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Toiminnanjohtaja, FM, tietokirjailija
Suomen Siirtolaisuusmuseo

Kuulumisia Suomen
Siirtolaisuusmuseosta
Heikinpäivä Amerikan malliin Maailman
Raitilla
Michiganin Hancockin suomalaisten vuosittaista St. Henrik’s Day – Heikinpäivää vietettiin
Maailman Raitilla jälleen tammikuun lopulla.
Ohjelmassa oli kahvittelun ja seurustelun ohella mm. perinteinen saappaanheittomestaruuskisa ja musiikkiesityksiä sekä Vuoden Heikin
julkistaminen ja kruunaaminen.
Vuoden Heikki -arvonimen ja kunnian sai
paikallinen harmonikansoittajaryhmä Peräseinäjoen Pelimannit, joka jo puoli vuosisataa
on esiintynyt paikkakunnalla lukuisten tahojen, kuten kunnan, kaupungin, seurakunnan
sekä eri järjestöjen ja yhteisöjen tilaisuuksissa,
juhlissa ja näytelmissä. Ryhmä on soittanut eri
kokoonpanoissa jo lähes kymmenen vuoden
ajan, myös Siirtolaisuusmuseon vuosittaisissa
tapahtumissa, ja osallistunut Maailman Raitin
kesäisten yhteislauluiltojen toteuttamiseen.

Terveiset Suomesta Floridan suomalaisille
– Joy of Finland
Siirtolaisuusmuseon henkilökunnan ja tukiyhdistyksen jäsenten edustajat veivät helmikuun
alussa iloisen tervehdyksensä juhlivasta Suomesta Floridan Lake Worthiin kokoontuneille
amerikansuomalaisille. Siirtolaisuusmuseon
hanke on osa valtakunnallista Suomi Finland
100 -ohjelmaa. Finnish American Week – Suomi Amerikka viikko järjestettiin American Finnish Clubin Kerhotalolla 4.–11.2.2017.
Olimme valmistelleet yhteislaulutapahtumia, joihin valitsimme kauneimpia suoma-
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laisia kansanlauluja, isänmaallisia lauluja ja
hengellisiä lauluja. Laula kanssamme -tilaisuuksia pidettiin viikon aikana useita, viimeiset loppuviikon toritapahtumissa. Mieleenpainuvin esiintymispaikka meille oli vierailu
Finnish American Rest Home – Lepokodissa,
jonka asukkaat osallistuivat innolla nostalgisten lapsena oppimiensa laulujen laulamiseen,
suomeksi ja englanniksi. Ilmajokelaisen Marit
ja Mikot -kuoron johtaja Erkki Rajamäki säesti
lauluja pianolla kuoron jäsenen Jyrki Oksasen
toimiessa esilaulajana. Erkki Rajamäki lauloi
myös omia sävellyksiään useassakin viikon
konsertissamme.
Järjestimme myös Pohjalaiset Iltamat, joissa ryhmämme esiintymisen lisäksi haastateltiin useita siirtolaisia heidän elämänkokemuksistaan. Myös lapsuuden muistot Suomesta
tulivat monella esiin. Tervehdyksensä iltamissa esitti mm. Aimo Tervakoski, joka on taannoin lahjoittanut Siirtolaisuusmuseolle useita
esineitä USA:sta. Floridan Esa, eli Esa Hakala muisteli Ilmajoen aikojaan ja lauloi oman
bravuurinsa Jussi Asun laulun Kirijeen sulle
kirijootan. Ryhmämme laulama päätöslaulu
iltamissa oli sekin eteläpohjalainen, Isontalon
Antti ja Rannanjärvi. Suomesta tapahtumaviikolle saapunut Fernanda-orkesteri soitti iltamien perinteisen loppuosuuden, tanssimusiikkia tunnin ajan.
Pidin Suomi-viikolla esitelmän Siirtolaisuusmuseon toiminnasta, Maailman Raitin
Hakalan talosta ja ulkosuomalaisrakennuksista
sekä mm. kokoelmistamme. Toisessa esityksessäni kerroin kymmenen vuoden toimintamme
aikana järjestetyistä vuosittaisista ja yksittäisistä
tapahtumistamme sekä tulevalle kesälle suunnitellusta kansainvälisestä ohjelmastamme.

Kiitämme American Finnish Clubin puheenjohtajaa Kari Repoa kutsusta Suomi-viikolle ja kaikkia muitakin esiintymistemme järjestelyissä viikon aikana apuna olleita Floridan
suomalaisia sekä yleisöämme kaikissa tapahtumissamme.

Kesän 2017 ohjelmaa
Kansainvälinen Siirtolaisjuhla pidetään maanantaina 17.7. klo 14 alkaen Maailman Raitilla. Juhlassa esiintyy mm. Boys of America –
Ameriikan Poijat puhallinseitsikko. Ameriikan
Poikien konsertit ja muut esiintymiset sisältyvät Siirtolaisuusmuseon toiseen viralliseen
Suomi Finland 100 -hankkeeseen Ameriikan
Poijat juurillaan. Orkesterin konsertti on Peräseinäjoen kirkossa sunnuntaina 16.7. klo 18 ja
toinen eri ohjelmalla Maailman Raitilla Siirtolaisjuhlan jälkeen klo 18. Seminaari Kanadan
suomalaisista kanadalaisine vieraineen on
vuorossa lauantaina 19.8. ja Lännen Päivä sunnuntaina 20.8.
Maailman Raitilla Rattoosasti -yhteislauluillat aloitetaan juhannuksen jälkeisenä keskiviikkona klo 18. Yhteislauluja
lauletaan Peräseinäjoen Pelimannien säestäminä keskiviikkoiltaisin heinäkuun loppuun saakka.
Tervetuloa tapahtumiimme sekä tutustumaan Maailman Raittiin ja myös näyttelyihimme Terästalolle!

Vuoden Heikki -kunnian sai Peräseinäjoen Pelimannit -amatööriorkesteri. Ryhmän pitkäaikaisin jäsen Pekka Männikkö
kruunattiin. Muut paikalla olleet pelimannit vas. Heikki Honkola,
Asseri Saranpää, Eero Siltala ja Iisakki Juupaluoma. Kuva: Tellervo Lahti.

Finnish American Club – Kerhotalo oli
Lake Worthin Suomi-viikon tapahtumapaikka. Kuva: Tellervo Lahti.

Osa Siirtolaisuusmuseon ryhmästä laulattamassa Lake
Worthin Lepokodin asukkaita.
Kuva: Tarja Koskiniemi.
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