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Kesää kohti – Etelä-Pohjanmaan kesä odottaa tulijoitaan 

Kevään aikana on ehtinyt tapahtua jo paljon. Uusi eduskunta on aloittanut 
työnsä uudella kokoonpanolla, mutta Plarin mennessä painoon jatkaa 
toimitusministeristö. Kohta kutsutaan jo toisen kerran äänestyskoppiin – nyt 
valitsemaan edustajia Euroopan Parlamenttiin. Euroopan Unionin elimissä 
päätöksenteko on moninaista, vaativaa ja usein paljon aikaa vievää. On hyvä, 
että mekin olemme siellä mukana edustajiemme kautta – äänenä pohjoisesta. 

Yhdistyksemmekin toiminnassa huomattavia tapahtumia on ehtinyt kevään 
aikana tapahtua – tammisunnuntain kirkkopyhä Kallion kirkossa, Seinäjoen 
kaupungin vierailu Helsingissä Balderin Salissa maaliskuun lopulla ja 
huhtikuun alussa ollut yhdistyksemme vuosikokous. Kaikista näistä 
tapahtumista on tarkemmat kuvaukset lehdessä jäljempänä. 

Tässä lehdessä kerrotaan myös Etelä-Pohjanmaan kesästä. Maakunnassa 
on paljon hyviä tapahtumia, joihin kannattaa osallistua. Etelä-Pohjanmaan 
liiton tapahtumakalenterista löytyy jokaiselle jokin sopiva kesätapahtuma, 
minne mennä verestämään muistoja ja kuulemaan tuttua pohojalaasta 
murretta. Tarjolla on musiikkia, teatteria, näyttelyitä ja yhdessä oloa monella 
tapaa.  

Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen talveen ja sen olosuhteisiin. Opin 
kansakouluaikana 1950-luvulla hiihtämään kansakouluun ja sen taidon osaan 
vieläkin. Otin osaa monesti koulujen välisiin hiihtokilpailuihin ja vaikka 
sijoitukset eivät olleet kärkipäässä, niin yritystä riitti ja kuuma mehu maistuu 
vieläkin hyvän hiihtolenkin jälkeen samalla tavalla kuin silloinkin. Tänä 
keväänä sain muistella noita aikoja useiden hyvien hiihtolenkkieni aikana 
sekä täällä etelässä Helsingin seudulla että Lapissa. Saimme kunnon talven 
sittenkin. 

Käydessäni tapaamassa ministeri Jaakko Nummista ilahdutti kovasti minua 
juttu, minkä hän kertoi sattuneen vuonna 1986 Tsernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Koolla oli ollut joukko korkeita 
virkamiehiä valtion hallinnosta pohtimassa tapahtunutta ja sen vaatimia 
toimia. Keskusteluun oli noussut käsite ”becquerel”, mutta ilmeisesti kukaan 
paikalla olleista ei ollut ihan tiennyt sen sisältöä. Tämän jälkeen Numminen oli 
perustanut ”Matemaattis - luonnontieteellisen perussivistyksen komitean”, 
mikä teki esitykset yleissivistävän kouluopetuksen kehittämiseksi. No, 
käsitehän on aineessa olevan radioaktiivisuuden määrän mittayksikkö. 
Minulle, ydinfysiikan koulutuksen saaneena se on tuttu. Tapaus kuitenkin 



kertoo ja valaisee hyvin sitä, mitä yleissivistys tarkoittaa ja mitä sen eteen on 
hyvä tehdä. Opetus- ja kulttuuriasioita avaava haastattelu on luettavissa 
lehdessä jäljempänä. 

Maailma muuttuu ja siihen on sopeuduttava. Luin äskettäin, että rock’n’swing-
tanssien kilpailusäännöistä poistetaan viittaukset ”mieheen ja naiseen”- 
tanssiparina. Jatkossa käsitteet on korvattu ”viejä ja seuraaja”. En puutu 
siihen, miten tarpeellinen tämä uudistus on, mutta nyt pohojalaaset 
keksimään tälle uudelle sanaparille pohojalainen vastine. Voitte vaikka 
osallistua tuohon yhdistyksemme kirjoituskilpailuun kertomalla millaista olisi 
kansantanhut ”viejän ja seuraajan” vauhdissa. Voihan tästä mennä 
kertomaan myös pohojalaismurteella tarinaa kirjastotalo Oodiin Helsingissä 
elokuun alussa Murteenpuhunnan SM-kisoihin. Jos minä vien, ”seuraajako” 
vikisee vai miten se nyt olikaan? 

Hyvää Kesää !   

Jaakko A. Ojala 

 

 

   

 


