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Helsingin Eteläpohjalaiset ry. on vuonna 1941 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on ollut toimia 

Pääkaupunkiseudulla asuvien eteläpohjalaisten yhdyssiteenä, syventää heidän kiintymystään 

kotiseutuun, vaalia ja edistää eteläpohjalaisen kulttuuriperinteen säilymistä jäsenistönsä keskuudessa ja 

tehdä sitä tunnetuksi myös yhdistyksen toimialueella ja kotimaakunnassa. Tavoitteena on ollut kehittää 

tapahtumia ja toimintamuotoja niin, että eteläpohjalaisilla kunnilla on ollut tilaisuus esitellä 

kulttuuriaan Helsingissä ja järjestää musiikki-, kirkkotilaisuuksia, kotiseutuiltoja ja muita 

jäsentilaisuuksia. Yhteydenpito jäsenkuntaan on hoidettu neljä kertaa ilmestyneen Plarin välityksellä. 

Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja toiminnasta on tiedotettu Plarissa, yhdistyksen omilla 

nettisivuilla, facebookissa, Järviradiossa ja muissa paikallisradioissa, Etelä-Pohjanmaan 

paikallislehdissä ja Helsingin Sanomissa. Tavoitteena on ollut jatkaa tehokasta jäsenhankintaa ja 

suunnata se erityisesti nuorempiin henkilöryhmiin kuten osakuntalaisiin. Kuluneen vuoden aikana 

yhdistysksen toimintaan on tullut muutoksia johtuen koronaepidemian aiheuttamista 

rajoitustoimenpiteistä. Kulunut vuosi on ollut yhdistyksen 79. toimintavuosi. 

 

1.  Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenmäärä: Varsinaisia jäseniä oli 656 kpl, ainaisjäseniä 123 kpl ja 

kunniajäseniä 13 kpl. Vapaajäseniä on 88 kpl, joihin lukeutuvat  Pääkaupunkiseudun 

pääkirjastot, Etelä-Pohjanmaan kaupungit, Etelä-Pohjanmaan paikallislehtiä, 

Eteläpohjalaiset Juuret ry, Hämeenlinnan Seudun Pohjalaiset ry sekä muita 

eteläpohjalaisia yhdistyksiä.                                                                     

Jäsenrekisterin ylläpidosta on huolehtinut Heikki Latvatalo ( 18.10.2016 alkaen ), 

käytössä on ollut Yhdistysavain-järjestelmä. Jäsenrekisterin hoidosta vastaa 

varahenkilönä Martti Nurmela, hallituksen nuimittämänä 8.10.2018 alkaen. 
 

       Yhdistyksen kunniapuheenjohtaja on Matti Myllyniemi. 

Yhdistyksen kunniajäseniä ovat: 

   1. Suoma Kivistö  2. Jaakko Numminen  3. Jorma Panula               

4. Eila Tuuri           5. Annukka Viitaniemi           6. Antti Lanamäki             

7. Matti Mattila  8. Sirkka-Liisa Mattila   9. Maila Myllyniemi       

                        10. Matti Myllyniemi 11. Pirjo Keisala            12. Kaarlo Lähteenmaa          

13. Esko Vierikko 

              

2.  Hallinto   
Yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heidän tehtävänsä: 

Jaakko A Ojala ( 2018-2020 ) puheenjohtaja, toimitusneuvosto 

Antero Tala (2018-2020), varapuheenjohtaja, toimitusneuvosto, kotisivuvastaava, 

ilmoitusvastaava ja yrittäjien yhteyshenkilö 

Tarmo Ojaluoma (2018-2020), yhdistyksen verkkosivujen ylläpito, jäsenrekisterin 

yhdyshenkilö ja facebook-vastaava 

Henrik Lamberg (2019-2021), musiikki- ja kulttuurivastaava ja ohjelmatoimikunta  

Ritva Viitamäki (2019-2021), järjestelytoimikunta ( pitopalvelu ja tilavaraus ) 

pinssien ja adressien myynti 

Vilho Korkeamäki (2019-2021), yrittäjien yhteyshenkilö, toimitusneuvosto 

Helena Pyhälahti-Räisänen (2018-2020), sihteeri, ohjelmatoimikunta 
Suvi Lahdenmäki (2018-2020), Plari-lehden päätoimittaja (26.3.2012 alkaen), 

toimitusneuvosto, tiedotusvastaava ja facebook-vastaava. 
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Sauli Ahopelto (2019-2021), ohjelmatoimikunta 

Hilkka Kotkamaa (2019-2021), toimitusneuvosto ja facebook-vastaava 

Keijo Kiviluoma (2019-2021), ohjelmatoimikunta 

Anita Molin (2018-2020), järjestelytoimikunta, kokoustarjoilut 

Elina Tikkala (2019-2021), ohjelmatoimikunta, toimitusneuvosto ja tiedotukseen 

liittyviä tehtäviä. 

Yhdistyksen muut tehtävät: 

Jaakko A Ojala, taloudenhoito, Raija Kallion ollessa estynyt hoitamaan tehtävää. 

Heikki Latvatalo, yhdistyksen jäsenrekisterin hoitaja, yhdistyksen verkkosivujen  

ylläpito ja facebook-vastaava. Jäsenrekisterin hoitajana varalla Martti Nurmela 

8.10.2018 alkaen. 

Otto Uusipaikka ( Helsingin Yliopiston Etelä-Pohjalaisen Osakunnan edustaja) 

Hallitus on valinnut keskuudestaan toiminnan suunnittelun pienryhmän, johon ovat  

kuuluneet: Jaakko A Ojala, Antero Tala, Suvi Lahdenmäki, Ville Korkeamäki, 

Hilkka Kotkamaa, Sauli Ahopelto, Helena Pyhälahti-Räisänen ja 10.12. kokouksessa 

Pirkko Keisala. Pienryhmä on aloittanut yhdistyksen 80-vuotisjuhlan ( 2021 ) 

suunnittelun. 
 

3.  Kokoukset               
   Yhdistyksen vuosikokousta vuonna 2020 ei ole pystytty pitämään ajallaan johtuen  

   valtakunnallisista yleisistä kokoontumiseen liittyvistä rajoituksista. 

   Yhdistyksen toiminnantarkastus pidettiin 20.10.2020 Jaakko A Ojalan kotona  

   Aidasmäentiellä. 

                                              

   Hallituksen kokouksia järjestettiin ajalla 1.1.- 31.12.2020 neljä kertaa : 

1. kokous 22.1.2020 Oma Säästöpankissa Kluuvikadulla, 2. kokous 24.2. 

Ostrobotnialla, 3. kokous 30.3. - 3.4.2020 etäkokous sähköpostitse, missä 

kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 

suunnitelmat vuodelle 2020 esiteltäväksi toiminnantarkastajalle ja mahdolliselle 

vuosikokoukselle ja 4. kokous 16.10. - 20.10. etäkokous ja 20.10. lähikokous 

yhdessä toiminnantarkastuksen kanssa puheenjohtaja Jaakko A Ojalan kotona. 

 

4. Toiminta 

   4.1.  Varsinainen toiminta 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n toimesta jäsenistölle suunniteltuja useita tilaisuuksia 

on  jouduttu siirtämään myöhäisempään ajankohtaan, johtuen koronaepidemian 

yhdistystoiminnalle aiheutuneista kokoontumisrajoituksista. 

 

Helsingin Eteläpohjalaisten perinteistä Tammisunnuntain kirkkopyhää ehdimme 

viettää 26.1.2020 Temppeliaukion kirkossa. Tämä hieno, lämmintunnelmainen 

messu keräsi kirkon lähes täyteen väkeä, noin 260 osallistujaa. 

Saarnan messussa piti Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala ja liturgina 

toimi Töölön seurakunnan pastori Hilkka Niemistö. Laulu- ja musiikkiesityksistä 

saimme messussa iloita oopperalaulaja Henrik Lambergin, urkuri Tapio Tiitun ja 

kanttori Leena Tiitun esittäminä. Messussa avustivat yhdistyksemme jäsenet Sauli 

Ahopelto, Veli Jaakko Ojala ja Kaarina Palojärvi. 

Messun päätteeksi Anna Tilli esitteli Temppeliaukion kirkon, minkä jälkeen 

kirkkoväki siirtyi kirkkokahville tutussa seurassa.  

Oma Säästöpankin Helsingin konttorin 1-vuotis syntymäpäiviä vietettiin 10.2.2020, 
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Helsingin konttorilla Kluuvikadulla. Juhlaan osallistui runsaslukuisesti myös 
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Eduskunnan Pikkuparlamentissa järjestetyssä tilaisuudessa 12.2.2020 

yhdistyksemme tapasi Vaasan vaalipiirin kansanedustajia. Tilaisuudessa käyttivät 

puheenvuoron kansanedustajat: Mikko Savola, Pasi Kivisaari, Janne Sankelo ja 

ministeri Paula Risikko, mukana oli myös eduskunta-avustajia. Aiheena tilaisuudessa 

oli koulujen tämänhetkinen tilanne. Aiheesta esitelmöivät professori emerita Liisa 

Keltikangas-Järvinen, opetusneuvos Marjo Rissanen ja yliarkkitehti Reino 

Tapaninen. 

Perhe- ja perintäoikeus tilaisuus järjestettiin 10.3.2020 Oma Säästöpankin tiloissa. 

Pankin toimintaa esitteli konttorinjohtaja Tiia Matikkala. Asianajaja, varatuomari  

Mikko Hunnakon esitelmän aiheena oli testamentti, edunvalvontavaltakirja ja 

perunkirja. Lakimies Kirsti Heikuran estelmän aiheena oli kuolinpesä- ja 

edunvalvonta-asiat. 

             

4.2. Yhteistoiminta 

Kuluneen vuoden aikana Helsingin Eteläpohjalaiset ry on ollut mukana Suomen 

Kotiseutuliiton, Pohjalaisen Taiteilijaliiton ja Artturi Leinonen-seuran toiminnassa.  

Yhteisyö Helsingin Yliopiston Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kanssa on jatkunut, ja  

   osakunnan edustajana yhdistyksessämme on toiminut Otto Uusipaikka.  

   Yhteistyö Helsingin Keskipohjalaisten yhdistyksen kanssa on jatkunut ja   

            vastavuoroisesti olemme kutsuneet yhdistyksiä toistemme tapahtumiin. 

   Vapauden ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Perinneyhdistys vietti 26.1.2020 

   Tammisunnuntain muistojuhlaa, yhdistystämme tilaisuudessa edusti Heikki Latvatalo                                                           

   Toiminta perinteisten yhteistyökumppaneiden kanssa rajoittui alkuvuoden   

   tapahtumiin, koska suunniteltuja tilaisuuksia ei ole voitu valtakunnallisten ohjeiden 

   mukaan toteuttaa.  

 

5. Tiedotustoiminta 

Yhdistyksellä on oma julkaisu, jäsenlehti Plari, josta ilmestyi vuoden aikana neljä  

numeroa. Lehden päätoimittajana toimii Suvi Lahdenmäki. Lehden painopaikkana on 

ollut Sivupainajainen, Trinket Oy.  

Painosmäärät olivat: lehti nro.1 painos 1200 kpl, lehti nro. 2 painos 1100 kpl, lehti 

nro 3 painos 1100 kpl  ja lehti nro. 4 painos 1050 kpl. Plari on ollut Aikakauslehtien 

Liitto ry:n jäsen. 

Edelleen on kehitetty verkkosivujen ja facebook-sivujen sisältöä ja rakennetta, sekä 

niillä tapahtuvaa mainontaa. 

 

Yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista ja toiminnasta on tiedotettu Plarissa, 

yhdistyksen nettisivuilla, facebookissa, Järviradiossa ja muissa paikallisradioissa 

sekä Etelä-Pohjanmaan paikallislehdissä ja Helsingin Sanomissa. 

       

Yhdistyksen kotisivut ovat olleet internet-osoitteessa:   
http://www.helsinginetelapohjalaiset.fi 

                    

6. Talous 

   6.1. Jäsenmaksu 

   Vuonna 2020 henkilöjäsenmaksu oli 23 euroa. 
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6.2. Taloudellinen tilanne 

Tilikausi oli 1.1. - 31.12.2020. Tuotoilla on kustannettu juoksevia menoja, Plarin  

ilmestyminen, maksettu tilaisuuksien menoja ja toteutettu jäsentoimintaa. 

Yhdistyksen tuotot, menot ja rahavarat ilmenevät tarkemmin asiakirjasta Helsingin 

Eteläpohjalaiset ry:n Tasekirja 31.12.2020.  Tilinpäätös osoittaa tilikauden tuloksen 

1636,89 euroa ylijäämää, jota hallitus ehdottaa liitettäväksi edellisten tilikausien 

yli/alijäämätilille. 

   Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut Jaakko A Ojala, Raija Kallion ollessa         

   estynyt hoitamaan talousasioita.          

 

 

   Helsingin Eteläpohjalaiset ry, hallitus 

 
 


