
Sauli Ahopelto,  
puheenjohtaja 2021-

Synnyin 1.9.1946 Alajärven Kurejoella Heikin
kankaan kivikautisella asuinalueella. Maatilan 
kasvattina ja yhdestätoista lapsesta vanhimpa
na opin tekemään monipuolista työtä ja kanta
maan vastuuta myös muista.

Pääsin ylioppilaaksi Alajärven lukiosta 1965. 
Välittömästi lähdin armeijaan ja edelleen opiske
lemaan Helsingin yliopiston metsä tieteelliseen 
tiedekuntaan. Valmistuttuani metsän hoitajaksi 
1970 työelämä ja uteliaisuuteni vei minut moni
puolisiin tehtäviin eri osiin valtakuntaa Helsingis
tä Lapin perukoille. Aloitin työelämäni metsän
hoitajana ja eläkkeelle jäin kunnan johtajana. Lii
tännäisenä on ollut maakunnallisia ja seudulli
sia luottamustehtäviä.

Tällä hetkellä asun vaimoni kanssa Vantaalla 
lähellä tyttäriämme ja heidän seitsemää lastaan.

Antero Tala, varapuheenjohtaja

Olen syntynyt Lapualla 1948. Lapsuus ja koulu
vuodet kuluivat Lankilankoskella. Sitten opiske
lin kemian alan diplomiinsinööriksi.

Työurani tein aluksi insinööritoimiston johta
jana, sitten erilaisissa johtotehtävissä insinööri
järjestöissä ja viimeiset parikymmentä vuotta 
ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyys
kassan johtajana, mistä jäin eläkkeelle 2013.

Helsingin Eteläpohjalaisten hallituksessa 
olen ollut vuodesta 1998 lähtien ja varapuheen
johtajana vuodesta 2000.

Helena Pyhälahti-Räisänen, 
sihteeri

Olen syntynyt Vimpelissä, kauniin Lappajärven 
rannalla 1947.

Hum.kandiksi valmistuin Helsingin yliopis
tosta. Eläkkeelle pääsin päiväkodin johtajan teh
tävästä noin 40 työvuoden jälkeen.

Luottamustehtäviä Espoon kaupungilla, 
mm. Opetuslautakunnan jäsen, Kaupungin
valtuuston varavaltuutettu, Perheasiain 
Neuvottelu kunnan jäsen ja Vanhus neuvoston 
jäsen. Olen toiminut myös Espoon Käräjä
oikeuden lautamiehenä.

Yhdistystoiminta harrastus on ollut minul
le mieleistä. Siitä mainittakoon Laajalahden 
Martta yhdistyksen puheenjohtajuus sekä nyt 
Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallituksen jäsen 
ja yhdistyksen sihteeri vuodesta 2011 alkaen.

Jaakko Antero Ojala, 
talousvastaava

Olin vuosina 2016–2020 puheenjohtaja ja jat
kan nyt hallituksessa talousvastaavana. 

Olen syntynyt Ilmajoen Kosken korvalla 
1948. Pääsin ylioppilaaksi Ilmajoen yhteis
koulusta vuonna 1967 ja filosofian maisteriksi 
pää aineena ydinfysiikka valmistuin Helsingin 
yliopistosta 1974. 

Työurallani olen toiminut fyysikon tehtä
vissä Säteilyturvallisuuslaitoksessa 1975 al
kaen, siirtyen hallinnollisiin tehtäviin ener
gia ja ympäristö kysymysten pariin kauppa ja 

teollisuus ministeriöön 1985 ja vuodesta 1998 
ympäristöministeriöön YK:n ilmasto sopimuksen 
neuvottelu ja valmistelutehtäviin. Eläkkeelle 
jäin vuonna 2012 ympäristöministeriön ilmasto
ryhmän päällikön, ympäristöneuvoksen, virasta. 

Vuosien mittaan olen myös osallistunut am
matillisaatteelliseen järjestötyöhön mm. toi
mien Suomen Matemaatikko ja Fyysikkoliiton 
puheen johtajana 1980–1983 sekä nykyiseltä ni
meltään MatemaattisLuonnontieteellisten Alo
jen Akateemiset MAL ry:n luottamustehtävissä 
ja Tekniikan Akateemiset TEK ry:n valtuusto ja 
valiokuntatehtävissä. 

On hyvä vielä todeta, että yhdistyksessäm
me toimii mm. tällä hetkellä toiminnantarkas
tajana nimikaimani Jaakko Ojala (Veli Jaakko, s. 
Isokyrö), minkä vuoksi yhdistyksemme yhteyk
sissä käytän toista nimeäni Antero.

Hilkka Kotkamaa o.s. Lautamaja

Kun Sydänmaankylän tyttö lähti lättähatulla Sei
näjoen tyttölyseoon, arvelin että koulu on mi
nulle tie suureen maailmaan. Niin kävikin, mut

ta minun kohdallani voi sa
noa, että minä lähdin Etelä
Pohjanmaalta, mutta Ete
läPohjanmaa ei lähtenyt 
minusta. Toimittajan työt 
on lähes tehty, mutta saan
han vielä kirjoitella Plariin. 
Ja kesäisin osoitteeni on 
taas Ala vuden Sydänmaa.

Hallituksen esittely
Hallitus 2021 melkein kokonaisuudessaan: ylärivissä vas. Sauli Ahopelto, Jaakko A. Ojala, Antero Tala, Tarmo Ojaluoma, Kirsti Mansikkamäki. 
Alarivissä vas. Helena Pyhälahti-Räisänen, Anita Molin, Ritva Viitamäki, Maiju Kettunen ja Suvi Lahdenmäki.
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Suvi Lahdenmäki

Olen syntynyt Seinäjoella 1976, mutta mo
lemmat vanhempani ovat Alajärveltä, jossa on 
myös perheemme kesäpaikka. Muutin Helsinkiin 
1996 ja valmistuin yliopistosta teatteri tieteen 
maisteriksi. 

Olen työskennellyt mm. Teatteri
korkeakoulussa, Kansalliskirjastossa ja Sanoma
Magazinesillä. Tällä hetkellä toimin tuottajana 
lastenkulttuurin parissa Annantalossa ja teen eri
laisia viestinnän alan töitä. Vapaaaikani täyttää 
näytteleminen ja ohjaaminen. Helsingin Etelä
pohjalaisiin liityin vuonna 2012 ja yhtä kauan 
olen toiminut jäsenlehti Plarin päätoimittajana. 

Ritva Viitamäki

Olen Töysän Tuurissa 1955 syntynyt hammas
hoitaja; eläkkeelle jäin 2020 syyskuussa. Helsin
kiin muutin 1974 kesällä.

Yhdistykseen tutustuin silloisen työkaverin 
houkuttelemana 1978 Piiparilaan Panulan väen 
isännöimään tilaisuuteen ja sen jälkeen vaihte
levasti eri tilaisuuksissa vieraana.

Hallituksessa vuodesta 1995.
Toimin tällä hetkellä järjestelytoimikunnas

sa, lisäksi toimenkuvaan kuuluu pinssien ja ad
ressien myynti ja usein toimin tilaisuuksissa 
lipunmyyjänä.

Anita Molin

Olen kotoisin Peräseinäjoelta, mutta myös Iso kyrö 
ja Alavus ovat tuttuja oppikoulupaikkakuntina.

Etelä Pohjalaisissa olen ollut mukana Hel
sinkiin muutosta 2009 lähtien ja hallituksessa 
2014 lähtien.

Työurani kului kokonaan perhe neuvolassa 
psykologina ja samalla työyksikön vetäjänä.

Maiju Kettunen

Tässä teitä tervehtii tuore hallituslainen Maiju 
Kettunen (67 v) Espoosta, tyttö sukunimeltään 
Sillanpää, Alajärven Kurejoelta. Tampereen 
Yliopiston kautta valuin tänne pääkaupunki
seudulle eri työnantajaliittoihin. Lähes koko työ
urani neuvottelin työehtosopimuksia, koulutin 
työlainsäädäntöä ja työehtosopimusten sovel
tamista ja ratkoin työnantajan ja työntekijän vä
lisiä erimielisyyksiä. Nyt eläkkeellä ollessa päi
vät täyttyvät mm erilaisista vapaaehtois töistä: 
rikos ja riitaasiain sovittelusta, MLL:n Sauna
lahden yhdistyksessä toimimisesta ja harrastus
puolella ennen kaikkea golfin pelaamisesta. 
HEP:n toimintaan ja tilaisuuksiin pyrin saamaan 
mukaan kaikki tuntemani pääkaupunkiseudun 
eteläpohjalaiset.

Tarmo Ojaluoma

Olen syntynyt Seinäjoella sotien jälkeen ja asu
nut Peräseinäjoella ylioppilaaksi tulooni saakka. 
Tulin ylioppilaaksi Seinäjoen Lyseosta ja lähdin 
sitten opiskelemaan Helsingin Yliopistoon. Tut
kintoni on LuK. Nyt olen eläkkeellä Nordean pää
konttorista Markets toiminnosta. Ennen Norde
aa toimin nykynimeltään firmassa TietoEvry.

Yhdistykseen ja sen hallitukseen olen kuu
lunut vuodesta 1984 alkaen. Olen siis ollut halli
tuksessa 10 eri puheenjohtajan kaudella. O tem
pora, o mores. Aikoinaan hoidin jäsenrekisteriä 
ja olen kuulunut Plarin toimitusneuvostoon ja 
hoitanut erikseen sovittuja tehtäviä.

Kotijoukoissa on vaimo ja kaksi perheellistä 
tytärtä. Genevessä 3 lastenlasta ja Kauniaisissa 2. 

Harrastan OddFellow toimintaa ja kuulun 
Paasikiviseuraan ja useiden taloyhtiöiden halli
tuksiin. Veneilemme merellisesti kesäpaikkaam
me Pellingissä. Tykkään myös rakennustöistä. 
Seinäjoella on oma mökkitukikohta, jossa käym
me harvakseltaan ja tapaamme mukavaa suur
ta sukua. 

Vilho Korkeamäki

Lähtöisin Ilmajoen Munakasta. Seinäjoen lyseon 
pulpettien kuluttamisen jälkeen muutto 1963 
Helsinkiin, jossa valmistuminen 21vuotiaana 
sähköinsinööriksi. Nyt eteläpohjalais juhlien ai
kaan ikää 76 vuotta.

Pisin työura muotoutui lakeuksilla – Ilma
joella ja Ylistarossa. Näillä paikkakunnilla sain toi
mia sähköalan asennus ja suunnittelu firmojen 
osakkaana ja toimitusjohtajana. Siellä päin asu
essa tuli myös tutustuttua tarkemmin alueen 
kulttuuripuoleen kuten Ilmajoen Musiikki juhliin 
ja Tangomarkkinoihin, näitten hallituksessakin. 
Toinen muutto pääkaupunkiseudulle tapah
tui 2002, jolloin Mirjakultusen kanssa tultiin 
Tuusulan järven tuntumaan. Pää hommaksi saa
tiin lastenkaitseminen.

Napanuorana Pohjanmaalle on edelleen 
koti talo Munakassa, jonka saneeraus etenee 
edelleen. Olen todennut erityisen hyvä yhdes
sä asiassa – laiskottelussa.

Helsingin Eteläpohjalaisten jäsen 2002 alka
en ja hallituksessa vuodesta 2003.

Henrik Lamberg

Olen syntynyt Alajärvellä 1949. Opiskelin Sibe
liusAkatemiassa vuosina 

1966–1979 valmistuen kanttori urkuriksi, 
kuoronjohtajaksi, kapellimestariksi, laulu
pedagogiksi ja diplomilaulajaksi. Olen toimi
nut kanttori urkurina 1969–1987, yksinlaulun 
opettajana ja lehtorina SibeliusAkatemiassa 
1979 sekä Vantaan musiikkiopistossa 1987. 
Bassolaulajan vakanssilla olin Suomen kansallis

oopperan kuorossa 1998–2006. Olen laulanut 
useita solistikonsertteja ja esiintynyt orkesteri
solistina ympäri kotimaata sekä useissa Euroo
pan maissa ja johtanut monia kuoroja, alkaen 
Radion sinfonia kuoron varajohtajuudesta 1969–
1975. Muita ovat Helsingin Rautateiden mies
laulajat, Kansalliskuoro, Pohjolan kamarikuoro, 
EteläHämeen oratoriolaulajat ja Suomen Ko
dály kuoro. Olen Helsingin Suomalaisen Klubin 
kuoron perustajajohtaja vuodesta 2000 ja sain 
Klubin kunniajäsenyyden 17.3.2016. Olen teh
nyt laulajana ja myöskin kuoronjohtajana usei
ta levytyksiä sekä radio ja televisioohjelmia. Li
säksi sävellän ja sovitan sekä harrastan öljyväri
maalausta ja runojen kirjoittamista.

Kirsti Mansikkamäki 

Olen syntynyt Seinäjoella. Lähdin kesätöihin 
tänne etelään ja sille tielle jäin. Äitini oli kotoi
sin Alajärven Ojajärveltä ja isäni oli Ilmajoen Mu
nakasta. Helsingin Eteläpohjalaisten hallituksen 
jäsen vuodesta 2021.

Heikki Latvatalo

Vastaan tällä hetkellä yhdistyksen Facebook ja 
verkkosivuista ja annan muutoinkin apuja verk
koviestintäasioissa sekä hoidan jäsenrekisteriä. 

Asuin 30 vuotta KeskiUudellamaalla, josta 
paluumuutin vuonna 2007 takaisin Ylistaroon ja 
olen toiminut useassa kotiseutu yhdistyksessä. 
Nyt toimin mm. Etelä pohjalaiset Juuret yhdis
tyksessä ja keskityn enenevässä määrin omaan 
sukututkimukseeni.

Martti Nurmela

Olen muutaman vuoden ajan toiminut yh
distyksen jäsenrekisterin ylläpitäjän, eli Heikki 
Latva talon varahenkilönä. Jäsenenä olen ollut 
kymmen kunta vuotta. 

Synnyin Ilmajoen Huissilla keväällä 1951. 
Kun olin kolmivuotias, perhe muutti Kurikan 
Oppaanmäen Riskunmäelle jossa kasvoin aikuis
ikään. Sitten intin kautta Helsinkiin opiskele
maan, jonne myös koko perhe muutti.

Vuodesta 1979 alkaen työurani kului ITalalla. 
Nyt olen seitsemättä vuotta eläkkeellä.

Otto Uusipaikka,  
osakunnan edustaja

Olen kotoisin Kokkolasta, mistä aikoinaan muu
tin Espooseen ja sittemmin 
Helsinkiin opintojen peräs
sä. Kemian tekniikan opinnot 
alkavat pikkuhiljaa olemaan 
viimeistelyä vaille valmiina.

Helsingin Eteläpohja lai  
sissa toimin EteläPoh  ja  laisen 
osa  kun nan edus  ta  ja na.
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