
eteläpohjalaiset ole näissä lähdöissä ol-
leet suinkaan hitaimpia. Mutta samalla 
eteläpohjalaisten jatkuva yhteys koti-
seutuunsa on ollut erityisen voimakas 
ja kiinteä, niin kuin tässä myöhemmin 
kerrotut esimerkit kuvaavat.

Mieleni tekee aloittaa tarkastelu 
1900-luvun alkuvuosista, jolloin pää-
kaupunkiin alkoi muodostua merkittä-
vä eteläpohjalainen kulttuuripiiri, jonka 
vaikutus erityisesti suomalaiseen mu-
siikkielämään, muun muassa kuorotoi-
mintaan oli suuri. 

Siihen kuului ensinnäkin Heikki 
Klemetti (1876—1953), Kuortaneen 
lukkarin poika, joka Vaasan suomalai-
sen lyseon käytyään saapui Helsinkiin 
opiskelemaan jo vuonna 1894 ja val-
mistui filosofian maisteriksi vuonna 
1899. Hän kohosi nopeasti pääkaupun-
gin suomenkielisen musiikkikulttuurin 
keskeiseksi hahmoksi, erityisesti maan 
kuorokulttuurin uudistajaksi, joka johti 
useita suomalaisia valiokuoroja, niin 
kuin Ylioppilaskunnan Laulajia ja Suo-
men Laulua.

Tähän kulttuuripiiriin kuului myös 
hänen sisarensa Dagmar Klemetti, joka 
hänkin oli huomattava kuoronjohtaja ja 
johti muun muassa suomalaisen puolu-
een nuorisojärjestön Kansallismielisen 
Nuorisoliiton piirissä muodostunutta 
suurta Kansalliskuoroa, joka muutoin 
lienee olemassa vielä tänä päivänäkin.

Samaan piiriin kuuluivat edelleen 
lapualaiset veljekset Jalmari ja Jalo Lah-
densuo. Hekin olivat käyneet Vaasan ly-
seota. Jalmari Lahdensuo (1880—1931) 
oli tullut Helsinkiin jo vuonna 1898 ja 
valmistui filosofian maisteriksi vuonna 
1904. Hänestä tuli sittemmin Kansallis-
teatterin johtaja vuosiksi 1909—1917. 
Kannattaa huomata, että apulaisjohta-
jaksi tullessaan vuonna 1909 Jalmari 
Lahdensuo oli vasta 29-vuotias. Hän 
oli naimisissa Klemetin sisaren Ee-
va Klemetin kanssa. Jalo Lahdensuo 
(1882—1973) taas oli tullut opiskele-
maan vasta vuonna 1902, mutta hän 
viipyi Helsingissä joitakin katkoksia 
lukuun ottamatta aina vuoteen 1915.

Lahdensuon veljesten paras ystävä 
oli hämäläisylioppilas Jalmari Finne, 
joka kertoo heistä muistelmateokses-
saan Ihmeellinen seikkailu. Jo runsas 

puoli vuosisataa sitten hämmästyin, kun 
luin tuosta kirjasta, miten Finne kertoi 
Jalo Lahdensuon esiintyneen jossakin 
teatterin hyväksi järjestetyssä tilaisuu-
dessa, jolloin itse Kaarlo Bergbom, huo-
mattuaan hänen lahjansa, kehotti häntä 
ryhtymään näyttelijäksi, mutta Finne 
halusi varjella ystäväänsä joutumasta 
”siihen myllyyn”, ja Lahdensuo joutui 
tyytymään.

Olin samoihin aikoihin kun tuon 
luin Etelä-Pohjalaisen Osakunnan lä-
hettämänä airueena - tämä saattoi ta-
pahtua vuonna 1951 - Etelä-Pohjan-
maan maakuntajuhlassa Seinäjoella, 
jossa maanviljelysneuvos Lahdensuo 
piti juhlapuheen. Hän tärisi ja huojui 
yhä suurenevassa kaaressa mikrofonin 
ääressä, niin että varovasti astuin yhä 
lähemmäksi häntä ja olin lopulta aivan 
hänen takanaan, kunnes huomasin, että 
kyseessä olikin kiihkeän puhetilanteen 
aiheuttama jännitys ja keskittyminen. 
Finnen kirjan perusteella ymmärsin, että 
mies oikeastaan siinä eläytyi suureen 
rooliinsa tällä kerralla pohjalaisena ul-
koilmapuhujana.

Tuohon pääkaupungin eteläpohja-
laiseen kulttuuripiiriin kuului tietysti 
Artturi Järviluoma (1879—1942) ja 
siihen kuului aikaa myöten säveltäjä 
Toivo Haapanen (1889—1950). Lähellä 
tätä kulttuuripiiriä olivat myös ensin 
Pohjalaisen Osakunnan ja sitten vuonna 
1908 muodostuvan Etelä-Pohjalaisen 
Osakunnan johtohenkilöt, ennen muuta 
osakunnan kuraattori Kaarlo Koskimies, 
Forsmanien suurta sukua, mutta myös 
Kaarlo Kalliala, myöhempi Säästöpank-
kien Keskus-Osake-Pankin pääjohtaja 
K.J. Kalliala ja Samuel Johannes Pentti, 
sittemmin Uuden Suomen päätoimittaja.

Ja samaan piiriin kuului myös nuori 
Toivo Kuula (1882—1918), joka oli 
saapunut Helsinkiin vain 17-vuotiaana 
vuonna 1900 ja oleskeli täällä pieniä 
keskeytyksiä lukuun ottamatta vuoteen 
1908, mutta oli senkin jälkeen yhtey-
dessä pohjalaisiin ystäviinsä.

Tällä pääkaupungin eteläpohjalai-
sella kulttuuripiirillä oli joitakin muusta 
ympäristöstä poikkeavia piirteitä, ehkä 
myös muiden maakuntien opiskelijoilta 
puuttuvia korostuksia. Eteläpohjalaisia 
leimasi erityisesti läheinen yhteys maa-
kunnan kansaan. Taustana oli tietysti se, 
että useat heistä olivat lähtöisin kansan 

parista, talonpoikaiskodeista, mutta eh-
kä myös eteläpohjalaisen yhteiskunnan 
luonne, maan muita alueita pienemmät 
säätyerot.

Yhteys Etelä-Pohjanmaahan ko-
rostui erityisesti siinä, että taiteellisen 
innoituksen lähteitä haettiin kotiseudul-
ta; erityisesti tämä korostui musiikissa. 
Tunnettua, joskin vielä puutteellisesti 
tutkittua, on se laajamittainen kansan-
musiikin tallennus, mitä tämän piirin 
toimesta tehtiin. Näillä matkoilla oli-
vat mukana muun muassa Artturi Jär-
viluoma, Toivo Kuula, Toivo Haapanen 
ja omalla tahollaan Heikki Klemetti. 
Eräs keskeinen kerääjä oli sittemmin 
Vaasassa oppikoulunopettajana toimi-
nut maisteri Eino Levón, Vaasan lyseon 
legendaarisen rehtorin Eliel Levónin 
poika.

Kun me Vaasan lyseossa 1940-luvun 
puolivälissä vain lyseolaispoikien taita-
malla ainoalaatuisella kyvyllä kiusasim-
me ja ärsytimme inhimillisten voimien 
äärirajoille saakka latinan ja suomen 
kielen lehtoriamme Eino Levónia, ei 
meillä ollut aavistustakaan siitä, että 
edessämme kärsi vuosisadanalun kan-
sanmusiikkikeräysten suurmies.

Tämän keräystyön vaiheet ovat vielä 
kokonaisuutena kuvaamatta, mutta tun-
nettuja ovat muutamat yksittäiset mat-
kat, ehkä jännittävimpänä Toivo Kuulan 
ja Artturi Järviluoman matka Härmään, 
Kauhavalle ja Alavudelle kesällä 1907, 
mitä molemmat ovat myös kirjeissään 
ja matkakertomuksessaan kuvanneet. 
Heihin liittyi myös kauhavalaisyliop-
pilas Ernst Niemi. 

Kun Kauhavan Alakylän nuorisoseu-
rantalolla oli ensin pantu talteen muun 
muassa ”Talapakan Nikolai”, ”Tuuli se 
taivutti koivun larvan” ja ”Luullahan 
jotta on lysti olla”, jatkettiin matkaa 
Kauhavan Ylikylään, jossa oli parhail-
laan menossa nuorisoseurantalon katto-
kökkä. Kun vasaranpauke oli lakannut ja 
päreet jo kiiltelivät paikoillaan, soittivat 
matkalaiset kahdella viululla ja harmo-
nilla tanssin säestystä. Väliajan jälkeen 
Järviluoma lauloi salissa kansanlaulun 
toisensa jälkeen. Toivo Kuula kirjoit-
ti harmoninsa takana savukelaatikon 
kanteen ”Aamulaulun” sanat ja sävelet, 
antoi ne Järviluomalle, joka samassa 
esitti laulun Kuulan itsensä hoidellessa 
säestystä harmonilla. 
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Tuli sitten piiritanssin vuoro. Leikin 
pyörteissä osanottajien huomaamatta 
merkittiin muistiin joitakin säveleitä ja 
sanoja. Ennen pitkää siirryttiin näyttä-
mölle tomuisen pöydän ääreen, jonka 
ympärille vähitellen kerääntyi koko 
kökkäväki. Nyt osoittivat vuorostaan 
Kauhavan Ylikylän laulajat, mihin pys-
tyttiin näillä Ilmari Krohnin ”laulutto-
miksi” luulemilla mailla. Ensin sävelet 
katkeilivat, mutta sitten löytyi joukosta 
Erkkilän Jussi, Amerikassa asti seilannut 
sankaritenori ja laulujen taitaja, jonka 
ohjelmisto oli ehtymätön. Aamuyöhön 
saakka kirjoitettiin sanoja ja säveliä 
muistiin, ja aamuyöllä herätettiin vielä 
vanha Gregorius Niemi majapaikassa 
jatkamaan laulamista.

Eikä tämä yhteydenpito Pohjanmaan 
kansaan jäänyt vaille tuloksia. Sen vai-
kutus oli suuri Toivo Kuulan säveltuo-
tannossa, se tuntui Heikki Klemetin sä-
vellyksissä ja koko hänen musiikkikult-
tuurissaan, se tuotti Artturi Järviluoman 
näytelmän Pohjalaisia, joka sitten Leevi 
Madetojan oopperana on saavuttanut 
suorastaan kansallisoopperan aseman. 
Ei turhaan Ylikylän puretun nuoriso-
seurantalon paikalle ole pystytetty ho-
vioikeudenpresidentti Erkki Rintalan 
aloitteesta tapahtuman muistomerkkiä, 
jonne kauhavalaiset kokoontuvat tapa-
uksen vuosipäivänä laulamaan. Suuri 
vahinko tapahtui, kun Ylikylän komea 
nuorisoseurantalo, jonka kaksi arkkiteh-
tiylioppilasta olivat kauhavalaisille piir-
täneet, aikanaan 1960-luvulla purettiin.

Aivan vastalauseitta ei Helsingin 
pohjalaispiirin paluu kansanmusiikkiin 
tapahtunut. Etelä-Pohjalainen Osakunta 
julkaisi kansanlaulukeräysten pohjalta 
vuonna 1909 Heikki Klemetin toimit-
taman vihkosen Eteläpohjalaisia kan-
sanlauluja. Kansanlaulujen sisällöstä 
syntyi erimielisyys ylioppilaiden ja 
Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran kes-
ken. Nuorisoseuraväki huomasi kau-
hukseen, että ylioppilaspiireissä oli jo 
alkanut vanhan puukkojunkkarikauden 
ihannointi, kun nuorisoseurat puolestaan 
vielä taistelivat sen jälki-ilmiöitä vas-
taan. Etelä-Pohjanmaan nuorisoseuran 
vuosikokouksessa Alavudella Ilmajo-
en kansanopiston johtaja Niilo Liakka 
kertoi kuulleensa jossakin tilaisuudes-
sa, kuinka eteläpohjalaiset ylioppilaat, 
miehet ja naiset, esittivät ihastuksissaan 

kotimaakuntansa kansanlauluja välittä-
mättä siitä raakuudesta, mikä laulujen 
sanoissa ilmeni, esimerkiksi huudah-
duksessa ”Helapääpuukko se välkähti 
ja veri korkealla präiskähti”. Liakka 
ihmetteli, miten selväpäiset ihmiset 
pitivät vireillä tällaisia lauluja. Etelä-
Pohjanmaan seuran sihteeri, rullatuo-
listaan tulisesti puhuva Kustaa Harju 
puolestaan kertoi pahaisen pojanveka-
ran heiluneen Alahärmässä viinapullon 
ja veitsen kanssa ja kerskuneen että 
”vielä mustakin ylioppilahat laulavat”. 
Seuraava puhuja tiesi pojan jo istuvan 
vankilassa murhasta. Santeri Alkiokin 
kertoi, että laulu ”Härmässä häät oli 
kauhiat” oli eräissä ylioppilaspiireissä 
hyvin suosittu. Vaikka sitä lauletaankin 
menneen ajan kuvauksena, ”helposti se 
vielä herättää kaltaisensa tunteen laula-
jassa ja kuulijassa, sillä kaikupohja on 
vielä kovin lähellä”. 

Toinen riidan aihe ylioppilaiden ja 
nuorisoseuralaisten kesken koski sitä, 
olisiko kotiseutukeräelmät säilytettä-
vä Helsingin museoissa ja arkistoissa 
vai olisiko ne sijoitettava paikallisil-
le nuorisoseurantaloille. Eikä suhteita 
tietysti ollut parantamassa sekään, että 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjan-
maan nuorisoseurat keräsivät laajalti 
allekirjoituksia julkilausumiin, joissa 
paheksuttiin, että Helsingin Ostrobotni-
alla olivat anniskeluoikeudet ja viinaa 
tarjottiin maakunnan kaikkein jaloim-
malle nuorisolle.

 
Hyvät kuulijat,
Vuosisadan alun Helsingin eteläpoh-
jalaista kulttuuripiiriä on kyllä kuvat-
tu yksittäisissä elämäkerroissa, mutta 
kokonaisuutena tai ryhmänä sitä ei ole 
käsitelty. Suuret kirjekokoelmat, nuotin-
nokset, lukuisat lehtiartikkelit ja joukko 
pöytäkirjojakin odottaa vielä tutkijaansa. 
Helsingin musiikkielämän suuri pohja-
lainen vaihe on vielä tunnistamatta.

Pääkaupungin eteläpohjalaisuus kes-
kittyi 1900-luvun alkuvuosina tietysti 
ennen muuta Etelä-Pohjalaisen osakun-
taan, mutta jo 1920-luvulla tuli kuvaan 
myös vaasalaisten lyseolaisten perusta-
ma yhdistys Vaasan Entiset Lyseolaiset 
eli VELY, joka toimi varsin aktiivisesti 
usean vuosikymmenen ajan ja teki jopa 
kulttuuripoliittisia aloitteita. Yhdistys 
toimii edelleen, mutta nyt vain harvak-

seltaan. Käsitykseni mukaan sittemmin 
on syntynyt muidenkin eteläpohjalais-
koulujen, ennen muuta Seinäjoen suur-
ten oppilaitosten yhteydenpitoja. Olisi 
hauska, jos joku kertoisi niistä esimer-
kiksi Plarin palstoilla.

Eteläpohjalaisten aloitteellisuudelle 
kuvaavaa on, että jo vuonna 1938 tänne 
suunnattiin Etelä-Pohjanmaan nuoriso-
seuran Artturi Järviluoman Pohjalaisten 
esitys, joka nähtiin Kansallisteatterin 
lavalla. Esitys sai osakseen suuren huo-
mion, ei vain pääkaupungin eteläpoh-
jalaisten keskuudessa, vaan myös laa-
jemminkin kulttuuripiireissä. Helsingin 
Sanomain Eino Palolasta tuntui ”kuin 
(näytelmä-) henkilöt muitta mutkitta 
tietäisivät liikkeensä ja asenteensa ja 
osaisivat sanoa sanottavansa”. Hän kiitti 
erityisesti Anneli Kivimäen Liisaa, joka 
”liikkui ja lausui huolettomasti kuin ko-
toisilla tanhuvillaan Härmässä”, Aliina 
Annalan Kaisaa, jonka ”kielevyys oli 
ylitsevuotavan vilkasta”, Eeva Tuokon 
Maija Harria, joka tapasi ”hyvin us-
kottavasti hartaan, sisäisen sävyn”, ja 
Ernst Salomäen Salttua, joka oli ”kuin 
elämästä leikattu”. Estetiikan ja ny-
kyiskansain kirjallisuuden professori 
K. S. Laurila katseli esitystä valtion 
draamallisen lautakunnan puheenjohta-
jan ominaisuudessa ja havaitsi, millai-
selle ”korkealle tasolle kansanomainen 
näyttämötaiteemme on kehittynyt” ja 
toivotti muutkin maakunnat tervetul-
leiksi Helsinkiin. Ja näin tapahtuikin. 
Muut maakunnat ottivat esimerkkiä, 
ja niin eteläpohjalaiset olivat avanneet 
tämänkin linjan.

Sittemmin eteläpohjalaisia näytel-
mävierailuja on toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosikymmeninä nähty lähes 
säännöllisesti pääkaupungin teattereissa, 
ja aina ne ovat herättäneet huomiota ja 
ihailua, samoin kuin esimerkiksi Etelä-
Pohjanmaan Mieslaulajien Jussien tois-
tuvat vierailut pääkaupunkiin.

Etelä-Pohjalainen Osakunta sai 
1950-luvun lopulla kuraattorikseen 
lahjakkaan Antti Pelkolan, insinöörin 
ja Rakennuskunta Hakan myöhemmän 
pääjohtajan. Pelkola oli intohimoinen 
teatterimies ja myös Ylioppilasteatterin 
näyttelijä ja ohjaaja. Hän tunnisti, että 
maakunnan nuorisoseurantalot, jois-
sa näyteltiin enemmän kuin muualla 
Suomessa, olivat kylmiä näyttelijöille 
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kuin katsojillekin. Hänen aloitteestaan 
käynnistettiin vuonna 1957 Operaatio 
Ravistelu, jossa osakunta ja Etelä-Poh-
janmaan ja Keski-Pohjanmaan nuoriso-
seurat sitoutuivat kunnostamaan alueen 
seurantalot. Onnistunut hanke levisi pi-
an kautta koko maan. Seuraava talojen 
kunnostusaalto alkoi vasta 1970-luvun 
lopulla, jolloin ryhdyimme opetusminis-
teriöstä myöntämään valtion avustuksia 
työväentalojen ja seurantalojen kunnos-
tamiseen. Tässäkin siis eteläpohjalaiset 
olivat kulkeneet kärjessä. 

Koko yhteisen kansan piiriin etelä-
pohjalaisten yhteistoiminta ulottui sitten 
1940-luvun alussa, jolloin syntyi Hel-
singin Eteläpohjalaiset ry. Yhdistys on 
nyt toiminut kunnioitettavat seitsemän 
vuosikymmentä, kaiken aikaa varsin ak-
tiivisesti ja myös mies- ja naislukuisasti. 
Vasta ilmestyneessä yhdistyksen lehdes-
sä Plarissa ovat erinomaiset luettelot yh-
distyksen johdon jäsenistä ja eräistä ak-
tiviteeteista. Luetteloista huomaamme, 
että pääkaupunkiseudun eteläpohjalaiset 
ovat varsin laajasti niin poliittis-yhteis-
kunnallisesti kuin alueellisestikin kuu-
luneet yhdistyksen johtoon. Jo nimistä 
päätellen yhdistyksellä on ollut oikea 
kosketus pääkaupungin eteläpohjalais-
maailmaan. Johdon jäsenissä on monia 
eteläpohjalaisia tutkijoita ja taiteilijoita, 
mutta myös muiden alojen edustajia. 
Muutamat ovat tehneet todella mittavan 
työn pääkaupungin eteläpohjalaisten ko-
koamisessa. Mieleni tekee jo pelkästään 
vuosien perusteella mainita esimerkiksi 
muistossa kunnioitettavat Raimo Pälviä, 

Kaija Lohikoksi, myöhempi Kauppinen 
ja Sylvi Kananoja, sekä edelleen pitkä-
aikaiset puheenjohtajat Matti Mylly-
niemi ja Antti Lanamäki, mutta heidän 
lisäkseen työssä on ollut lukuisia muita.

Myös yhdistyksen lehden, aluksi 
Helsingin Eteläpohjalaisen ja sittem-
min Plarin ilmestyminen on jatkunut 
katkeamatta vuosikymmenten ajan. 
Lehden vuosikerrat, jotka esimerkiksi 
minä olen nähnyt säilyttämisen arvoi-
siksi, sisältävät suuren määrän tietoutta 
Etelä-Pohjanmaan elämästä ja monien 
maakunnan pitäjien elämänmenosta. 
Maakunnan tuleva historiankirjoitus 
tuskin voi noita vuosikertoja sivuut-
taa. Lehdessä muutamien toimittajien 
pitkät kaudet kertovat todellisesta maa-
kuntarakkaudesta. Mieli tekee mainita 
Paavo Raukon, Sylvi Kananojan, Terttu 
Savolan ja Annukka Viitaniemen pitkät 
kaudet ja myös lukuisat kirjoitukset. 

Jo 1950-luvun alussa alkoivat kun-
tavierailut Etelä-Pohjalaiseen Osakun-
taan, jolloin pitäjien johto ja parhaat 
näytelmäryhmät ja kansantanssiseurueet 
saapuivat Ostrobotnialle esiintymään 
ja samalla tutustumaan pääkaupun-
kiin. Osakuntatoiminnan laimentuessa 
1960-luvulla tämä maakunnan ja pää-
kaupungin eteläpohjalaisväestön yhteis-
toiminta siirtyi luontevasti Helsingin 
Eteläpohjalaisten hoidettavaksi ja on 
siitä lähtien jatkunut menestyksellisenä 
ja pitänyt omalta osaltaan huolta maa-
kunnan ja pääkaupungin yhteydestä.

Ainakin 1940-luvulla Helsingissä oli 
myös useita pitäjäkohtaisia eteläpohja-

laisyhdistyksiä tai vähintään yhteisiä 
kokoontumisia, jotka sittemmin hakeu-
tuivat Helsingin Eteläpohjalaisten pii-
riin. En tarkemmin tunne tämän hetken 
yhdistysflooraa, mutta sen tiedän, että 
ainakin ystäväni Mikko Paavola jaksaa 
tunnetulla taidollaan ja kuuluvalla ää-
nellään kertoa Helsingin töysäläisten 
esikuvallisesta yhteistoiminnasta. Ehkä 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n kannat-
taisikin selvittää pääkaupunkiseudun 
pohjalaisten yhteistoiminnan tilanne. 

Eteläpohjalaiselle aloitteellisuudelle 
on kuvaavaa, että Helsingin Eteläpoh-
jalaisten piiristä lähti liikkeelle Matti 
Myllyniemen toimesta myös idea luo-
da yhteistoimintaa Suomen muidenkin 
kaupunkien ja seutujen eteläpohjalaisten 
ulkopohjalaisyhdistysten kanssa; niitä 
on ollut peräti pikältä toistakymmen-
tä ympäri maata. En ole kuullut että 
tuollaistakaan hanketta olisi ainakaan 
toistaiseksi muiden maakuntien taholta 
tehty. 

Hyvät kuulijat,
Helsingin Eteläpohjalaiset ovat tehneet 
vuosikymmenten mittaan monia muita-
kin aloitteita, mutta yhdistyksen päätar-
koitus on sittenkin ollut pitää yllä yh-
teyttä pääkaupungissa ja sen lähialueilla 
asuvien eteläpohjalaisten kesken. Täs-
sä yhdistys on onnistunut, mitä omalta 
osaltaan osoittaa myös tämän illan täysi 
sali. Eteläpohjalaiset, pidetään yhtä. 

Jaakko Numminen

Juhlan loppusanat
Meirän yhyres adressis lukoo: ku tu-
lis vanahaksi jotta sais oikeen kehua 
ittiänsä. Sen takia moon ny täs. En mi-
nä kumminkaa ittiäni kehu vaan tätä 
yhyristystä. Molin sen puheenjohtajana 
mutaman vuaren ja samaastuun siihen 
kokonansa. Meiloli kivaaki. Myllyniä-
men Matti jätti mulle perinnöksi tiaron, 
notta Finlandia-taloo on varattu 60-vua-
tisjuhulia varten - hoira homma. Sitte 
me järijestettihin juhulat yhyres Jussien 
kans. Saatihin 1000 ihimistä paikalle ja 
menot justihin peittohon. Vähän minä 
kyllä siinä hommas harmaannuun.

Sitte meillä on käyny viarahia koto-
maakunnasta syksyyn kevään ja joskus 
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usiemmaastiki. Mä sanoon niille, ku 
niitä houkuttelin tänne, notta saatta sit-
te kehua kuntaanna aivan kunnolla ja 
kyllä ne kehuuki. Mutta on siitä ollu 
niille apuaki, ku ihimisiä on muuttanu 
takaasi kotopualehen. Ohojelmapuali on 
aina ollu erinomaasta, vaikka kuulemma 
aivan tavallista ajattelivat esittää.

Kiitos alavutelaasille, kuurtanelaa-
sille, töysälääsille, seinäjokisille, lapu-
alaasille, vaasalaasille, nurmoolaasille, 
kauhavalaasille, ylihärmälääsille, kor-
tesjärvisille, jurvalaasille, jalasjärvisille, 
vimpelilääsille, ilimajokisille, kurikka-
laasille jokka tuli tänne ja teille jokka 
tulitta niitä kattomahan ja kuulemahan.

Suuren kiitoksen ansaattoo myäs ne 
pohojalaaset eri firmojen pomot, jokka 
on tarijonnu meirän hallitukselle ko-
koontumistilat ja tiatoiskun taloostansa 
ja nisukahvit. Molimma kokoustamas 
ainaki Futura cadis, Mettäliitos, Superis, 
Autonovas, Micro Medias, L-Hausis, 
Suamen yrittäjis, Itellas, STMs, Tapi-
olas, Keskos, Lasipalatsis, Messukes-
kukses, Eteras, Syränliitos, Pronetkos, 
Elisas, YLEs, Tiatoenaattoris, Nordeas, 
SMKJs, Skanskas, Hypoteekiyhyris-
tykses, Suamen kotiseutuliitos, EPOs, 
Asianajotoimistos Mäkitalo, Rämö, Juu-
tilainen ja tiätysti varapuheenjohtajan 
Anteron tykönä Ammatinharijoottajien 
ja yrittäjien tyättömyyskassas.

Ittenääsyyspäivää on juhulittu joka 
vuasi ja puhujat on ollu nimekkähiä 
pohojalaasia niinku: Paula Risikko, 
Jaakko Numminen, Timo Sahi, Timo 
Airaksinen, Kari Uusikylä, Tuomo Tuo-
mi , Jussi Hautamäki, Keijo Suila,Matti 
Kuusimäki ja Erkki Uitti ja muuki oho-

jelma on aina ollu arvokasta, sanoosin 
kotoosta ja miältä ylentävää. Suuret 
kiitokset esiintyjille.

Tammisunnuntain kirkkopyhä aina 
tammikuun lopus on koonnu pohojalaa-
set kirkkohon muistelemahan tapahtu-
mia vuanna 1918. Moomma kokoontunu 
eri kirkoos ympäri pääkaupunkiseutua. 
Paikka on valittu sen mukahan, mistä 
on löytyny pohojalaaslähtöönen pappi. 
Ja niitä on löytyny. Moomma ollu mm 
Kallion, Vartiokylän, Hämeenkylän, 
Laajasalon, Olarin, Huopalahden, Paki-
lan, Kauniaisten, Myyrmäen ja Espoon 
kirkoos. Varsinaasen jumalanpalaveluk-
sen lisäksi on kuulijoolle kerrottu vapa-
ussoran alakuvaihehista pohojanmaalla. 
Kiitokset näille seurakunnille ja papiille.

Olihan tualla vuasikymmenellä to-
ki palijon muutaki. Oli Murre-ehtoo ja 
Antti Tuurin entoo yms, mutta ei mennä 
niihin sen tarkemmin. 

Kaikista nuasta tapahtumista ja 
ihimisistä on saatu ja saa nykki lukia 
Plarista, kun Annukka Viitaniemi on 
ne sinne kirijoottanu. Täs juhulaPla-
riski on vissihin kahareksan Annukan 
kirijootusta. Tämä homma on jatkunu 
vuasia. Annukka oli yhyristyksen halli-
tukses vuaresta 1986 vuatehen 2003 ja 
Plarin tiarootussihteerinä ja toimittajana 
1988 – 1997. Ku tähän lisätähän muu 
kotiseututyä mitä Annukka on teheny 
niinku Seinäjoen seurakunnalle toista 
sataa pualentunnin rariolähetystä, luke-
mattomia arkikkelia Järviseutu-lehtehen 
ja Hoiskoon kyläkirijoohin, Lottape-
rinnetyätä ym, ym. Annukka on myös 
Suomen arvostelijain liiton jäsen ja Kir-
joitus ja kuvataide kriitiikko. Ny tähen 

on jo nämä muukki ku me kiinnittäny 
huamiota JA NIINPÄ SUAMEN KOTI-
SEUTULIITTO on myöntänyt Annuk-
ka Viitaniemelle kultaasen ansiomerkin 
toiminnasta kotiseurun hyväksi. Onnia 
Annukka!

Sitte minä haluan kiittää Henkkaa 
meirän oopperalaulajaa, jonka ansiosta 
ja suhtehilla saimma järijestettyä seit-
tämät ikimuistooset oopperailtapäivät 
oopperan lämpiös. Siälä saimma kuulla 
maan parahia laulajia, joista valtaosa oli 
pohojalaasia: Henkan lisäksi,mm Juha 
Uusitalo, Sirkka Lampimäki, Tiina-Mai-
ja Hirvilammi, Sauli Tiilikainen, Jaakko 
Hietikko, Kalevi Olli ja kaikki esiintyy-
vät ruakapalakalla eli olivat kökäs.

Haluan osoottaa erityyset kiitokset 
meirän yhyristyksen emännälle Sirkka-
Liisalle ja hänen tiimillensä. Eihän se 
olisi ollu mistää kotoosin, jonsei me 
olisi saatu aina juhuliis kaffia ja nisua. 
On siinä säästetty tuhansia euroja ku 
likat on itte leiponu ja hoitani tarijoolun.

Kiitokset kuuluu myös pitkäaikaa-
selle Matti- isännälle ja hänen kaveriil-
leensa. Ei olisi ollu istuumiakaa iliman 
Mattia, muusta puhumattakaa.

Jo lopuuksi. Mulloli aina hyvä halli-
tus, joka hoiti asiansa. Päätökset tehtihin 
aijjallansa ja niis pysyttihin, Plari oli 
hyvä, vaikka minäki kirijootin sinne ja 
talouski saatihin reirahan. Ja mikä para-
hinta, tilaasuuksis oli aina palijon ihimi-
siä – KIITOS TEILLE KAIKILLE JA 
TULUKAA JATKOSKI TILAASUUK-
SIHIN JA VOIKAA PAREMMIN KU 
MUUT IHIMISET!

Antti Lanamäki

Annukka Viitaniemelle luovutettiin Suomen 
Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki Seinäjoella 
marraskuussa 2011. 

Ansiomerkin kävi luovuttamassa yhdistyksemme 
puheenjohta Elle Mäkinen Seinäjoen seurakunnan 
tiloissa järjestetyssä pienimuotoisessa arvokkaassa 
tilaisuudessa.
 
Kuva: Matti Mäkinen
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HANNU RANTA
HELSINKI Helsingin Eteläpohjalai-
set ry täyttää tänä vuonna 70 vuotta. 
Kekkerit pidettiin lokakuun viimeisenä 
lauantaina. Juhlapuheen piti eläkkeellä 
oleva opetusministeriön kansliapääl-
likkö, ministeri Jaakko Numminen. 
Päivää ennen iltajuhlaa Numminen oli 
tavattavissa Helsingin Kirjamessuilla.

 Jaakko Numminen, 83, luottaa ete-
läpohjalaisuuden säilyvän vahvana ja 
elinvoimaisena.                                                                                                       

- Eteläpohjalaisuuden voi paaluttaa 
sanoihin traditio, yritteliäisyys, itse-
tietoisuus ja omanarvontunne. Alueen 
arvot siirtyvät luontevasti sukupolvelta 
toiselle. Eteläpohjalaisuus säilyy hyvin 
maailman myllerryksissä, Numminen 
sanoo.

  Ministeri Numminen näkee ja ko-
kee Etelä-Pohjanmaan laajemmin kuin 
mitä se nykyään nähdään:

-Minun Eteläpohjanmaahani kuu-
luvat Vaasa, Vähäkyrö ja Laitila sekä 
perinteinen Etelä-Pohjanmaa aina Jär-
viseutua myöten, Numminen mainitsee.                                                                                                                                    

  Vaasassa ja Lapualla lapsuus- ja 
nuoruusvuosinaan asunut Jaakko Num-
minen käy alati vanhan Vaasan läänin 
alueella:

-Olen saanut ja saan runsaasti pyyn-
töjä puhumaan eri puolille Etelä-Pohjan-
maata. Puheita olenkin alueella pitänyt 
useita kymmeniä, Numminen toteaa.

Ministeri Numminen sai vastikään 
valmiiksi muhkean viisiosaisen teos-
sarjan Suomen nuorisoseuraliikkeen 
historiasta. Tuota teossarjaa tehdes-

sään Numminen huomasi taas use-
aan otteeseen eteläpohjalaisen inno-
vatiisisuuden ja jämerän tekemisen:                                                                                                                            
-Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura mat-
kasi rohkeasti Kansallisteatteriin vuonna 
1938. Nuorisoseura esitti siellä tuolloin 
Artturi Järviluoman näytelmän Pohjalai-
sia, Numminen kertoo.

-Teossarjassani on pitkähkö luku 
nuorisoseurojen ja uskonnollisuuden 
suhteesta. Tuossa luvussa on käsittääk-
seni runsaasti sellaisia kohtia, joita myö-
hemmin tullaan siteeraamaan, Nummi-
nen sanoo.

Ministeri Nummisella on Sipoon 
asunnollaan kirjoja yli 500 hyllymet-
riä. Sieltä löytyy luettavaa joka hetkeen:

-Viime aikoina olen lukenut paljon 
sekä matkakirjoja että elämäkertoja. 
Elämäkerroista palaan usein Olavi Ka-
reksen elämäkertaan pappi ja herän-
näispuhuja N.G. Malmbergista. Tuo 
elämäkerta on mielestäni hyvin tehty, 
Numminen mainitsee.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
70-vuotisjuhlapuheessaan Numminen 
menee vieläkin kauemmaksi kuin mitä 
mainitun järjestön ikä on:

-Menen aivan 1900-luvun alkuvuosi-
kymmenille. Puheessani nousevat esiin 
muun muassa nimet ja ihmiset Heikki 
Klemetti, Jalo ja Jalmari Lahdensuo, 
Toivo Kuula ja Artturi Järviluoma, mi-
nisteri Numminen kertoo.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
tiedottaja. päätoimittaja ja kaupungin-
valtuutettu Terttu Savola sanoo, että 
ministeri Nummisen juhlapuheen lisäksi 
seuran 70-vuotisjuhlatapahtumaan ha-
luttiin Joose Tammelin juttelemaan ja-
lasjärveläisellä murteella. Henrik Lam-
bergin johtama Helsingin Suomalaisen 
klubin kuoro sai ison vastuun juhlan 
laulullisesta annista.

Ministeri Numminen
ei lakeutta unohda

Kuvat: Hannu Ranta

Artikkeli on julkaistu Ilkka-lehdessä 31.10.2011

-Etelä-Pohjanmaa pysyy väkevästi ministeri Jaakko 
Nummisen mielessä ja sydämessä.

-Helsingin 
Eteläpohjalaiset 
ry:n yhdyssiteen 
Plarin päätoimittaja 
Terttu Savola hoitaa 
paljon nyt juhlivan 
seuran käyttännön 
asioita eri puolilla 
pääkaupunkiseutua.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry toiminut 70 vuotta – 
merkkipäivää juhlittiin lauantaina



Suomalaisen tangon Satumaa ry:n järjestämä lasten ja 
nuorten tangojuniorilaulukilpailu järjestetään Helsingissä 
helmikuussa muutaman vuoden tauon jälkeen. Paluu 
pääkaupunkiseudulle onkin komea, sillä paikkana on 
Kampin palvelukeskus ja yhteistyökumppanina Helsingin 
Eteläpohjalaiset ry.

Tangojuniorilaulukilpailun 
esikarsinta palaa Helsinkiin

Laulukilpailussa on kaksi sarjaa: tango-
vekarat (8-12v) laulavat lastenlauluja 
ja tangojuniorit (13-16v) iskelmiä ja 
tangoja karaokesäestyksellä. Esikarsin-
toja järjestetään ensi vuoden talvella 
kuudella paikkakunnalla maan eri puo-
lilla. Tangovekarasarjassa tytöt ja pojat 
laulavat omissa sarjoissaan. Tangojuni-
orisarjassa valitaan vain yksi voittaja, 
joka siis voi olla tyttö tai poika.

Esikarsintojen parhaat valitaan 
semifinaaliin, joka pidetään Hotelli 
Sorsanpesällä Seinäjoella lauantaina 
21.4.12. Esikarsinnat videoidaan, jo-
ten semifinaaliin voi selviytyä myös 
videokatselun perusteella. Finaalit jär-
jestetään Seinäjoen Tangomarkkinoilla 
lauantaina heinäkuun 14 päivänä 2012. 
Laulukilpailun suojelijoina ovat tango-
kuninkaalliset Johanna Debreczeni ja 
Risto Nevala.

Helsingin esikarsintaan odotamme 
erityisesti eteläpohjalaistaustaisia tyttöjä 
ja poikia, toivoo Suomalaisen tangon 
Satumaa ry:n puheenjohtaja Ilmari Ylä-
Autio. Eteläpohjalaiset ovat laulukan-
saa, vakuuttaa Ylä-Autio. 

Tangojuniorilaulukilpailun voit-
tajilla on kysyntää. Pariisin kulttuuri-
instituutin 20-vuotisjuhlissa lokakuussa 
2010 esiintyi viisi tangojuniorivoittajaa. 
Tangovekarat ja tangojuniorit saavat 
esiintymiskutsuja mitä erilaisimpiin ta-
pahtumiin kirkkokonserteista musikaa-

leihin ja kesäteattereihin. Laulukilpailun 
tarkoituksena on edistää lasten ja nuor-
ten lauluharrastusta ja antaa ponnah-
duslauta omien kykyjen esittämiseen. 
Ilmari Ylä-Autio korostaa.

Helsingin esikarsinta järjestetään 
Kampin palvelukeskuksessa lauantai-
na helmikuun 4 päivänä 2012 klo 12. 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry palkitsee 
stipendein sarjojen parhaat eteläpohja-
laistaustaiset laulajat. 

Mielenkiintoinen
huomionosoitus 
Tangojuniorilaulukilpailun
alussa

Suomalaisen tangon Satumaa ja Seinä-
joen Seudun Elinkeinokeskus luovut-
tavat Tangojuniorilaulukilpailun alussa 
ensimmäisen KOMIA-palkinnon Jarno 
”Jarppi” Leppälälle, joka kunnostautui 
MTV 3:n suositussa ”Tanssii tähtien 
kanssa”-ohjelmassa. Jarppi Leppälä 
toi esiin humoristisella tavalla etelä-
pohjalaista luonteenlaatua ja Seinäjoen 
kaupunkia kulttuurin ja tangon kaupun-
kina. Jarppi Leppälän persoonallinen 
tanssityyli herätti ihastusta ja kehuja 
ja Jarpin esimerkki toi tanssille uusia 
ystäviä. Jarppi Leppälä haluaa osaltaan 
kannustaa lapsia ja nuoria mukaan Tan-
gojuniorilaulukilpailuun!
Ilmari Ylä-Autio

KOMIA-palkinto luovutetaan 
vuosittain henkilölle, joka myön-
teisellä ja kiinnostavalla tavalla on 
tuonut julkisuudessa esiin Seinäjoen 
kaupungin vahvuuksia, sen kulttuuria 
ja elinkeinoelämää ja samalla edis-
tänyt eteläpohjalaisen elämänlaadun 
tuntemusta. 

Vuonna 2011 palkinto annetaan Jarno 
”Jarppi” Leppälälle, joka MTV 3:n 
suositussa ”Tanssii tähtien kanssa”-
ohjelmassa on huumorinsävytteisesti 
tuonut esille eteläpohjalaista luoteen-
laatua ja Seinäjokea kulttuurin ja tan-
gon kaupunkina.

Jarppi Leppälä on edistänyt tv-ohjel-
massa tanssiharrastusta omaleimaisel-
la ja persoonallisella tavallaan. Hänen 
esiintymisensä on kokonaisuudessaan 
ollut valloittavan ”komiaa”! Jarppi 
Leppälä on oivallinen esimerkki luo-
vasta yrittämisestä.

Komia-palkinnon jakavat vuosittain 
Suomalaisen tangon Satumaa ry ja 
Seinäjoen kaupungin Elinkeinokeskus.

Lisätietoja: http://www.suomalaisentangonsatumaa.fi/tangojuniori/
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Maksuton palvelunumero 0800 9 0888

Yrittäminen on tasapainoilua
muuttuvissa olosuhteissa.

Hallitse riskit!

Työttömyysturvaa yrittäjille



Osallistu Tangojuniorilaulukilpailuun!
Tangovekara-sarja, tytöt ja pojat, (8-12v)  Tangojuniori-sarja,  (13-16v)

Esikarsinta Kampin palvelukeskuksessa Helsingissä la 4.2.2012 klo 12.00.

Tangovekarat laulavat lastenlauluja, tangojuniorit suosittuja iskelmiä ja tangoja. 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry palkitsee sarjojen voittajat stipendeillä.
 
Semifinaalit Seinäjoella la 21.4.2012 Hotelli Sorsanpesällä ja finaalit Seinäjoen Tangomarkkinoilla la 14.7.2012.

Ilmoittautuminen: www.suomalaisentangonsatumaa.fi/tangojuniori           Liput tilaisuuteen 5 €

Lappajärven kunta
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Helsingin eteläpohjalaisia vierailulla ennen Sylvin muuttoa Kauhajoelle. 
Vas. Matti Myllyniemi, Suoma Kivistö, Sylvi Kananoja päässään Ähtärin 
eläinpuiston päähine, Annukka Viitaniemi, Terttu Savola, Sirkka-Liisa 
Mattila ja Tarmo Ojaluoma. Kuva: Matti Mattila.

Toistakymmentä vuotta sitten kirjoittelin Plarin 
numeroon 2/2000 muisteluita ystävästämme Sylvi 
Kananojasta, joka silloin teki ”paluumuuton” 
Kauhajoelle lähes 50 Helsingin vuoden jälkeen. 
Viime maaliskuussa tuli tieto, että Sylvi oli nukkunut pois. 
Hän olisi täyttänyt 15.7.2011 peräti 95 vuotta, mutta 
sairaudet mursivat hiljakseen vahvan eteläpohjalaisen 
toimeliaan elämänkaaren. ’

Muisto elää. 
Suoma Kivistö

Voi hyvä Sylyvi…

”Paljon uutta.
Uudet ihmiset kulkevat 
huomista kohti. 
Notkea askel. 
Kaikilla kiire.”

Sylvi Kananojan muistolle

Uusi on vuosituhatkin. Sen ensimmäi-
nen, harvinaisen lämmin ja aurinkoinen 
pääsiäinen alkaa olla ohi. Näinä päivinä 
olen palaillut jopa kymmenien vuosi-
en takaisiin muistoihin, kun otin esille 
vuodesta 1972 tallentamani Helsingin 
Eteläpohjalainen – ja Plalari lehdet.

Alun sitaatti kuuluu vuoden 1986 
ensimmäisen Plarin etusivun runoon 
”vanha pihapolku”, jonka on kirjoittanut 
Sylvi Kananoja. Toinenkin muistele-
va ja kaihoisa Sylvin runo on samassa 
lehdessä.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n tilai-
suuksissa näkee ”uusia ihmisiä”, joille 
lämpimät tervetulotoivotukset, vaikka 
eivät satukaan enää tuntea ja tietää eräs-
tä hyvin merkittävää Sylviä niinkuin me 
ikääntyneet eteläpohjalaiset .

Elämä on muutosten alaista. Sylvikin 
teki alkutalvesta radikaalin ratkaisun 
monien eläkevuosien jälkeen ja muutti 
takaisin nuoruuden sijoilleen Kauhajoel-
le. Hänelle ja sairastavalle pikkusiskolle 
Lempille löytyi uusi tilava koti peräti 
Lempintieltä. Sukulaisia on lähistöllä. 

Sylvi ratkaisi tällä tavoin matkustele-
misen pulman ja luopui yli kaksikym-
menvuotisesta viihtyisästä Pukinmäen 
kodistaan, jossa on monet hyvät kahvit 
juotu, syöty kotijuustoa ja paranneltu 
maailmaa.

Yhtenä tammikuun pyhäpäivänä 
pikku joukko johtokuntalaisia ja muita 
eteläpohjalaisia seisoi Sylvin oven taka-
na täytekakkua varjellen. Vielä kerran 
porisi kahvipannu Pukinkujan yksiössä 
–siisti muuttolaatikkopino odotti eteisen 
nurkassa.

Julkaistu Plarissa 2/2000
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Vuonna 1961 alettiin herätellä Ruu-
susen uneen uinahtanutta Helsingin Ete-
läpohjalaiset ry:tä. Uusi puheenjohtaja 
ja sanomalehtimies Paavo Raukko loi 
toimintaa tukemaan Helsingin Etelä-
pohjalainen-lehden. Raukon voimien 
vähetessä oli hänellä oikeana kätenä 
Suomen Nuorisoliiton toimistosihtee-
ri Sylvi Kananoja, josta tuli uusi pää-
toimittaja vuosiksi 1972-1983. Tämän 
jakson jälkeen nimensä Plariksi muut-
taneen lehden vt. päätoimittajaksi Sylvi 
lupautui vielä 1985-1986.

Vuonna 1972 syksyllä  alkoi leh-
den pitäjänumerokierros Sylvin saatua 
ahaa-elämyksen, kun uusi puheenjohtaja 
Matti Myllyniemi toi Kauhajoelta ison 
nipun ilmoituksia lehteä varten. Niinpä 
tehtiin ensimmäinen Kauhajokinumero 
ja kymmenen vuoden aikana Sylvi sai 
pitäjäkierroksen toteutetuksi. Väliin lai-
tettiin muutama Helsinki-numero. Seu-
raavan kierroksen hän katsoi parhaaksi 
antaa uusille tekijöille, mutta Sylvin 
kirjoituksia ja haastatteluja on sentään 
saatu lukea viime vuosiin asti.

Sylvi kuului Helsingin Eteläpohja-
laiset ry:n johtokuntaan vuosina 1962-
1969 ja 1971-1983. Näkyy hän olleen 
aikoinaan myös jäsenkirjurina ja tie-
dotussihteerinäkin. ja 1960-luvun lo-
pulla naistoimikuntaan kuulunut Sylvi 
on kirjoittanut hauskan muisteluksen 

toimikunnan järjestämistä eteläpohoja-
laasista piroosta, joihin saatiin ruoka-
lahjoituksia anteliailta firmoilta. Ruuat 
päästiin valmistamaan Sotakorkeakou-
lun valtavassa keittiössä kauhajokisen 
emännän myötävaikutuksella. Juhlan 
motto: ”Syän ja juan: mikä muukaan 
hengen pitää.”

Erittäin tärkeä ja toimelias tiimi oli 
vuosikaudet lehden ja kiertokirjeiden 
postitusryhmä, joka kokoontui Sylvin 
johdolla paljolti Suomen Nuorisoliiton 
toimistossa ja myös useissa yksityisis-
sä tiloissa. Asioita tehtiin käsityötä ni-
sukaffeen voimalla.

Ansioituneelle ja ahkeralle Sylvil-
le luovutettiin Suomen Kotiseutuliiton 
harrastusmitalli 1973 ja Helsingin Ete-
läpohjalaiset ry:n kunniajäseneksi hänet 
kutsuttiin 1980.

Kirjoittava Sylvi on Käytellyt terä-
vää kynäänsä vuosien saatossa hyvin 
monipuolisesti. Tuli vastaan kahden 
huumorintajuisen persoonan hauska 
keskustelu –vuonna 1984 Sylvi haas-
tatteli itteänsä Ilmari Turjaa. Monen-
laisia muitakin haastatteluja Sylvi on 
tehnyt sekä raportoinut tapahtumista ja 
retkistä. Löytyipä paljon historiatietoa 
sisältävä juttu Suomen vanhimmasta, 
Nopankylän Osuuskaupasta.

Varsinaisen suururakan Sylvi on 
tehnyt 1970-luvulla. Kirjahyllyssäni on 

ruskeakantinen, tekijän vuonna 1976 
kauniilla lennokkaalla käsialallaan mi-
nulle omistama parisataasivuinen ta-
vattoman tarkka ja perusteellinen histo-
riikki Nuorisoseuratyötä Uudellamaalla 
1892-1906, 1906-1976. Mikä työmäärä!

Tutkijatyyppi Sylvi pääsi eläke-
vuosinaan hyvään sukututkimuksen 
vauhtiin ja oli siitä kovasti innostunut. 
Toivottavasti hänellä on mahdollisuus 
jatkaa rakasta harrastusta, kun pääsee 
kunnolla kotiutumaan. –Sylvi kertoi kir-
jeessä, että hän opiskelee ensi kertaa 
elämässään astianpesukonetta.

Sylvin olemukseen on aina iloinen, 
valoisa hymy ja pilke silmäkulmassa. 
Ja sitten sellainen  ”sisäinen avaruus”, 
selkeä elämänfilosofia, huumori tasa-
paino ja suvaitsevaisuus. Muistanpa 
kiitollisena, kuinka kauan sitten josta-
kin tilaisuudesta tultuamme kauniina 
iltapäivänä jäimme vielä katuvierelle 
juttelemaan ja teimme pitkän, mieluisan 
” avaruusmatkan”.

Sylvi Kyllä VR kuljettaa edelleen 
Helsinkiin ja muitakin konsteja on tul-
la kylään. Hyviä voimisia ja valoisia 
kesäpäiviä!

Suoma Kivistö
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Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään palauttamaan osoitteella: Kirsti Kymäläinen, Viirintie 8, 01800 Klaukkala.

Elle Mäkinen 
puhenjohtaja
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