Vilkas syksy vauhdittaa Suomi 100v juhlavuoden loppuhuipennukseen!
Vuoden mittaan on ollut lukuisia tapahtumia ja tilaisuuksia teeman Suomi 100v alla. On
tullut esiin mielenkiintoisia näkökulmia ja muisteluita 100 vuotiseen historiaamme. ”Muistan
tuon tapahtuman” on tullut mieleeni, kun olen tutustunut eri tilaisuuksiin tai kirjoituksiin tai
”minä muistan sen juuri omalla tavallani”. Vielä on syksyllä jäljellä sekä yhdistyksellämme
että muiden järjestäminä useita tilaisuuksia, joista kannattaa nauttia ja ottaa osaa.
Kesästä voi todeta, että se oli ja meni. Jokaisella se oli varmaan eri aikaan riippuen siitä,
missä päin Suomea sitä vietti. Niin vaihtelevat olivat säät. Oli aurinkoa, sadetta ja
rankkasateitakin, tuulta ja jopa myrskyjäkin. Muutama päivä lämpöä, mutta useimmiten
liian vähän. Kesästä jäi muistoja, mutta enemmänkin tapahtumista ja tapaamistani
ihmisistä kuin hellepäivistä.
Olin osan kesästä Varsinais – Suomessa ja siellä tuli tarve lähettää kukkalähetys EteläPohjanmaalle Vimpeliin. Paikallisen kukkakaupan myyjä kysyi, että missä se Vimpeli on?
Sanoin, että Suomessa se on ja vielä Etelä-Pohjanmaalla. Myyjä otti puhelimitse yhteyttä
vimpeliläiseen kukkakauppaan ja puhelun jälkeen lähetyksen hoidettuaan totesi, että
puhuttiinkohan siellä suomea. Totesin, että suomea se on Pohojanmaan murrekkin ja alue
suomenkielistä aluetta. Kuitenkin keskustelijoiden murteiden välillä oli niin suuri ero, että
kysymys nousi myyjän mieleen. Samaa suomea molemmat kuitenkin käyttivät ja asia tuli
hoidettua.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous ja Valtakunnalliset kotiseutupäivät pidettiin
Jyväskylässä 10.- 13.8. Yhdistyksemme edustaja osallistui kokoukseen. Tapahtumassa
linjattiin Kotiseutuliiton toimintaa ja palkittiin kotiseututyössä ansioituneita.
Vuosikokouksen julkilausumassa korostettiin sitä, että kaikilla on oikeus kotiseutuun. ”Yhä
globaalimmassa maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet.
Yhä useammalla on useita asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja. Jokaisella on
oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea olonsa turvalliseksi.
Kulttuurinen moninaisuus rikastuttaa kotiseutuja. Kaikilla on oltava oikeus olla osa
yhteiskuntaa ja vaikuttaa asuinalueeseensa.” todettiin edelleen julkilausumassa.
Vuosikokouksessa vahvistettiin myös Kotiseutuliiton päälinjoiksi seuraavat: - kulttuurisesti
monimuotoinen Suomi ja suomalaisuus, - asukkaiden osallisuuden vahvistaminen sekä
uudet toimintamuodot kotiseututyössä.
Yhdistyksellämme on tulossa vilkas syksy. Lokakuun alkupuolella 14.10 syvennymme
murteiden maailmaan, marraskuun alussa 11.11 Etelä-Pohjanmaan Liitto tulee
vierailemaan Helsingissä perinteisen kuntavierailun tapaan. Tilaisuudessa on esillä
maakuntauudistus kulttuuriesitysten lisäksi. Itsenäisyyspäivän juhla järjestetään 6.12 kuten
ennenkin. Tilaisuudessa julkistamme myös nuorille suunnatun kirjoituskilpailumme tulokset
ja jaamme palkinnot. Laittakaapa päivät kalenteriinne ja tulkaa paikalle. Pohjalainen viihtyy
aina toisten pohjalaisten seurassa. Osallistumme myös jäsenlehti Plarin viime vuoden
numeroilla Suomen Kotiseutuliiton kilpailuun ”Vuoden kotiseutulehdestä”. Kilpailu ratkeaa
lokakuun alussa.
Hyvää syksyä! Jaakko A. Ojala

