
 

 

Suomi 100 vuotias tänä vuonna ja Kurikkalaaset Tuloo 

Plarissa ennen joulua toivoin kunnon talvea. No, jotain on saatu, vähän luntakin, mutta 
kunnon talvea ei. Juuri saimme lukea, että maapallon keskilämpötila oli viime vuonna 1,1 
astetta keskimääräistä korkeampi. Lisäksi poikkeuksellisia sääilmiöitä kuten 
hirmumyrskyjä, tulvia, kuivuutta, rankkasateita ja rankkoja lumisateita eri puolilla 
maapalloa on todettu yllättävilläkin alueilla. Ilmasto hakee tasapainotilaa, jota ihmisen 
toimet horjuttavat. Toivottavasti edistytään toimissa estää peruuttamattomat muutokset 
ilmakehässä riittävän ajoissa.  

Tammisunnuntain kirkkopyhä vietettiin Pakilassa Hyvän Paimenen kirkossa runsaalla 
väkijoukolla. Virrenveisuu kuului vahvana kuten vain pohjalaisyleisö sen osaa. Ensi 
vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta tuosta tärkeästä vaiheesta Suomen itsenäisyyteen 
johtaneissa vaiheissa. Etelä - Pohjanmaa vapautettiin neljässä päivässä venäläisistä 
sotajoukoista. Näistä tapahtumista saamme vielä vuoden mittaan tietoa ja dokumentteja.   

Maaliskuun lopussa 25.3 tulee yhdistyksemme kuntavieraaksi Kurikan kaupunki. Samalla 
tulee sen nykyiset osat Jurva ja Jalasjärvi. Ohjelman näette tässä Plarissa. Maininta 
"kurikkalaaset" tuloo tuo mieleeni menopelit - kärryt eli kurikkalaaset - joita Kurikassa 
tehtiin yli sata vuotta sitten. Muistan lapsuudesta 1950 - luvulta olleeni kyydissä sekä 
kesäkärryillä että talvireessä. Ei mikään tämän päivän kyyti tuo sitä tunnetta, mitä silloin 
sain kokea. Tilaisuuden ohjelman näette tässä Plarissa. ”Tulukaa aijjoos”, jotta saatte 
istumapaikan. 

Varmaan olette kuulleet asiasta nimeltä ”maakuntauudistus”. Maakuntauudistuksella 
pyritään tasoittamaan eroja kuntien ja alueiden välillä. Tavoitteena uudistuksella on 
myös saada aikaan säästöjä ja vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta.  
 
Kunnille jää paikallista osallistumista ja elinvoimaa tukevat tehtävät, maakunnalle tulee 
kehittämis- ja edistämistehtävät ja palvelut, valtion virastoilla oikeusharkintaa, 
laillisuusvalvontaa ja yleisen edun valvontaa koskevat tehtävät. Asukkaille halutaan 
tulevaisuudessa tarjota sujuvia palveluja ja hyödyntää tehokkaasti digitalisaation 
mahdollisuuksia. Jokaiselle turvataan oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.  
 
Kun uuteen hallintomalliin siirrytään, maakunnan asioista päättää vaaleilla valittu 
maakuntavaltuusto. Ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään 28.1.2018, sen jälkeen 
maakuntavaalit ovat neljän vuoden välein kuntavaalien yhteydessä. Nähtäväksi jää 
millaisia muutoksia ko. uudistuksesta seuraa suoraan omassa ympäristössämme, mutta 
kyllä meitä kiinnostaa myös vaikutukset kotimaakunnassamme Etelä-Pohjanmaalla ja 
Pohjanmaalla ja miten muutos heijastuu sitä kautta myös meihin. 



 
Suomi 100 v ohjelmia on jo monia toteutettu, useita on menossa kaiken aikaa ja lisää tulee 
tänä vuonna. Teemahan on ”yhdessä”. Mekin olemme suunnitelleet Pohojalaasten Lupin 
ja Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kanssa toteuttaa murreiltaa yhdessä alkusyksystä. 
Lisätietoja on saatavissa seuraavissa Plareissa ja www-sivuilla. 

Euroopan kulttuuriympäristövuoden merkeissä useat kotiseututyötä tekevät yhteisöt 
tekevät ja toteuttavat hankkeita teemalla ”luontoon yhdessä”. Ottakaa osaa tapahtumiin ja 
seuratkaa niitä osoitteessa www.kulttuuriymparistopaivat.fi    

Myöhemmin tänä vuonna toteutamme nuorten kirjoituskilpailun. Teemana on ”Nuoren 
Etelä-Pohjalaisuus/Pohjalaisuus Nyt – 100 vuotiaassa Suomessa”. Tarkemmat ohjeet 
julkaistaan seuraavassa Plarissa toukokuussa. Alustavasti on suunniteltu, että kilpailu 
päättyy syyskuussa ja palkinnot jaetaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2017. 

Muistakaa jäsenet vielä, että keväällä on aika maksaa jäsenmaksu. Siitä tulee oma 
erillinen lasku. Muistakaa myös aina päivittää osoitetietonne jäsenrekisterinpitäjälle, kun 
muutoksia tapahtuu. Keräämme myös jäsenten sähköpostiosoitteita, joten sen tiedon 
toimittaminen jäsenrekisterinpitäjälle auttaa myös monissa yhdistyksen toimissa. 

Hyvää alkanutta kevättä! 

Jaakko Antero Ojala 

puheenjohtaja 

 

 

  


