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KIINNOSTAAKO ETELÄ-POHJANMAAN HISTORIA?

Jorma Heikkilän elävä tarina 
vimpeliläisen esi-isän Markus 
Matinpoika Västerspangarin 
elämästä noin 200 vuotta sitten. Yli 
900 sivua käsittävä trilogia perustuu 
keskeisten henkilöiden, paikkojen ja 
tiedossa olevien tapahtumien osalta 
faktoihin. Kirjat Yläjuoksulaisia, 
Joki jäätyy ja Sarkaa ja aivinaa 
löydät helpoimmin kustantajan 
(PROMETHEUS kustannus) 
nettimyynnistä ja kirjakaupoista.

Espoo Iso Omena / Seinäjoki / TornioHaparanda • Ma–Pe 13–20, La–Su 11–19 • Ryhmävaraukset info@dap.fi, 044 7272 153 • #duudsonitpark dap.fi

Temppuilun pÄÄlle

maistuu pirttihirmun 

lähiruokaherkut

duudsonit activity park espoo iso omena

Räjähtävää Duudsoni-energiaa täynnä olevat aktiviteettipuistot 
saavat paatuneimmankin sohvaperunan liikkeelle ja tekemistä löytyy 
kaikenikäisille ja kokoisille koko päiväksi. Firmoille tarjoamme vauhtia 

liiketoimintaan vaikka Tyky-päivillä Duudsonit-tyyliin.

on nyt auki!
uusi puisto
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Jaakko Antero Ojala

Etelä-Pohjanmaa elää ja pysyy

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n tämän vuoden 
tapahtumista suurin osa on jo takanapäin. Juu-
ri saimme nauttia Etelä-Pohjanmaan liiton vie-
railusta. Oli hyvä kuulla maakunta uudistuksen 
etenemisestä ja sen tuomista näkymistä maa-
kuntaan. ”Etelä-Pohjanmaa elää ja pysyy” sai 
vahvistusta pidetyistä esitelmistä ja vahvois-
ta kulttuuriesityksistä runoista musiikkiin. Rau-
hoottaa mieltä ”isoolla kirkolla”, että jotkin asiat 
sentään pysyy.

Meillä oli myös aiemmin lokakuun puoli-
välissä oikein onnistunut murretapahtuma 
yhdessä Pohojalaasten Lupin kanssa. Saim-
me nauttia tutuista murresanoista ja musii-
kista. Oikein oli voimaannuttava tilaisuus, ku-
ten eräs paikalla ollut tiivisti.

Murteet ovat kielen alueellisia muotoja ja 
ovat syntyneet aikana, jolloin suuri osa ihmi-
sistä eli ja työskenteli koko ikänsä samassa ky-
lässä tai pitäjässä. Näin jokaiselle alueellisesti 
määräytyneelle yhteisölle muodostui oman-
laisensa kielimuoto.

No, nyt kun liikkuvuus eri alueiden sisällä 
ja välillä on lisääntynyt, murteet sekoittuvat ja 
häviävät yleiskieleen. Mutta monissa sanon-
noissa ja sananparsissa tulee esiin vielä niin is-
kevästi kansanluonne ja tapa ajatella. 

Etelä-Pohjanmaan murteesta on todettu, 
että se kuuluu suomen kielen länsimurteisiin, 
jota puhutaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan 
alueella. Se on suomen vanhakantaisin ja yh-

tenäisin murre, joka murretieteellisessä kirjal-
lisuudessa ainoana mainitaan tavallisesti yksi-
kössä. Useimmista muista murteista poiketen 
Etelä-Pohjanmaan murteen maantieteelliset 
rajat ovat melko selvät.

Suunnittelimme sananlaskukilpailua 
murre tilaisuutemme ohjelmaan lokakuussa. 
Saimme niin monta esiintyjää suoraan Etelä-
Pohjanmaalta ja monipuolisen ohjelman – 
runua, murretta, kansanmusiikkia ja säve-
liä ihan sahan tahdissa, että päätimme siir-
tää sananlasku kilpailumme tuonnemmaksi 
johonkin toiseen yhteyteen tai vaikka ihan 
omaan tilaisuuteen erikseen. 

Sananparsista tuli mieleeni vaikka tokaasu 
kouluajoiltani ”Oli niin maharotoon sivutuuli 
jottei pysyny kettingit päällä, seliitti yks luokka-
kaverini kun koulusta myöhästyi”. Puukkoohin 
liittyvis jutuus mennähän aina niin asian yti-
mehen. ”On se ny helevetti ku ei aikuunen 
ihiminen osaa eres puukkoja teroottaa” – kai-
kuu vieläkin korvissani – lapsuudesta. 

Suomen itsenäisyyden 100. juhlavuoden 
merkeissä on järjestetty monia tapahtumia 
ja hyvinkin omaperäisiä hankkeita on toteu-
tettu. On järjestetty isoja massatapahtumia, 
teatteri esityksiä, tanssiesityksiä tai vaikkapa 
on voinut lahjoittaa maata, metsää tai saa-
ria luonnonsuojelu tarkoituksiin. Kaikki tämä 
antaa sisältöä itsenäisyyden ja sen tuomien 
mahdollisuuksien kokemiseen. On tullut esiin 

myös monia kertomuksia ja historian kulkuun 
liittyvien tapahtumien kuvauksia, joista ei en-
nen ollut mitään tietoa. Kaikki tämä syventää 
yhteisöllisyyttä – yhteisten kokemusten jät-
tämät jäljet voivat olla erilaisiakin. ”Niin minä 
sen muistan” ja hyväksyn, että toisen muistis-
sa sama asia saa eri piirteet. Kuitenkin yhdes-
sä on hyvä jatkaa tästä eteenkin päin.

Nuorille suunnattu kirjoituskilpailumme, 
joka oli yksi hanke Suomi100v hankkeiden 
joukossa, päättyi. Arviointiraati suoritti tehtä-
vänsä ja palkinnot voittajille jaetaan itsenäi-
syyspäivän juhlassamme Kampissa 6.12. Saa-
tujen kirjoitusten määrä ei yltänyt edellisen 
kilpailun kirjoitusten määrään. Vaikuttaa sil-
tä, että historian käsitteleminen nuorille on 
haastava tehtävä.

Saaduissa kirjoituksissa moni liittää ko-
kemuksensa Suomen 100v historiasta suku-
polvien ketjuun ja heidän kokemiin vaihei-
siin. Isovanhempien ja vanhempien kerto-
mukset sotavuosilta ja sen jälkeisten vuosien 
niukkuudesta sai monen kirjoittajan ihmet-
telemään, että miten tästä kaikesta on selvit-
ty. Myös tutut paikat Etelä-Pohjanmaalla lap-
suudesta ja isovanhempien luona vietetyistä 
kesä päivistä nosti monen kirjoittajan tunteet 
isänmaallisuudesta ja sai tuntemaan tämän 
maan ja maakunnan omakseen. ▼
Hyvää juhlavuoden loppua ja Joulunaikaa ! 
Jaakko A. Ojala, puheenjohtaja

Suvi Lahdenmäki
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Näin syksyn pimeinä ja kylminä iltoina on 
parasta laittaa kynttilöitä palamaan, kääriy-
tyä vilttiin ja ottaa hyvä kirja käteen. Tai is-
tua iltaa ystävien kanssa, maistella juusto-
ja ja juoda glögiä. Se piristää mieltä ja an-
taa voimia. Nyt on lupa vain olla ja odottaa 
joulua, ja sen jälkeen valmistautua uuteen 
vuoteen ja kevääseen. 

Suomen itsenäisyyden 100-vuotis juhla 
huipentuu itsenäisyyspäivänä, kun koko 
Suomi kokoontuu yhdessä juhlimaan. Ku-
ten Etelä-Pohjanmaan Liiton vierailulla saim-
me kuulla, on itsenäisyyspäivään ja sen aat-

toon kehitetty ohjelmaa, johon kaikki voivat 
osallistua. On koko Suomen yhteinen kahvi-
hetki, on juhlia niin lapsille kuin uusille suo-
malaisille ja paljon muuta paikallisia tapah-
tumia. Helsingin Eteläpohjalaiset järjestää 
oman perinteikkään juhlansa, joka on aina 
ollut kohottava tilaisuus.

Tässä lehdessä saamme lukea sekä itse-
näisyyttä edeltävistä, dramaattisista ajois-
ta, kuin tammisunnuntain 1918 tapahtu-
mista. Lisäksi voi sinne viltin alle löytää li-
sää luettevaa: pohjalaista runoa on julkais-
tu nyt enemmänkin, ja Hilkka Kotkamaa 

on jälleen tehnyt näistä 
ansiokkat jutut. Musiik-
kia on tarjolla Musiikki-
talossa helmikuussa, kun 
siellä esitetään Jalasjärve-
läisten Satu Sammosta. 
Tennis palatsissa voi käydä ihailemassa Eero 
Nelimarkan töitä. Eteläpohjalaista kulttuuria 
siis riittää talvi-iltojen iloksi! ▼

Mukavia lukuhetkiä ja 
hyvää joulun odotusta ja uutta vuotta!

Päätoimittajalta

Syksystä jouluun
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Puheenjohtajalta



TULE VAT TAPAHTUMAT

Eteläpohjalaisten itsenäisyyspäivän juhla 6.12. klo 13
Kampin juhlasali (Salomonkatu 21 B). Juhlapuhujana kenraalimajuri 
Yrjö Viitasaari (s.Lapua). Tilaisuudessa palkitaan nuorten kirjoituskilpailun 
2017 voittajat sekä luovutetaan yhdistyksen huomionosoitukset. Ohjelmassa 
myös Suomalaisen Klubin kuoro Henrik Lambergin johtamana sekä muuta 
musiikkia. Osakunnan tervehdyksen tuo Raine Viitala. 
Pääsymaksu 10 e. (sis. leivoskahvit, myös glut.). Kunniamerkit.
Tervetuloa juhlimaan 100-vuotiasta itsenäistä Suomea !

Vierailu WSOY:lle ja Tammelle: 
(Lönnrotinkatu 18, 2. kerros) 12.12. klo 17-19. Seinäjoelta kotoisin oleva 
markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen esittelee kustantamoita, 
jonka jälkeen on mahdollisuus ostaa kirjoja 40% alennuksella Werner & Jarl 
-kirjakaupasta, Lönnrotinkatu 21. Tarjolla pientä purtavaa. Tervetuloa!

Helsingin Eteläpohjalaisten 
kirkkopyhä ja 
Tammisunnuntain 
piispanmessu 
28.1.2018 klo 10.00 Espoon 
Tuomiokirkossa. Johtaa piispa Tapio 
Luoma, avustavana pappina Antti 
Kujanpää. Kahvitilaisuudessa messun 
jälkeen (Seurakuntatalo, os. Kirkkoranta 
2.) professori Risto Volasen esitelmä 
tammisunnuntain tapahtumista.

Vimpelin kuntavierailu 
14.4.
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Kiitän mahdollisuudesta pitää juhlapuhe Suo-
men 100-vuotisjuhlapäivänä 06.12.2017. On suu-
ri kunnia saada puhua yhdistyksen itsenäisyys-
päivän juhlassa näin merkittävänä päivänä. 

Juureni ovat Etelä-Pohjanmaalla. Olen syn-
tynyt Lapualla, aloittanut koulun käynnin Ala-
järvellä ja jatkanut Lapualla ja lopuksi Vaasassa. 
Isäni piti tärkeänä, että oma maakunta tuli lapsil-
le tutuksi, minkä vuoksi hän käytti minut ja velje-
ni tutustumassa alueen muistomerkkeihin. Kun 
isäni sisaruksia asui Alajärven lisäksi Kauhavalla, 
Ylihärmässä ja Seinäjoella, missä paikoissa sään-
nöllisesti vierailtiin, tuli maakunta tutuksi omaa 
asuinpaikkaa laajemmin. Moottori pyörällä ja 
sittemmin autolla tulivat monet vetävät tanssi-
lavat kuten Törnävänsaari, Laihian Hulmi ja Soi-
nin Laasala tutuiksi. Kuuluin siihen 1950-luku-
laisten Jawa CZ-sukupolveen, joka mellasti jo 
paljon ennen Provinssirockin aikaa. 

Upseeriurallani yhtenä suuntaa määrän-
neenä tekijänä oli Vaasan Lyseossa opetettu 
venäjän kieli. Vaasan Lyseo oli yksi niistä valta-
kunnan 15 oppikoulusta, joissa sotien jälkeen 
oli valvontakomission määräyksestä pitkänä kie-
lenä luettava venäjää ja kirjoitettava se myös 
ylioppilas kirjoituksissa. Koska venäjää edes aut-
tavasti puhuvia upseereita oli Puolustus voimissa 

vähänlaisesti, työtehtäväni vei minut opiskele-
maan kieltä pidemmälle ja sittemmin perheen 
kanssa sotilasasiamiestehtäviin Moskovaan. Suo-
meen paluun jälkeen yhtä kolme vuotta kes-
tänyttä joukko-osaston komentaja kautta lu-
kuun ottamatta olen työskennellyt Puolustus-

voimien pääesikunnassa sotilastiedustelun 
toimialalla. Urani viimeiset 11 vuotta toimin 
tiedustelupäällikkönä.

Kun Suomessa ei ollut valtakunnan poliit-
tista johtoa palvelevaa tiedustelupalvelua – jo-
ta ei ole vielä tänäkään päivänä – olivat sotilas-
tiedustelun analyysit tarpeellisia presidenteil-
le ja pääministereille. Toimikauteni aikana oli 
minulla kunnia palvella kolmea presidenttiä ja 
kolmea pääministeriä. Jäin eläkkeelle ja samal-
la reserviin kesällä 2001. Lain mukaan kenraa-
li on reservissä kuolemaansa saakka, vaikka en 
kyllä tiedä mitä tehtäviä kriisin aikana voi mää-
rätä vanhoille äijän käppänöille!

Olen asunut Espoossa vuodesta 1983 alkaen 
ja yritän tukea espoolaisten sotaveteraanien 
kotona selviytymistä vaikuttamalla kaupungin 
päättäjiin. Minut valittiin Espoon Sotaveteraanit 
ry:n puheenjohtajaksi vuonna 2015, jossa teh-
tävässä toimin edelleen. ▼

Toivotan Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n
jäsenille ja Plarin lukijoille arvokasta 
isänmaamme 100-vuotisjuhlaa.

Yrjö Viitasaari
kenraalimajuri (res)

Arvoisat maakunnan miehet ja naiset!



Olen viehättynyt käsitteestä ”sielunmaisema”. 
Sillä tarkoitetaan oman mielen sisällä olevan ti-
lan sävyä ja luonnetta.

Sielunmaisemassa on vaihtuvia osia, joihin 
vaikuttavat kulloisetkin mielialamme ja tunnel-
mamme, oman elämämme tapahtumat. Sie-
lunmaisemassa on kuitenkin myös syvä, pysy-
vä osa, joka kulkee mukanamme kaikkialle eikä 
ole riippuvainen vaihtuvista tunnelmistamme 
tai elämäntilanteistamme. Juuri tässä pysyväs-
sä sielunmaiseman osassa tunnemme olevam-
me kotonamme. Se on osa identiteettiämme.

Eteläpohjalainen sielunmaisema voi pitää si-
sällään monenlaisia aineksia. Minulle se merkit-
see seisomista avaran peltoaukean laidalla. Ym-
pärillä on tilaa joka suuntaan. Korkea taivas kaa-
reutuu yläpuolella kohdatakseen kaukana hori-
sontissa metsänrannan. Muutama vanha lato-
kin mahtuu tähän maisemaan. Eteläpohjalai-

SIELUNMAISEMIA

nen sielunmaisema voi näyttää myös toisen-
laiselta riippuen paljolti siitä, millainen ympä-
ristö on tullut itse kullekin tärkeäksi.

Eteläpohjalainen kantaa mukanaan sielun-
maisemaansa kaikkialle, missä hän asuu ja kul-
kee. Myös Etelä-Suomessa se tuo tuttuutta ja 
turvallisuuttakin, kokemusta siitä, että koti on 
aina lähellä.

Joulu astuu vähitellen mukaan sielunmai-
semaamme. Siellä valkoinen lumi peittää tie-
noon, kellot kutsuvat kynttilöin valaistuun jou-
lukirkkoon ja sanoma Jeesuksesta, ihmiseksi 
syntyneestä rakastavasta Jumalasta, koskettaa.

Näissä sielunmaisemissa toivotan Plarin luki-
joille hyvää ja siunattua adventin ja joulun aikaa. 

Tapio Luoma
Espoon hiippakunnan piispa
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Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n nuorille tänä vuonna 2017 suunnatun kirjoituskilpailun ”Nuoren 
eteläpohjalaisuus/pohjalaisuus nyt 100-vuotiaassa Suomessa” arviointiraati on valinnut voittajat. 
Pääpalkinnon eli tutustumismatkan Euroopan parlamenttiin Brysselissä kirjoituksellaan ”Meirän 
likka” saa Veera Perälä Nurmosta. Toisen palkinnon 500 euroa saa kirjoituksellaan ”Pappani 
isoisä” Suvi Alatalo Helsingborgista (Ruotsi)/Seinäjoki. Kolmannen palkinnon 300 euroa 
saa kirjoituksellaan ”Yhdessä” Jade Maria Saarimäki Helsingistä. Lisäksi kunniamaininnan 
kirjapalkinnon muodossa saavat Emilia Rantanen (Kuortane), Elias Harju (Vimpeli) ja Sofia 
Patama (Ilmajoki). Kilpailusta lisää seuraavassa yhdistyksen jäsenlehti Plarissa. Myös voittaneita 
kirjoituksia tullaan julkaisemaan myöhemmissä Plarin numeroissa. Kilpailu kuului Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 ohjelman hankkeisiin.

Kilpailun 1., 2. ja 3. palkinto jaetaan yhdistyksen itsenäisyyspäivän juhlassa 
Helsingin Kampissa 6.12 klo 13 alkaen. Kirjapalkinnon voittaneet saavat kirjan postitse.

Helsingissä 17.11.2017

Jaakko A. Ojala

Helsingin Eteläpohjalaiset ry, puheenjohtaja

KIRJOITUSKILPAILUN
                       VOITTAJAT



Teksti: Seppo Siirilä

Tapahtumien ymmärtämiseksi on tarpeen tun-
tea itsenäistymiseen ja vuoden 1918 tapahtu-
miin johtaneita taustoja.

Autonomiasta kohti 
venäläistämistä

Suomen suuriruhtinaan, tsaari Aleksanteri II:n 
aikaan Suomi oli melkein itsenäinen. Oli sääty-
valtiopäivät, oma raha, koululaitos, kukoistava ta-
lous-ja kulttuurielämä, oma asevelvollisuuteen 
perustuva armeija vuodesta 1878 jne. Tultaessa 
1890-luvulle alkoi ilmetä synkkiä pilviä, kunnes 
helmikuun 1899 manifesti merkitsi autonomian 
purkamisen alkua. Suuriruhtinas kunnan lakien 
säätäminen siirtyi Venäjän valtio neuvostolle 
ja oman asevelvollisuusarmeijan kouluttami-
nen lopetettiin. Alkoi ns. ensimmäinen sorto-
kausi. Suomessa siirryttiin yleiseen ja yhtäläi-
seen ääni oikeuteen 1906, mutta uuden edus-
kunnan toiminta kyky oli melko heikko. Sen teki 
heikoksi alkanut toinen sortokausi, jonka tavoit-
teena oli Suomen täydellinen venäläistäminen.

”Irti Venäjästä”-aate kasvoi kansan keskuu-
dessa yli aatteellisten raja-aitojen. Rohkea päätös 
tehtiin marraskuussa 1914 Ostrobotnian kassa-
huoneessa, jossa eri osakuntien aktiiviset nuo-
ret päättivät pyrkiä sotilaskoulutuksen aikaan-
saamiseen Saksassa. Rohkea päätös oli siksi, et-
tä juuri aikaisemmin alkaneessa ensimmäisessä 
maailmansodassa Saksa oli Venäjän vihollismaa. 

Vihollismaan kanssa toiminen oli lain mukaan 
maanpetos. Joka tapauksessa syntyi jääkärilii-
ke. 1900 suomalaista sai koulutuksen Saksassa 
ja he osallistuivat saksalaisten rinnalla myös tais-
teluihin itärintamalla. Myöhemmin jääkäreitten 
merkitys oli suuri itsenäisen Suomen puolustus-
voimien kouluttajina ja Talvi- ja Jatkosodan tais-
teluiden keskeisinä johtajina.

Muutokset alkoivat maaliskuussa 1917. Ve-
näjällä oli vallankumous ja tsaari syöstiin val-
lasta. Alkoi sekasortoinen aika myös Suomes-
sa. Oli elintarvikepula ja maatalouslakot. Sisä-
politiikka oli levotonta. Taustalla mm. työväen-
liikkeen nousu.

Itsenäistymisajatus eli ja se tuli erityisen sel-
västi ja avoimesti esiin Lapuan taistelun muisto-
päivän puheissa 14.7.

Suomen eduskunta hyväksyi valtalain, joka 
olisi siirtänyt vallan Suomen eduskunnalle ulko-
politiikkaa ja sotilaallisia asioita lukuun ottamat-
ta. Seurauksena oli, että Kerenskin johtama Ve-
näjän väliaikainen hallitus hajotti eduskunnan. 
Suomen senaatti hyväksyi hajottamisen. Uudet 
vaalit pidettiin 1.10. Sosialidemokraatit menet-
tivät enemmistön.

Sillä oli suuri vaikutus siihen, mitä seurasi 
tammisunnuntaihin mennessä.

Bolshevikkien valtaannousu

Leninin johtamat bolshevikit tekivät Venäjäl-
lä vallankumouksen 7.11. Viikkoa myöhemmin 
alkoi Suomessa suurlakko, jonka aikana teh-

tiin poliittisia murhia ja taisteluissa kuoli usei-
ta. Leninin pettymykseksi ei Suomessa tehty 
vallankumousta.

Eduskunta päätti 15.11. ottaa korkeimman 
vallan itselleen äänin 127–68. Vielä samana yönä 
eduskunta päätti vahvistaa työväestölle tärke-
ät kunnallislait ja kahdeksan tunnin työaikalain.

Eduskunta kokoontui valtalain mukaisesti 
valitsemaan senaattia 24.11. Kahdesta kilpaile-
vasta senaattorilistasta porvarillisten puolueiden 
kokoama lista voitti äänin 100–80. Senaatin joh-
toon nimitettiin P. E. Svinhufvud. Senaatti an-
toi itsenäisyysjulistuksen 4.12. Se sisälsi laajan 
perustuslakipaketin. Itsenäisyysjulistus hyväk-
syttiin eduskunnassa 6.12. äänin 100 – 88. Va-
semmiston vastaehdotuksessa kannatettiin it-
senäisyyttä mutta vaadittiin ensin neuvottelua 
Leninin hallituksen kanssa.

Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden vuo-
den lopussa ajatuksella, että ”porvarillinen” it-
senäisyys on vain välivaihe ennen vallanku-
mousta, jota Lenin lupasi tukea SDP:n johto-
hahmoille. Niinpä aselasteja toimitettiin puna-
kaarteille ja venäläisiä sotilaita pidettiin Suomes-
sa vielä tammi kuussa yli 40 000.

Suojeluskunnat hallituksen 
joukoiksi

Aikaisemmin erilaisin nimin toimineet ”järjes-
tyksen” valvojat järjestäytyivät punakaarteiksi 
ja suojeluskunniksi. Suojeluskuntien aseistami-

Tammisunnuntai 1918 Etelä-Pohjanmaalla

Tammikuun 28. päivänä 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, 
kun itsenäistyneen Suomen hallituksen viralliset joukot aloittivat 
maahan jääneiden venäläisten joukkojen riisumisen aseista Etelä-

Pohjanmaalla. Tästä syntyi käsite tammisunnuntai, joka meille 
eteläpohjalaisille on ollut tärkeä ja jona Helsingin eteläpohjalaiset 

perinteisesti kokoontuvat viettämään kirkkopyhää.
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seksi Etelä-Pohjanmaalla merkittävää oli Saksas-
ta Equity-laivalla tuotu aselasti, joka rantautui 
Maksamaan edustalle Västerön saareen ja Luo-
don edustalle. Laivassa olivat jääkärit Juho Heis-
kanen, Arvi Kokkonen, Juho Komonen, Kal-
le Kuokkanen, Viljo Laakso, Einar Mäkinen, 
Lauri Tiainen ja Reino Vuolle. Nämä jääkärit 
eli Heiskasen Staabi yhdessä aikaisemmin saa-
puneiden jääkärien kanssa jäivät kouluttamaan 
suojeluskuntalaisia ja olivat vuoden lopulla aloi-
tetun Vimpelin sotakoulun kouluttajia. 200 mie-
hen ryhmänjohtajakoulutus kesti pari viikkoa.

Kouluttajina oli myös Aarne Sihvo ja Paa-
vo Talvela, joista molemmista aikanaan jatko-
sodan jälkeen tuli jalkaväenkenraaleita. Myös 
muut Staabin jäsenet nousivat korkeaan ase-
maan armeijassa ja etenkin viime sodissa.

Sisällissodan hahmo alkoi tammikuussa 
1918 viikko viikolta käydä yhä selvemmäksi.

Senaatin puheenjohtaja nimitti Suomeen 
Venäjältä joulukuussa tulleen kenraali C. G. 
Mannerheimin ylipäälliköksi 16.1. Kolme päi-
vää myöhemmin Mannerheim matkusti Vaa-
saan ja perusti päämajan esikuntineen. Suojelus-
kunnista tuli 25.1. maan laillistettu sotavoima. 
Miksi juuri Vaasaan? Etelä-Pohjanmaa oli muo-
dostunut suojeluskuntatoiminnan keskukseksi ja 
oli jääkäriliikkeen ydinalueita. Lisäksi työväen liike 
maakunnassa ei ollut vahva verrattuna eteläisen 
Suomen kaupunki- ja tehdas paikkakuntiin. Va-
linta oli oikeaan osunut.

Tosi toimiin

Mannerheim teki omavastuullisen päätöksen ve-
näläisten aseistariisumisen aloittamisesta Etelä-
Pohjanmaalla yöllä 27/28.1. Tätä ennen suojelus-
kunnat olivat riisuneet venäläisiä aseista Sorta-
valassa 23.1. ja seuraavana päivänä Joensuussa 
ja Savonlinnassa sekä Andreassa 26.1. Kyseessä 
oli pääosin asevarastojen valtaus.

Helsingissä tapahtui vallankaappaus 27.1. 
Sosiaalidemokraattien maltillinen enemmistö-
kin oli lähtenyt vallankumouksen tielle. Senaat-
toreista neljä pääsi siirtymään Vaasaan. Muut 7 
piileksivät etelässä. Heistä Svinhufvud ja Jal-
mari Castren aikanaan pääsivät Viron, Saksan 
ja Ruotsin kautta matkustaen jatkamaan tehtä-
viään Vaasassa.

Mannerheimin taistelukäsky sisälsi Lapuan, 
Seinäjoen, Ylistaron, Ilmajoen ja Vaasan varus-

kuntien aseista riisumisen. Laihialla suojelus-
kunta jääkäri Viljo Laakson johdolla sai luvan 
aloittaa Hulmin kasarmien haltuunoton jo 27.1. 
klo 19. Syntyi kahakka, jossa viisi laihialaista sai 
surmansa. Antautuminen tapahtui taistelun jäl-
keen vasta, kun apujoukot Isostakyröstä ehtivät 
paikalle. Osa ratsumiehistä pakeni kohti Vaasaa, 
mutta heidät pysäytettiin ja vangittiin Tuovilas-
sa ja Mustasaaressa.

Lapualla piiritettiin sotilaiden majapaikat 
yöllä kahteen mennessä jääkäri Juho Heiskasen 
johdolla (Heiskanen johti talvisodassa kenraali-
majurina armeijakuntaa).

Klo 3.18 olivat viimeisetkin majapaikat an-
tautuneet. Sitten lähdettiin junalla Seinäjoelle, 
jossa oli räjähdysaine- ja asevarasto ja venäläi-
siä sotilaita 550 eri majapaikoissa. Etu käteen oli 
varmistettu, ettei apujoukkoja venäläisille voi-
nut tulla etelästä, Ilmajoelta eikä Ylistarosta. Mm. 
rautatiet katkaistiin. Ylistarossa sattui tästä syys-
tä aamulla 28.1. onnettomuus. Aamun posti juna 
oli päästetty vastoin kieltoa lähtemään Seinä-
joelta. Juna suistui raiteilta Kainastolla Tenku-
lan pysäkin läheisyydessä. Kuljettaja ja lämmit-
täjä saivat surmansa. Junassa oli matkustajina 
myös kolme senaattoria (Renvall, Frey ja Peh-
konen) menossa Vaasaan.

Jääkäri J. Vähä-Passi valtasi räjähdys-
ainevaraston Kauppakadulla, Juho Heiskanen 
Marttilan koulun ja Hankkijan varus varaston 
ja sen vieressä olleet junanvaunut, joissa oli 
maakunnan suurin asevarasto, valtasivat 

Lappa järven järjestyslipuston ryhmä ja monet 
suojelus kuntalaiset mukana mm. Artturi Leino-
nen ja Jalo Lahdensuo. Laukausten vaihdos-
sa venäläinen vartiomies sai surmansa. Hän oli 
Seinäjoen valtauksen ainoa uhri.

Seinäjoen valtauksen sankariksi nousi 
kauhava lainen jääkäri Reino Vuolle. Hän en-
simmäisenä johdatti myllynkivitehtaalle Jerikon-
tielle (nyk. Jaakkolantie). Venäläiset olivat vas-
tassa kiväärit ojossa. Vuolle syöksyi lähimmän 
sotilaan luo, kiskaisi kiväärin ja kaatoi sotilaan. 
Vastarinta oli voitettu ja antautuminen seurasi.

Vuolteen joukkue jatkoi seuraaviin kohteisiin 
isäni opastuksella. Kaanaanmaalla Siirilämäellä 
ratsukomppania oli asemissa lumi poteroissa. 
Vuolle huusi venäjäksi antautumisen. Niinpä so-
tilaat tulivat kättelemään. Matka jatkui Seinä joen 
majapaikoista viimeiseen eli Yli-Katilaan, jossa 
Vuolteen joukkue sai ankaraa tulitusta kunnes 
venäläiset piiloutuivat talon kellariin, josta hei-
dät poimittiin. Vuolle maksoi esikuvallisen ul-
juutensa hengellään Vilppulassa 4. helmikuuta.

Ylipäällikkö, joka oli siirtynyt Vaasasta Ylihär-
mään seuraamaan tapahtumia, sai viestin: klo 10 
Seinäjoella selvää, Ylistarossa täydellinen voitto 
klo 10.10. mukana suojeluskuntalaisten lisäksi 
Vöyrin sotakoulun juuri aloittaneet oppilaat. Vaa-
sassa klo 15 mennessä eversti Wetzerin johdol-
la alistettiin viimeisetkin sotilaat. Seuraavana aa-
muna Ilmajoen tykkiväki antautui Tasavallan var-
tioston johtajan eversti Bergin pyrkiessä neu-
votteluin tulokseen kunnes Ylistarosta tuli jouk-
koja ja jääkäri Yrjö Könni otti johdon ja antau-
tuminen seurasi. Viimeisenä vallattiin Kaskinen 
ja Kristiinankaupunki, jossa ensimmäisen kerran 
vastassa venäläisten kanssa oli puna kaartilaisia. 
Näin koko Vaasan läänin ylipiiri oli neljän päivän 
sotatoimien jälkeen hallituksen hallussa. 

Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntien päällik-
kö kenr.maj. Paul von Gerich jäi heti valtauk-
sen jälkeen Seinäjoelle, jonne sijoitettiin heti 
värvätyt joukot Tasavallan vartiosto ja Lappa-
järven järjestyslipusto ja näin syntyi Uudenmaan 
rakuunarykmentti.

Mannerheim siirsi päämajansa Seinä joelle 
rautatieasemalle sijoitettuun junanvaunuun 8.2. 
Valitettavasti myöhemmin toteutui etukäteen 
pelätty eli vapaussodan muuttuminen myös 
sisällissodaksi. ▼

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus 103,1
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Päämaja siirtyi Vaasasta Ylihärmään 27. 
tammikuuta 1918 kauppias E. Viitasalon taloon. 
Kuva EPmuisto.fi



Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki
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Mukavasti veivät lakeuksien tunnelmaan etelä-
pohjalainen runous ja upeat valokuvat sekä mu-
siikki Helsingin Eteläpohjaisten ja Pohojalaasen 
lupin yhteistilaisuudessa Kampissa 14.10. Maire 
Loppi oli tehnyt Jussi Niukkalan eri vuoden-
aikoja ja aikakausia kuvaaviin kuviin runot ja ne 
oli koottu kirjaksi asti. Lausuntataiteilija Anne-
li Lähdesmäki taas esitti hersyviä runoja mm. 
Aune Kiviojalta ja Arto Juurakolta. Musiikista 
vastasi yleisön hurmannut Jalasjärven perinne-
pelimannit eli Jonna Anttila, Kalevi Kuusisto 
ja Olavi Koivumäki. Erityistä ihastusta ja ihmet-
telyä herätti Anttilan erikoisempi soitin, saha, 
ja myös mm. Erkki Rankaviidan laulu ja Jalas-
järven polkka tempaisivat yleisön mukaansa. 

Tietoa Suomen murteista saatiin myös run-
saasti, kun Suomen murresanakirjan toimittaja 
Minna Salonen esitteli murteiden rajoja ja piir-
teitä ja mm. miten savolaiskiilan alueen murre 
eroaa muusta maakunnan murteesta.

Toisenlaisen näkökulman murteisiin tarjo-
si toimittaja Kirsi Ahonen, joka kertoi Aku An-
kan murrekirjan tekemisestä ja muutenkin tuon 
suomalaisia rikkaaseen kielenkäyttöön suku-
polvien ajan rohkaisseen lehden tekemisestä. 
Saimme kuulla, että muista maista poiketen 
lehti on meillä tarkoitettu kaikenikäisille (myös 
lapsille!). Ja että lehden näytenumero vuodelta 
1949 maksaa tänä päivänä 6000 euroa. Murre-
Akuja alettiin tehdä 90-luvulla ja niihin haettiin 
kääntäjät kilpailulla. Joose Tammeliinin Isoon 
talon Ankasta näytteet luki oikialla nuotilla tilai-
suuden juontaja Antero Tala. 

Monet totesivat tilaisuuden jälkeen, että oli-
pa loistava ja voimaannuttava tapahtuma. Kyllä 
ny taas jaksaa syksyä etiäpäin! ▼

Eteläpohjalaismurteista kertoi 
Suomen murresanakirjan 
toimittaja Minna Salonen.

Lausuntataiteilija Anneli Lähdesmäki 

Jalasjärven 
perinnepelimannit

Murretapahtuma kiinnosti yleisöä

Aku Ankan 
murrealbumeista  
kertoi Kirsi Ahonen

Tilaisuuden juontaja Antero Tala antoi näytteen 
murre-Akusta

Komia kolomikko: Poholaasten Lupin Terhi 
Ahvonen ja Helsingin Eteläpohjalaisten Antero Tala 
ja Jaakko A. Ojala.

Murreiltapäivä 
vei hetkeksi 
lakeurelle



KOULUTETTU HIEROJA  
RIKU NIEMI 
Hieronta: 

30 min 30 € 

50 min 50 € 

80 min 70 € 

Ajanvaraus:  

040-7274632    riku.niemi.rn@gmail.com 

Maksutapavaihtoehtoina pankkikortti, lasku tai käteinen 

Itäkeskus, Raaseporintie 1 C / Lönnrotinkatu 25a (Verstas Helsinki) 

Helsingin Eteläpohjalaisille -10e alennus normaalihinnoista.  
 

Osta heti:
verkkokauppa.korsisaari.fi
myynti@korsisaari.fi
(09) 8789 9050

Jouluostokset Kyläkaupasta,  
Tuuri, lauantaina 16.12.2017
7.00 Lähtö Kiasman tilausajopysäkiltä  
7.30 Lähtö Nurmijärveltä moottoritien rampilta 
7.45 Lähtö Hyvinkään moottoritien rampilta
7.55 Lähtö Riihimäen moottoritien rampilta
11.30 Saapuminen Tuuriin
Lounas, itselle sopivana ajankohtana
17.00 Lähtö Tuurista

40.-hlö

Uusia rakkausrunoja 
Etelä-Pohjanmaan murteella!

Saatavana kirjakaupoista ja tilauksesta 
www.sananjuuri.fi / p. 040 521 8228

enni yli-hynnilä:
likellä
ovh 24,50€

arto juurakko:
me täs

ovh 24,50€

KOULUTETTU HIEROJA RIKU NIEMI 
Hieronta: 30 min 30 €     50 min 50 €     80 min 70 € 
Ajanvaraus: 040-7274632v riku.niemi.rn@gmail.com 
Maksutapavaihtoehtoina pankkikortti, lasku tai käteinen 
Itäkeskus, Raaseporintie 1 C / Lönnrotinkatu 25a (Verstas Helsinki) 

Helsingin Eteläpohjalaisille -10e alennus normaalihinnoista.

-10e

Musikaalin sävellys, libretto ja ohjaus ovat Joo-
se Tammelinin käsialaa. Kapellimestarina on 
Juhani Numminen ja solisteina Elina Aho-
Kuusama (Louhi), Juha Pikkarainen (Ilmari-
nen), Jouni Leivo (Joukahainen), Maria Laak-
so (Marketta), Juha Uusitalo (Väinämöinen), 
Jenni Liikaoja (Pohjolan tytär), Ville Salonen 
(Lemminkäinen). Jalas Chamberin 64-henki-
nen orkesteri ja kuoron 50 laulajaa takaavat 
komean soinnin. Esityksen koreografioista vas-
taa Riikka Hyvärinen.

Teoksen runoista valtaosa on peräisin Ka-
levalasta, mutta kuten Lönnrot, myös Tam-
melin on täydentänyt niitä tarinan viemisek-
si eteenpäin. Mukana on toki myös aimo an-
nos tammelinilaista huumoria. Äänimaailma 
on säveltäjän itsensä mukaan nimenomaan 
suomalainen ja siinä on ”pihkaa ja sammalta”.

Satu Sammosta on  
pitkäaikainen haave. 
Joose Tammelinin mielestä oli omituista, ettei 
kansalliseeposta ole hyödynnetty enempää 
musiikkimaailmassa. Sammon tarinan perus-
ta on vuodelta 1986, jolloin Tammelin sävelsi 
kalevalaisen melodraaman. Varsinainen Satu 
Sammosta on ollut työn alla vuodesta 2014 

Joose Tammelin 
on Satu Sammosta 
-produktion 
käynnistäjä, ja 
vastaa oopperan 
libretosta, 
sävellyksestä ja 
ohjauksesta.

Kapellimestari 
Juhani Nummisen 
koroke on 
pohjalaisen 
komea.

lähtien ja se pohjautuu Kalevalan tarinaan sam-
mosta, Ilmarisen ihmekoneesta, mutta versio 
on uusi ja omaperäinen. Lavalla esiintyy myös 
paljon sellaisia hahmoja, joita ei tuntemassam-
me Kalevalassa lainkaan mainita.

Rehupiikles-yhteestä ja murrejutuista tu-
tun Tammelinin musiikillinen taival on ollut 
pitkä. 1958 syntynyt Tammelin innostui jaz-
zista 16-vuotiaana ja sävelsi ensin big ban-
dille. Pari kymppisenä hän löysi Sibeliuksen 
1. sinfonian innoittamana klassisen musii-
kin ja kirjoitti 1980-luvun alusta lähtien suuri-
muotoista konserttimusiikkia. Koska hän ei 
saanut kaipaamaansa vastakaikua orkesteri-
teoksilleen, sävelsi hän myös helposti esitet-
tävää musiikkia: kymmeniä liedejä, soolosoitin-
teoksia ja kuorolauluja. Kymmenosaisen Re-
quemin kantaesitys oli 2007 Vaasassa. 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
Tammelin on mm. säveltänyt tilaustyönä sar-
jan mieskuorolle, sarjan ”Koti Pohjolassa” viu-
lulle ja pianolle sekä sovittanut ja orkestroinut 
harvinaisista joululauluista orkesterille ja kuo-
rolle täysimittaisen ”Mikä ilo”-konsertin (2011). 

Jalasjärven musiikkiopiston suurponnistus, 
Suomi 100 -vuoden kunniaksi tehty 
Satu Sammosta nähdään 
Helsingin Musiikkitalossa 24.2.

Satu Sammosta -musikaali Musiikkitalon Konserttisalissa 24.2.2018 klo 19.



Teksti: Hilkka Kotkamaa, kuvat: Jussi Niukkala

Syvimpiä lakeudentuntoja runoin ja kuvin
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”Tunnelmia Lakeurelta – 
kuvin ja sanoon”. Siinä 

nimi teokselle, jossa 
komeiden kuvien rinnalla 
on tunnelmallisia runoja, 

kummassakin tuodaan esiin 
Eteläpohjanmaan lakeuksien 
omimpia näkökulmia. Kuvat 

ovat Jussi Niukkalan ja runot 
Maire Lopin tuotantoa.

Tyylikkäästi tehtyyn kirjaan on sisällytetty se, mi-
kä Etelä-Pohjanmaalla puhuttelee meitä itseäm-
me, mutta myös kaikkia muita, jotka ymmärtä-
vät hyvän päälle. Voin heti kärkeen lainata Jus-
si Niukkalan alkusanoja: ”Uskon, notta pystyttä 
nauttimahan täysin siemauksin tästä sanallisesta 
ja kuvallisesta pohojalaasesta sielunmaisemasta”. 

Maire Loppi on murrerunoilija Ilmajoen 
Kosken korvalta. Hän on runoilijana jo monen 
kirjan verran harjaantunut tekijä.

- Elämäs on ollu monia hetkiä ja takkuusia 
paikkoja. Runojen ja yleensäkki kirijoottami-
sen myötä oon saanu puriituksi tuntojani. Mo-
net ihimiset niitä luki, tai jotaki luetutin tutuul-
la ja ku moni eherootti kansihin laittamista niin 
syntyy ensimmäänen runokirija ''Silimieni ta-
kaa'' ja seuraavana vuonna toinen,''Syrämmeni 
syrijältä''. Sitte oon teheny tarina- ja runono-
kirijoja kolome. 

-Tarinoonti alakoo siitä ku lastenlapsille ke-
hittelin ja kerroon juttuja, ne sanoo jotta eihän 
me mumma voi tietää asioosta jos ei joku ker-
ro. Syntyy ''Henkemästyksis elämästä'' - joka 
on myös luettuna äänikirijaksi - ''Peilistä näköö 
kauas '' ja ''Päläkähröksiä'' niis on tarinaa ja runua. 

”Lakeurella huutaa kevät
tuuloo niin jotta
heinät heiluu
kalavehen puolella
maa viä jääs
kevät tuuli puhuristaa mieltä
korvat havaattoo ääniä
lakeurelle pirättää
kurkien lauma”

Vuodenaikojen vaihtelut saavat veren kohise-
maan niin runoilijan kuin kuvaajankin suonissa. 

-Vuoren aikaan vaihtelulla on toki aina isoo 
merkitys, lakeuren keväät on moninaasia, ja joka 
vuorenaikahan on aina uusia elementtiä, niistä 
runoja syntyy. Tykkään ihan jokaasesta kelistä ja 
ilimasta. Ehkä enite koskettaa kaikki muu pait-
si aurinkoonen kuuma ilima, kaikis muis maise-
mis on enemmän runojen aiheeta! 
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”Kun aurinko laskoo
toiselle lairalle lakiaa
rauha ja levolliset
lehemän silimät
katteloo kesäästä yötä märehtien”

Maaseutu on sitä parasta Pohjanmaata. Se 
on myös Maire Lopin oma kasvuympäristö ja 
sielunmaisema. 

- Oon syntyny Ilimajoen Nopankyläs, 
maalaas taloohin, peltojen ja mettään keskelle. 
Kotooset maisemat on niitä enite aiheeta anta-
via ja niistä muisteluusta saa aina ammennettua 
uutta ja haikiaaki tekstiä. Lakeus ja isoot aukiat 
pellot on parasta mitä olla voi. Jokehen oon tu-
tustunu vasta vähä täs vanhemmalla iällä ja se-
kin puhutteloo aina. Latomaisemat on hyvinki 
rakkahia, vanhat larot sanoo niin palijo niis on 
sitä muistojen kultaa. 

Runous ja luonto ovat tärkeitä henkireikiä lakeu-
den kasvatille. 

- Kyllä. Luonto on tärkiä, ny ku oon asunu 
täälä ns. keskustas, luontua pitää mennä vähä 
kattelemahan. Toki tällä iällä saa jo päänsä sisäl-
tä noukituksi erimoisia maisemia ja tunnelmia 
ihan muistojen lokeroosta. Mutta, mettähän 
ja pellon reunalle pitää aina välillä päästä. Eni-

te runoja syntyy nykyysin niistä muistojen pai-
koosta jokka on ollu tärkeetä, Kotona oli ns. pit-
kätpellot, ne palaa aina mielehen ku runo suoni 
kutittaa ja teköö mieli muistella. Useen se runo 
muuttuu kirijoottaes ja maisemaakaa ei enää 
tunnista mutta melekeen aina sen runon aluun 
saa luonnon eri ilimiööstä.

”Elottomalta näyttää monella lailla.
harmaa lakeus
lumiharson alla
multapaakut orottaa aurinkua
murehen mustia
vielä ajatukset”
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"Pronssilla maalattu peltotie
tuhansin färiin
kiriaaltu taivas
lereröttömät koivut huiteloo oksiansa
yöhön mennes
ennen pimiää
hajaantuu maalaus
taivas tummuu
lakeus lepää”

Maire Loppi kirjoittaa runonsa tyylipuhtaalla 
pohjanmaan murteella. Mitä kieli – murre si-
nulle merkitsee?

- Murre on mulle ku toinen iho. En osaa yh-
tää mitää muuta. Aina pitää muistella, jotta kuin-
kas se ny sanotahankaa kirijakielellä. Ku on 71 
vuotta eläny tämän murteen kans niin en näe 
mitää syytä minkä takia yrittääsin eres opetel-
la enää mitää muuta. Oon ylypiää omasta mur-
teestani ja vaalin sitä. 

”Tervetulua lakeurelle
portti on valaastu
käy peremmälle
hengitä syvähän
aukaase silimät suurelle
näe ja koe
lakeuren lumo ei lähäre ihimestä
suuruuren äärellä
havaatto jotta äitimaan henki on ja elää”

Kirja syntyi kuvasta

- Tämä yhteenen kirija Jussin kans syntyy, ku mä 
tein runon, joka on kirijas sivulla 128, laitoon sen 
Jussin kuvahan kommentiksi tuonne facepook-
kihin. Kai siinä vaihees Jussillaki oli tullu miele-
hen kysellä yhteistyötä, mä rohkiana flikkana 
joskus ohimennen kysyyn jotta mitä jos teki-
sin muihinki kuvihin runoja ku ne kuvat on niin 
runollisia. Jussi oli ajatellu samaa ja siitä se sit-
te lähti vaikka aikaaki siinä meni reippahasti yli 

Runoilija Maire Lopin runot ja Jussi Niukkalan 
komeat lakeuskuvat käyvät vuoropuhelua 
yhteisessä kirjassa. Kuva: Suvi Lahdenmäki.

Inge Jaanson, kuoromestari

www.facebook.com/satusammosta

kapellimest.

130-henkinen tekijäjoukko:
64 hengen sinfoniaorkesteri & 50 hengen suurkuoro

 & 7 huippusolistia

kaks vuotta. Kirijan työnimenä oli 100 kuvaa la-
keurelta, ihan vahingos niitä ny sitte on ne sa-
ta. Palijo piti purottaa hyviä kuvia pois ja runo-
jaki siinä sivus tippuu monta. ▼

(Kuva lehden kannessa)
”Seison latomeren keskellä
niinku kirkon ovella
kattomas alati vaihtuvaa alttaritaulua
Luojan maalaamaa
kattona tuulen soittamat
urkupillit
lumella pehmennetyt penkit
tässä on hyvä hilientyä
muistella
ajatella työtä ja elämää
esi-isien työlle
soi hirsiset urkupillit
kiitosvirttä”



Etunimi Sukunimi | Paikkakunta

Plari  |  4–2017  |  13

Opetusneuvos Toivo 
Kivipelto on kirjoittanut kirjan 
ensimmäisen sortokauden 
tapahtumista ja kansallisen 

heräämisen ajasta Alajärvellä. 
Papisto nousi siellä kuten 

muuallakin tärkeään asemaan 
isänmaallisen mielipiteen 

muokkaajina.

Venäjän keisarikunta pyrki 1899–1905 lujitta-
maan ja yhtenäistämään Venäjän valtakuntaa 
toteuttamalla venäläistämispolitiikkaa Suomen 
suuriruhtinaskuntaa kohtaan. Sortokauden tun-
netuin tapahtuma oli vuoden 1899 Helmikuun 
manifesti, jota pidettiin valtiokaappauksena, jon-
ka avulla Suomen perustuslait tahdottiin syr-
jäyttää. Tämän johdosta syntyi hyvin organisoi-
tu passiivinen vastarinta, jonka toimesta kerät-
tiin Suuri adressi.

Venäläistämistoimien alettua Suomessa 
v. 1899 sortotoimiin suhtautumisessa ei oltu 
yksimielisiä. Myöntyväisyyssuuntaan lukeutui 
mm. arkkipiispa Gustaf Johansson. Alajärven 
kirkkoherrana vaikutti hänen veljensä Jonatan 
Johansson, joka uskalsi uhmata useaan ottee-
seen veljensä tahtoa. 

Alajärven kirkkoherra oli eri linjoilla mm. 
suhtautumisessa suuren adressin keräämiseen 

v. 1899. Vaikka arkkipiispa vastusti adressia, Ala-
järven kirkkoherra vaimoineen alle kirjoitti sen 
ensimmäisenä. Tästä hän sai moitteita veljes-
ten tavatessa Helsingissä, kertoo opetus neuvos 
Toivo Kivipelto juuri ilmestyneessä kirjassaan 
”Uusi ukaasi on tullut” – Alajärvi itsenäisyyttä 
rakentamassa.

Yli 500 000 suomalaista allekirjoitti adres-
sin, jossa vedottiin Venäjän keisariin Suomen 
perustus lakia loukanneen ns. helmikuun mani-
festin kumoamiseksi. 

Alajärven kirkkoherran tukena toimi päättä-
väisesti hänen vävynsä ja apupappinsa Eevert-
ti Soini, joka vaikutti sittemmin kauan Kuorta-
neen kirkkoherrana. Hän kirjoitti nimensä kol-
mantena adressiin ja oli organisoimassa nimien 
keruuta Alajärvellä. Listat kiersivät jopa seuratu-
vissa. Alajärvellä kirjoitti nimensä suureen adres-
siin yli 900 henkilöä.

Toisen kerran tuli yhteenotto vuoden 
1901 laittoman asevelvollisuuslain vaatiman 
kutsunta kuulutuksen yhteydessä. Suoralta 
yhteen törmäykseltä tosin vältyttiin kirkko herran 
taitavan väistöliikkeen ansiosta.

Arkkipiispa oli lähettänyt papistolle kierto-
kirjeen, jossa hän kehotti lukemaan kuulutuk-
sen, koska hän piti sitä kirkon ja maan kannal-
ta parhaana. Perustuslaillisiin lukeutunut Ala-
järven kirkkoherran poika Erkki Kaila kirjoit-
ti isälleen kiertokirjeen herättämästä ankaras-
ta arvostelusta.

Eevertti Soinin tehtävä oli lukea kutsun-
takuulutus Alajärvellä. Hän tuli kuitenkin alas 

saarnas tuolista toteamalla, ettei hänen oma-
tuntonsa salli kuulutuksen lukemista. Tällä ker-
taa Gustaf-veljen auktoriteetti painoi niin pal-
jon, että kirkkoherra Johansson nousi saarnas-
tuoliin, vaikka seurakunta oli jo poistunut kir-
kosta, luki hiukan alkua ja sanoi sitten, että jo-
ka tahtoo julistukseen tutustua lähemmin, tul-
koon sakastiin lukemaan. Sellaisena julistus il-
moitettiin kuulutetuksi.

Suurin osa Suomen papeista kuulutti lain. 
Kuulutusten keskeytyksiä oli eniten Turun ja Po-
rin sekä Vaasan läänissä. Marraskuun 1901 al-
kuun mennessä kuulutukset oli luettu Vaasan 
läänissä 60 seurakunnassa ja lukeminen kes-
keytetty 31 seurakunnassa sekä jätetty koko-
naan lukematta kolmessa.

Asevelvollisuuskutsunnoista oli poisjäänei-
tä vuosina 1902–1904 koko Etelä-Pohjanmaalla 
58,1 %. Alajärvellä vastaava luku oli 55,4. Vuon-
na 1902 järjestettyjä ensimmäisiä kutsuntoja 
boikotoivat kaikki Järviseudun asevelvolliset 
sataprosenttisesti. 

-Suuren adressin kerääminen ja laittomat 
asevelvollisuuskutsunnat käynnistivät lopulli-
sesti kansallisen heräämisen Alajärvellä ja nos-
tivat papiston muuallakin isänmaallisen mieli-
piteen muokkaajana entistä tärkeämpään poliit-
tiseen asemaan. Merkittävä asema kansallises-
sa herätys työssä oli myös seminaarin käyneillä 
kansakoulunopettajilla ja nuorisoseura liikkeellä, 
toteaa Toivo Kivipelto kirjassaan. ▼
Kivipellon 25 € maksavaa kirjaa voi tilata sähkö-
postilla osoitteesta toivo.kivipelto@japo.fi.

Alajärven kirkkoherra uhmasi arkkipiispaa

Alajärven ensimmäinen kirkkoherra 
Jonatan Johansson.

Arkkipiispa Gustaf Johansson. Eevertti Soini, Jonatan Johanssonin vävy, 
myöhemmin Kuortaneen kirkkoherra.  
Kuvat: Toivo Kivipellon kokoelmat



Teksti: Hilkka Kotkamaa

Niin tunnettu kuin taidemaalari Eero Nelimark-
ka on pohjalaismaisemistaan, on hän tehnyt 
mittavan työn muidenkin aiheiden parissa. Neli-
markka (1891–1977) on taas ajankohtainen, 
koska hänen varhaistuotantonsa on esillä Hel-
singin taidemuseossa, Tennispalatsissa. Esillä 
on mojova kattaus taiteilijan maalauksia, luon-
noksia ja kirjeitä.

Nuori Nelimarkka tunsi jo varhain veren-
vetoa taiteeseen, vaikka koulutti itsensä ensin 
sokerileipuriksi. Tuolloin hän kirjoitti kirjeen, jo-
ka on päivätty Vaasa 24.5. 1916 morsiamelleen 
– tulevalle vaimolleen – Saima Alaviitalalle.

”Tai voisikohan se niinkin olla että tämä 
luonnonlaatuni vaatii aina vaihtelua, uutta ym-
päristöä mistä saa imeä vaikutteita itseensä.”

Eero Nelimarkan vaihtelunhalu ja palava 
tarve opiskella maalaamista veivät hänet mm. 
Eero Järnefeltin oppiin. Ja edelleen Pariisiin ja 
Lontooseen imemään vaikutteita milloin Hen-

ry Matisselta, Paul Cezannelta tai Helene 
Schjerfbeckiltä.

Tämänkin näyttelyn töissä voi nähdä in-
noituksen lähteinä Pariisin modernin taide-
virtaukset ja kansainvälisiä vaikutteita pursua-
va taiteilijaelämä.

Nuoruustöiden aikaan hän matkusti pitkiä 
aikoja ulkomailla, mutta perhe oli Härmässä. 
Nyky kielellä voi sanoa, että Nelimarkan per-
heessä elettiin ruuhkavuosia. Lapsia syntyi tiu-
haan tahtiin neljä ja jo tuolloin Pohjanmaa tar-
josi useita aiheita maalauksiin. Intensiivisten 
maalauskausien välillä taiteilijan aikaa haukka-
si myös jakso mielisairaalassa 20-luvun alussa.

Koko uransa ajan Nelimarkka oli myös 
kosmo poliitti, vaikka lakeus ja sen kansa oli-
vat vahvoina innoittajina. Sen näkee näytte-
lystä, jossa on useita pohjalaisen oloisia ihmis-
hahmoja ja huoneiden sisätiloja eräänlaisina 
sielun maisemina. Niistä esillä oli hänen opiskelu-

Nuori Nelimarkka Tennispalatsissa
Ei pelkkä pohjalaismaisemien maalari

Saima-vaimo sai pysähtyä välillä taiteilijan malliksi. Jostain syystä Eero Nelimarkka viehtyi tekemään useita kuvia nukeista.

aikojensa ystävän ja kämppäkaverin, myöhem-
min runoilijana ja kansannäytelmien tekijänä 
tunnetun Larin-Kyöstin eli Karl Gustaf Larso-
nin hieno muotokuva. Eniten hän teki kuitenkin 
muotokuvia itsestään ja ne jos jotkut ovat oival-
lisia sielunmaisemia. Myös asetelmissa on tiheää 
tunnetta ja kauniisti taittuvia värejä.

Eero Nelimarkka palasi maailmalta aina 
Pohjan maalle ja lopulta myös lähes pelkästään 
pohjalaisiin aiheisiin. Niihin hän sitten loikin 
hengen, johon vain harva on pystynyt. Neli-
markka museo avattiin 60-luvulla Alajärvelle.

Tennispalatsin näyttelyssä voi omin silmin 
todeta, että Nelimarkan lähes satavuotta sit-
ten maalaamissa tauluissa on väriä ja voimaa, 
jota aika ei ole haalistanut. Niissä ei ole klisei-
tä ajastaan, vaan ajatonta, suoraa ja jotenkin 
virkeää sanomaa. Näyttely on Tennis palatsissa 
4.2.2018 asti. ▼
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Köyhyydestä maailmalle ja maineeseen

Nelimarkka syntyi kahdeksanlapsisen perheen kuopuk-
seksi Vaasassa vaivaistaloon. Vanhemmat Maria ja Erk-
ki Nelimarkka olivat kotoisin Alajärveltä, jossa suvut oli-
vat eläneet jo 1700-luvulta lähtien. Suku oli musikaalinen. 
Perheen isä Erkki lauloi ja soitti viulua, mutta oli myös sy-
västi uskonnollinen ja teki oletettavasti saarna matkoja. 
Hän toimi räätälinä ja kuoli Vaasassa mielisairaalassa Ee-
ron ollessa 9-vuotias. Kuoleman myötä perhe muutti 
köyhäin talosta kaupungin vuokra-asuntoon. 

Nelimarkka lähti 15-vuotiaana stipendirahalla puolek-
si vuodeksi Tukholmaan ja Lyypekkiin opiskelemaan kon-
diittoriksi. Samalla hän pääsi myös seuraamaan taiteilijoi-
den, kuten Carl Larssonin, työskentelyä.

Kiinnostus taiteeseen kasvoi hiljalleen. Nelimarkka läh-
ti 20-vuoden ikäisenä Akseli Gallen-Kallelan kehotuk-
sesta hakemaan oppia Pariisin vapaista taide akatemioista. 
Ensimmäisen Pariisin-matkansa jälkeen 1912 Nelimar-
kasta tuli innokas matkaaja ja hän lähti tien päälle aina 
kun oli mahdollista. Matkat olivat kuukausien mittaisia 
ja suuntautuivat Ranskan lisäksi mm. Englantiin, Espan-
jaan, Turkkiin, Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Nelimarkka piti 
ensimmäisen näyttelynsä Vaasassa 1913 ja osallistui myö-
hemmin 1910-luvulla Marraskuun ryhmän näyttelyihin. 

Paluu Alajärvelle

Vuonna 1928 Nelimarkka osti tontin Alajärven, Pekkolan 
kylästä ja rakennutti paikalle mansardikattoisen huvilan, 
jonka perusosa valmistui 1932. Vuonna 1940 hän raken-
nutti Alahärmään itselleen pienen maalausmajan. Tässä 
vaiheessa Nelimarkka ryhtyi erikoistumaan Etelä-Pohjan-
maan ja sen ihmisten kuvaamiseen. Nelimarkka osallis-
tui tohtori Thorsten Renvallin Lapin jääkäri pataljoonan 
mukana Petsamon taisteluihin saaden ansioistaan VR 4. 
kunniamerkin.

Vuonna 1945 perustettiin Nelimarkka-Rahasto säätiö. 
Taiteilija lahjoitti säätiölle 22 teosta, jonka turvin oli mah-
dollista ostaa taiteilijan isän kotitila ja kunnostaa siihen 
kuuluvat rakennukset. Vuonna 1964 kivinavetan paikalle 
rakennutettiin Hilding Ekelundin piirtämä Nelimarkka-
museo, johon sijoitettiin Nelimarkka-rahaston keräämät 
taidekokoelmat. Museon piirissä toimii edelleen taiteilija-
residenssi sekä järjestetään taidekursseja. Nelimarkka-
Rahaston säätiön pitkäaikainen puheenjohtaja on Antti 
Nelimarkan tytär taiteen tohtori Riitta Nelimarkka.

Nelimarkka-museon valmistumisen jälkeen 1964 tai-
teilija vietti suurimman osan ajastaan Alajärvellä. Hän pi-
ti museotaan auki, maalasi kyläläisiä omissa askareissaan 
ja maisemia eri vuodenaikoina. Eero Nelimarkalle myön-
nettiin professorin arvonimi 1966. Taiteilija-professori 
vietti vielä elämänsä viimeisen kesän Alajärvellä. Taiteilija 
nukkui pois Helsingin kodissaan Töölössä marraskuussa 
1977 ja hänet on haudattu Hietaniemen hautausmaalle.

Suvi Lahdenmäki
Lähteet: Nelimarkka-museo, Wikipedia.

 Eero Nelimarkka ikuisti 
muotokuviin usein itsensä.

POHOJALAASTEN LUPI 
JÄRJESTÄÄ 

ADVENTTIEHTOO 
JA JOULUKONSERTTI 

–TAPAHTUMAN 
Helsingin Vanhassa Kirkossa 

(Lönnrotinkatu 6) 
ma 18.12.2017 klo 18 

ja kutsuu Helsingin Eteläpohjalaiset 
joukolla mukaan kuulemaan joulu-

evankeliumia Pohojanmaan murteella 
sekä muita adventinajan mietteitä ja 
laulamaan yhteislauluna kanssamme 

jo lapsuudesta tuttuja kauneimpia 
joululauluja.

Tilaisuudessa mukana mm. 
Espoon piispa, arkkipiispaehdokas, 

Tapio Luoma (s. Kurikka), 
Lauttasaaren kirkkoherra, 

Helsingin seurakuntayhtymän johtaja 
Juha Rintamäki (s. Lapua) ja 

sopraano Tiina-Maija Koskela 
(os. Hirvilammi, s. Seinäjoki).

Tilaisuus on osallistujille maksuton 
ja kestää noin tunnin. Tarkempia tietoja 

www.pohojalaastenlupi.fi

Hgin eteläpohjalaisten Ilmoittautumiset 
Jaakko A Ojalalle, osoitteessa: 

ojalajaa@saunalahti.fi 
torstaihin 14.12.2017 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!
Pohojalaasten Lupi ry
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Teksti: Hilkka Kotkamaa

Enni Yli-Hynnilä kirjoittaa
runonsa äirinkielellään
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Kuten me viimevuotisessa 
Helsingin Eteläpohjalaisten 
kirjoituskilpailun raadissa 

jo hoksasimme, nousi 
kirjoituksissa muutama 

harjaantunut teksti 
kärkeen. Kisan voitto meni 
kuortanelaiselle Enni Yli-

Hynnilälle ja aivan oikein, hän 
ei ollut tekstin naputtelijana 
aivan pystymetsästä. Hän 

on tehnyt toimittajan töitä ja 
muutenkin kirjoitellut erilaisia 
tarinoita. Kilpailun jälkeen on 

kirjoitustahti vain kiihtynyt. Nyt 
ilmestyi runoteos Likellä. Se 
onkin hyvä nimi kirjalle, joka 
menee liki, iholle asti, arkeen 
ja juhlaan, eteläpohjalaiseen 

ajattelutapaan ja 
elämänmuotoon.

- Olen aina lukenut paljon ja sitä kautta innostuin 
itse kirjoittamisesta, Enni kertoo kirjoittamises-
taan. - Siitä lähtien kun opin kirjoittamaan, olen 
kirjoittanut kaikkea maan ja taivaan väliltä. Jo 
ala-aste  ikäisenä ajattelin, että olisi hienoa viih-
dyttää ihmisiä omilla kirjoituksilla. Jos itse saan 
nautintoa muiden kirjoittamista teksteistä, eh-
kä joku voisi pitää minunkin teksteistäni. Myö-
hemmin tuli yhä vahvemmin tunne, että haluan 
julkaista. Ensimmäisen runokirjani, nimeltään 
Taireteos, ilmestyi 2012. Olin silloin 19-vuotias.

 Likellä on kirjoitettu eteläpohjanmaan mur-
teella pohjalaisella poljennolla, arjesta napatuil-
la kuvilla.

”Kärpäänen surisoo ikkunalla
Isä pesöö raktoria pihalla
Tänäkää päivänä tuskin sataa
Hiki liimaa pairan
Rintoohin kiinni
Olisippa ny näkemäs”
 

- Murre on minulle toinen äidinkieleni. Sitä pu-
hutaan lapsuudenkodissani. Kokeilin murteella 
kirjoittamista lukiossa ja huomasin, että se on 
minulle luontevaa. Tuolloin osallistuin murre-
runolla Sanoja rakkaudesta -kirjoituskilpailuun. 
Tulin toiseksi ja sain kirjan julkaisun palkinnok-
si. Yksi tuomareista, Juha Itkonen totesi joten-
kin, että jää odottamaan murrerunoista vaikka 
kokonaista kokoelmaa. Siitä se ajatus sitten lähti.

Likellä-kirjassa on useita teemoja, luonto, 
mielen liikkeet pulppuilevasta ilosta haikeaan 
suruun.

Runossa Jättö on rakkauden tuskaa:
”Se unohti mun
jätti ku raktorin tienposkehen
orottamahan seuraavaa urakkaa
…se ripusti mun tuntehet
seinälle ku suittet
toivomahan viruteltuna
seuraavaa kertaa”

Maatalossa tehtiin töitä yhdessä

Ennin kuvaamissa lapsuuden muistoissa on pal-
jon maalaiselämän vapautta ja toisaalta suurta 
työntäyteisyyttä. Aina oli isä tulossa pellolta ja 
äiti menossa lypsylle. Ja lapset mukana kaikes-
sa tekemisessä

”oli iryllistä meillä kai
vaikka ruuan etehen raataa sai”.
 

- Vietin lapsuuteni kuortanelaisella maatilalla. 
Käyn edelleen aika usein kotona, sillä perheellä-
ni on minulle iso merkitys. Asuin kotona 19-vuo-
tiaaksi asti, kunnes muutin Vaasaan opiskele-

Enni Yli-Hynnilä pääse runoissaan pohjalaisuuden ytimeen; iholle, likelle. Kuva: Arto Rantakoski.
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maan. Sain silloin viestinnän opiskelupaikan Vaa-
san yliopistosta.

- Lapsuuteni oli työntäyteinen, Enni muis-
telee. - Teimme aina yhdessä hommia, mutta 
toisaalta myös rentouduimme yhdessä ruoka-
pöydän ääressä ja mökillä. Kotona opin teke-
mään töitä, mutta ei meiltä nauruakaan puut-
tunut. Isossa perheessä oppii myös ottamaan 
vastuun itsestä ja pitämään huolta läheisistä 
ihmisistä tiukankin paikan tullen. Tällä hetkellä 
olen huolissani maatalouden kannattavuudes-
ta ja maatilayrittäjien jaksamisesta. Maaseutu-
ympäristö iloineen ja murheineen näkyy myös 
runoissani. Vaikka asun tällä hetkellä kaupungis-
sa, tulen aina olemaan maatalon tyttö.

Lapsuuden muistot, nuoruuden ilo ja van-
henemisen väistämättömyys. Siinä laaja kattaus 
Enni Yli-Hynnilän runojen aiheiksi.

”moon tullu vanahaksi
en tiärä mitä milloonki kuuluu sanua
mikä puhelinmalli on muatia
ja viiskymppisekki on nuaria”.
 

- Runoni syntyvät yleensä arjen tilanteista, ympä-
ristön tarkkailusta tai tunnetilasta. Runoissa ker-
toja vaihtuu usein, eivätkä kaikki ole suinkaan 
minun suullani kerrottuja. En voi siis sanoa, et-
tä runoni kertojilla olisi sama sukupuoli tai ikä 
tai että se olisin minä, joka puhuisin runoissani.

- Paras luovuuteni lähde on varmasti met-
sässä kävely ja päivähaaveilu. Minulle on tär-
keää myös ihmisten tapaaminen, heidän ym-
märtäminen ja maailman katsominen heidän 
näkövinkkelistään.

 
Ennin runoissa on myös huumoria, juuri sitä lähi-
ympäristöstä napattua.

”Hylly täynnä reeveeree-levyjä…
en taharo lukia rikilehtiä
käyn salaa marjamettäs”

- Huumori tuo iloa arkeen. Joskus vakavillakin 
asioilla voi vitsailla ja tehdä niistä siten haus-
kempia. Olen myös sitä mieltä, että pitää osata 
nauraa itselleen. Kun on vähän pilkettä silmä-

kulmassa, elämä maistuu paremmalta. Itse esi-
merkiksi en pidä ollenkaan marjanpoiminnas-
ta, mutta kyllä marjoja tulee lenkillä ollessa sa-
laa naposteltua… Yleensäkin olen huomannut, 
että kun asioihin suhtautuu positiivisesti ja toi-
sille ihmiselle on mukava ja reilu, myös itse saa 
mukavia ihmiskohtaamisia. 

Elämään kuuluvat haaveet ja toiveet. Enni on 
omassa elämässään toteuttanut ne opiskele-
malla ja matkustelemalla.

”Moon aina ajatellu:
pitääs tilata halapalento
käyrä paikas
johona en oo koskaan ollu”

Kirjoituskilpailun voitto  
hyvä lisä ansioluetteloon

 - Opiskelin viisi vuotta Vaasan yliopistossa 
viestintä tieteitä. Sivuaineina minulla on markki-
nointi ja kasvatustieteet. Olen saanut yli opistolta 
yleissivistystä sekä tavannut hienoja ihmisiä. 
Tein toimittajan töitä opintojen ohessa, joten 
viestinnän opinnot ja käytännön työ tukivat 
toisiaan. Toimin koko opiskeluajan myös Vaa-
san yli opiston bloggaajana.

- Valmistuin juuri elokuun lopussa. Nyt olen 
ollut n. 1,5 vuotta töissä mustasaarelaisessa vies-
tinnän ja markkinoinnin yrityksessä Hereassa 
sisältö strategina, eli kirjoitan edelleen työkseni. 
Voin sanoa, että Helsingin eteläpohjalaiset ry:n 
kirjoituskilpailun voitto ei ollut huono lisä CV:ssä!

Likellä on, kuten nimestä voi arvata, myös 
rakkaus runoja. Siitä miten rakkaus alkaa, mitä 
se on ja entä jos se sitten päättyy. Rakkautta on 
runoissa usein ihan arjen kylkiäisenä.

”Se tunne
ku se orottaa
mua sängys
lämpöösenä
kylymän suihkun jäläkehen”
 

ja pelkoja:
”entä jos
et enää halua mua
ku kävit maalimalla?”
 

Syvällä Pohjanmaalla ollaan jo runossa, jossa ver-
taillaan eri paikkojen mentaliteettia:

” Kuurtanehella isännät
on liian timmis kunnos
Lapualla liikaa luonnetta
Alavurella ei akkoja kuunnella
Lehtimäkeläästen kans
Olis huumoru kunnos
Alajärveläästen kiältä ei ymmärrä
Soini on liian kaukana
Ja seinäjokelaaset on kaupunkilaasia”
 

- Olen ylpeä juuristani. Pohjalaisuus merkitsee 
minulle yritteliäisyyttä, periksi antamattomuutta 
ja suorapuheisuutta. Toisaalta olen sitä mieltä, 
että pitää olla valmis joustamaan, tekemään 
kompromisseja ja myöntämään omat virheen-
sä. On myös hyväksyttävää olla heikko, jos sellai-
nen hetki tulee. Kuitenkin pohjalaiseen menta-
liteettiini kuuluu, että asiat pitää tehdä aina par-
haalla mahdollisella tavalla omien kykyjen ja ti-
lanteen mukaan.

Voisiko monen kirjavista aiheista koostuvan 
Likellä runokirjan tiivistää:

”moon valamis näyttämähän
notta maalla luarahan
muutaki ku paskaa”
 

Enni Yli-Hynnilä on ehtinyt saada tuoreesta kir-
jastaan jo palautettakin. On sanottu että kirja on 
aika romanttinen, mutta kyllä siellä käydään vä-
lillä pohjalla ja riidellään reikäisistä sukista. Kir-
jasta jää ihmiselle lämmin ja mukava olo runo-
jen lukemisen jälkeen. Jos runot olisivat taidet-
ta, ne olisivat ehkä naivistisia. Niissä on jujua ja 
pilkettä, mutta ne voivat kertoa silti vakavaakin 
tarinaa. Kirjan julkaisutilaisuus oli Kuortaneen 
kirjastossa yhdessä Arto Juurakon kanssa, jo-
ka julkaisi kirjansa yhtä aikaa. ▼



Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki

Etelä-Pohjanmaan liiton 
väkeä tuli vieraaksemme 
marraskuisena lauantaina 

11.11. ja paikalla olijat saivat 
kuulla upean musiikki- ja runo-
ohjelman lisäksi ajankohtaista 

asiaa maakunnasta.

Maakuntajohtaja Asko Peltola valotti niin Poh-
janmaan historiaa kuin nykyaikaa otsikolla Uu-
ristuva Etelä-Pohjanmaa. Pohjanmaa tunnettiin 
1400-luvun lopulta saakka nimellä Norrland ja 
siihen kuului nykyisten osien lisäksi länsi-Suomi 
aina Lappia myöten. 1775 Kustaa III jakoi ison 
läänin kahtia ja syntyi Vaasan lääninä tunnettu 
alue. Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto sai al-
kunsa 1939 ja virallinen Vaasan lääni 1960. Länsi-
Suomen lääni perustettiin 1997. 

Peltola kertoi myös, mitä piirteitä etelä-
pohjalaisuuteen yhdistetään. Tunnus merkkejä 
ovat murre, omintakeinen huumori, yhteis henki 
ja kökkäperinne.

-Vahvasta kökkä-meiningistä huolimatta 
etelä pohjalaisuuteen liittyy tietty ittellisyys, sa-
noi Peltola ja kertoi tästä esimerkkinä sanonnan: 
Ei tartte auttaa, sanoo lapuaalaanen kun terva-
kuorman alla oli.

Uudistusta tarvitaan

Hallitusohjelmaan kirjatun uudistuksen perus-
tavoite on yksinkertaistaa aluehallinnon järjestä-
mistä. Ensisijaisena ratkaisuna tähän on toimin-
tojen keskittäminen selkeille itsehallintoalueille.

Aikataulu tulee olemaan tiukka, kertoi Pelto-
la. Lakiesitykset sote- ja maakunta uudistuksesta 
menevät eduskunnalle tammikuussa. Päätökset 
on tehtävä kesään mennessä ja lokakuussa 2018 
on maakuntavaalit. Julkinen hallinto pitäisi olla 
uudistetussa muodossa vuonna 2020.

-Joissain asioissa pitää petrata. On tehtävä 
maakunnasta vetovoimainen ja kansainvälinen, 
on turvattava laadukas koulutus maakunnassa, 
on tehtävä parempaa yhteistyötä maakunnan 
sisällä, kertoi Peltola. 

-Toisaalta meillä on myös syytä olla ylpeitä: 
meillä on vahva yrittäjähenki, hyvä omintakei-
nen imago, eteenpäin menevä koulutus ja tut-
kimus, paljon kulttuuria ja tapahtumia ja olem-
me hyviä tarttumaan toimeen. 

Kulttuuria tuvan täydeltä

Vahvasta kulttuurista saatiin esimerkkiä, kun 
Suomi 100-aluekoordinaattori Tuija Ahola ker-
toi, miten juhlavuosi on näkynyt maakunnassa.

-Eri tapahtumia on yhteensä 300-400. 
Joukkoon mahtuu niin teatteria (esim. Täällä 
Pohjan tähden alla, Jääkärin tie, Ylistaron poika 
Kirja-Matti), musiikkia (Mannerheim-ooppera, 
Finlandia-tango, murrelaulut ja Helsingissä-
kin nähtävä Satu Sammosta), näyttelyitä, semi-
naareja ja liikunta tapahtumia. Joukkoon mah-
tuu myös mm. sankari hautojen kunnostusta, 
jääkärikarttoja, puisto-hankkeita ja kirjoitus- ja 
valokuvaus-kilpailuita.

Juhlavuosi huipentuu koko Suomessa 
itsenäisyys päivän aattoon ja varsinaiseen juhla-
päivään, jolloin järjestetään tapahtumia niin 
lapsille kuin aikuisille. Muun muassa sankari-
haudoille pyritään kaikkialla saamaan erityiset 
kunniavartiot, joissa vartiossa on saman ikäinen 
henkilö kuin mitä sankarivainaja on. 

Eteläpohjalaista kulttuuria saimme nauttia 
myös juhlassa niin kaskujen kuin musiikin ja ru-
non muodossa. 

Palkittu kansanmusiikki-duo MäSä tarjosi 
nautinnollisen keikan niin musiikillisesti kuin 
laulujen taustoista kertomalla. Kuulimme mm. 
Lukkari-Heikin polkan, Tappelulaulun ja Luumä-
en surkiat. Lappajärven Karikon Tuija Ahola ja 
Maija Perälän esitys, jossa kuultiin Arto Melle-
rin runoutta niin lausuttuna kuin laulettuna, oli 
niin ikään hieno numero. Juonnon hoiti omaan 
jouhevaan tapaansa murreseura Krannin ja Suo-
men Heimot ry:n puheenjohtaja Jorma Aro, jo-
ka kyseli yleisöltä, mitä merkitsevät sellaiset sa-
nat kuin ”imiäänen” (valkoapila) tai ”klipufieteri” 
(puhelias ihminen). ▼

Maakuntajohtaja Asko Peltola kertoi ajankohtaista asiaa 
ja vähän historiaakin maakunnasta.

Suomi 100 -aluekoordinaattori Tuija Ahola 
kertoi sekä juhlavuoden ohjelmasta, että 
lausui Arto Mellerin runoutta.

Ittelliset eteläpohjalaiset
muutosten edessä
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Lopuksi laulettiin porukalla Kotimaani ompi Suomi.

Vieraille ojennettiin yhdistyksen standaari ja vastaanotettiin 
kirjalahja.

Jorma Aro toimi tilaisuuden 
juontajana.

Palkittu MäSä-duo eli ilmajokelainen Kyösti Järvelä ja Lapuan 
Lakaluomalta kotoisin oleva Lauri Kotamäki on saanut mm.  
Konsta Jylhä -palkinnon, eikä syyttä.

Maija Perälä oli lappajärveläisen Karikko-duon toinen 
osapuoli, joka esitti Melleriä laulaen ja soittaen.
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