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Plari 1 / 2018
Kevättä kohti
Viime vuosi 2017 oli tapahtumarikas Suomi100v juhlavuosi. Useaan kertaan mieleen
nousi ajatus, että ihmeellisesti Suomi selviytyi sata vuotta sitten sekä omista että myös
ympärillämme olleista tapahtumista ja laajemmista ilmiöistä. Lainaan tähän erään
vapaussotamme veteraanin – jo kauan sitten edesmenneen henkilön - sanoja ”Me
vanhemmat olemme valmiita myöntämään kokemuksesta, että nuorisolla on oikeus ja
velvollisuus etsiä ja kokeilla elämänarvojensa sisältöä, sillä vain siinä päämäärässä voi olla
sitkeä, jonka on kerran sisäistänyt. Meille se oli Suomen itsenäisyys.” Nämä ajatukset
ovat siltä ajalta 1970-luvulla, kun nuoriso kiihkeimmin etsi itseään ja toi esiin omia
ajatuksiaan. Kunakin aikana on testattu sitä, mikä jää pysyväksi. Tuntuu, että viime vuosi
yhdisti, lujitti ja eheytti edelleen meitä suomalaisia ”yhdessä” teeman alla.
Tänä vuonna jatkuu edelleen 100 vuotta sitten tapahtuneiden asioiden muistaminen.
Tammisunnuntaina 28.1 vietimme Espoon Tuomiokirkossa ja Seurakuntatalon
kirkkokahvien yhteydessä näiden muistojen parissa. Yhdistyksen edustajilla oli tilaisuus
Helsingissä myös katsoa dokumenttielokuva ”Tammisunnuntai 1918”, mikä hyvin tuo
esiin uutta tietoa ja yksityiskohtia venäläisen sotaväen riisumisesta aseista EteläPohjanmaalla ja etelä-pohjalaisten valmistautumisesta kevääseen 1918.
Yhdistyksen 50 jäsentä kävi vierailulla saneeratussa Eduskuntatalossa Vaasan vaalipiirin
kansanedustajien vieraana marraskuussa. Oli hyvä nähdä miten hienoon kuntoon talo on
saatettu.
Yhdistyksemme järjesti nuorille (eli 25 vuotta tai sitä nuoremmat) viime vuonna 2017
suunnatun kirjoituskilpailun. Kilpailun teema oli itsenäisyyden juhlavuoden mukaisesti
historiaan ja pohjalaisuuteen liittyvä - ”Nuoren eteläpohjalaisuus/pohjalaisuus nyt 100
vuotiaassa Suomessa”. Kilpailu kuului Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi100v
ohjelman hankkeisiin.
Kirjoituskilpailussa oli arviointiraadin mielestä monia ilahduttavia piirteitä. Monissa
kirjoituksissa murretta oli käytetty ymmärrettävästi ja omalle alueelleen tai taustoilleen
tunnollisesti. Historiaa oli kuvattu sukupolvien ketjun kautta. Omien vanhempien ja
isovanhempien elämä, kohtalot sekä heidän kanssa vietetyt yhteiset hetket muistuttivat
monia kirjoittajia menneiden aikojen historiasta. Nuorten kiinnostus pohjalaisuutta
kohtaan ja maakunnan perinnepiirteitä kohtaan tuntuu elävän, monille se oli
itsestäänselvyys. Kirjoittajien kyky sitoa ne historian kulkuun omaperäisesti, lämmitti
arviointiraadin mieltä.
Huhtikuussa vieraaksemme tulee Vimpelin kunta. Tässä lehdessämme voitte lukea jo
tapahtuman ohjelman, mikä on täynnä tietoa elämästä Vimpelissä. Esitellään
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elinkeinotoimintaa, kulttuurin kaikkia lajeja runsaassa muodossa sekä tietysti urheilua.
Onhan se aikamoista, että Vimpelissä urheillaan kahdessakin pallopelissä mestaruussarja
tasolla. Mikähän siellä on taustalla. Ehkäpä tilaisuudessa saadaan siihen vastauksia.
Iltapäivä päättyy ”iltama-tyyliin” soiton ja tanssin kera. Tulkaa ihmeessä mukaan ja
paikalle.
Minulla oli tilaisuus myös vierailla Vimpelissä 28.12 Vimpelin Sotakoulun 100vuotisjuhlassa. Tämä Reserviupseerikoulun edeltäjä toimi Pokelan kylässä vuosina 1917–
1918. Arvokas ja isänmaallinen tilaisuus palautti mieliin ne uhraukset ja sen innon, millä
tuolloin suhtauduttiin ja osallistuttiin Suomen itsenäisyyden rakentamiseen sekä
Vimpelissä että koko alueella. Vimpeli tunnetaan myös siitä, että melkoinen osa
talvisodan aikana käytetyistä suksista oli valmistettu Vimpelissä.
Yhdistyksemme vuosikokous on keväällä 9.4 klo 18.00 Kampissa. Tällöin päätetään
toimintasuunnitelmasta ja taloudesta. Tulkaa paikalle vaikuttamaan. Pidetään kaikki
huolta siitä, että toimintaamme löytyy henkilöitä. Tarvitsemme jatkuvasti moniin
tehtäviin tekijöitä ja heitä, jotka innolla haluavat ylläpitää ja edistää pohjalaisuutta
pääkaupunkiseudulla. Se, että saamme viettää aikaa tuttujen pohjalaisten kotoisessa
seurassa, kuulla murrettamme ja puhua sitä sekä nauttia pohjalaisen kulttuurin
voimaannuttavasta ilmapiiristä, edellyttää tekijänsä ja puitteet toiminnalle. Pidetään
yhdessä huolta tämän säilymisestä.
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