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Tärkein nuorisoseuratyö tehdään paikallisseuroissa 
Sievinkylän Nuorisoseuralla komea 60-vuotisjuhla

Inke Saviluoto 

Sievi-viikkojen viimeinen 
päivä huipentui hienoon, 
Sievinkylän Nuorisoseu-
ralla järjestettyyn 60-vuo-
tisjuhlaan, jonka ohjelman 
pääosassa oli paria puhet-
ta lukuun ottamatta oman 
kylän osaavaa väkeä. Seija 
Mattila, Pohjanmaan nuo-
risoseuran ja Kalevan nuor-
ten Keski-Pohjanmaan pii-
rin puheenjohtaja, kehotti 
Sievinkylän Nuorisoseuraa 
olemaan ylpeä saavutuksis-
taan.

- Älkää koskaan vähek-
sykö tekemisiänne. Teh-
kää edelleen omannäköisiä, 
omalle kylälle tarkoitettuja 
asioita ja kuunnelkaa kylä-
läisten toiveita. Pääasia on, 
että talon seinien sisälle saa-
daan uutta väkeä. Muistakaa 
aina, että se tärkein nuoriso-
seuratyö tehdään pakallis-
seuroissa.

Kunnan tervehdyksen juh-
laan tuonut Markku Koski 
totesi, että nuorisoseura toi-
minta on ollut ja on merkit-
tävää toimintaa, joka kantaa 
hedelmää. Sitä tarvitaan tä-
näkin päivänä. Nuorisoseu-
ra-aatteen alla on kasvanut 

ja kasvaa hyviä suomalaisia. 
Kun nuorilla on tekemisen 
puutetta, ajaudutaan joskus 
hakoteille. Nuorisoseuratoi-
minta voi tarjota heille toisen 
tien tänä päivänäkin, tuntui 
Koski viestivän salintäytei-
selle kuulijakunnalleen.

Hannu Sikkilä kertoi pa-
luumuuttajan puheenvuoros-
saan vieteistä.

- Tuhoamis- ja suvunjat-
kamisviettien kanssa meidän 
on tultava toimeen. Tuho-
amisvietistä Sikkilä mainitsi 
esimerkkinä sodat, suvunjat-
kamis- eli rakkaudenvietis-
tä elämän ja kulttuurin syn-
tymisen.

Tämä Sievinkylän Nuo-
risoseuran 60-vuotisjuhla on 
komea osoitus rakkauden-
vietistä. Yhteisöllisyys on 
koonnut meidät tähän tilai-
suuteen. Toivottavasti nuoret 
jatkavat ja vievät eteenpäin 
tätä toimintaa, toivoi Han-
nu Sikkilä.

Paremmissa juhlatilai-
suuksissa on tapana muistaa 
ansiomerkein toiminnassa 
aktiivisesti mukana olleita. 
Niin tehtiin Sievinkylälläkin. 
Hopeisen ansiomerkin saivat 
Pentti Petäjistö, Aila Kän-
sälä, Sirkka-Liisa Känsälä, 

Hannu Petäjistö, Ari Sipi-
lä, Terttu Sipilä, Tiina Pel-
tokorpi, Marja-Liisa Petä-
jistö, Vuokko Saksa, Eila 
Sipilä, Raija Sipilä ja Val-
to Petäjistö.

Ulla ja Eija Hietala saivat 
komeat ruusukimput kiitok-
seksi keittiöavusta.

Palkitsemisten jälkeen 
kantaesityksen sai Terttu 
Hyttisen ja Tita Vesterin 
sanoittama laulu “Kotiseutu-
ni Sievi”. Marjo Haukilah-
ti, Hannu Petäjistö ja Ter-
hi Kangas lauloivat, Vekku 
ja Mikko Peltokorpi säesti-
vät , viulua soitti Pirjo Jolk-
konen, joka on omaa sukua 
Sikkilä.

Edellä mainittujen lisäksi 
juhlassa lauloi myös Johan-
na Kangas. Tanssin pyör-
teissä nähtiin Saila ja Han-
nu Petäjsitö. Lopuksi viisi 
Sikkilän  sisarusta: Pirjo, 
Jukka, Jari, Sakari ja Han-
nu esittivät Eero Pokelan 
sanoittamia ja Jukka Sik-
kilän säveltämiä kotiseutu-
aiheisia lauluja.

Hieno Sievinkylän Nuo-
risoseuran 60 -vuotisjuhla 
päättyi Vanhankirkon Maa- 
ja kotitalousnaisten järjestä-
mään ruokailuun.

Hopeisen ansiomerkin aktiivisesta toiminnasta Sievinkylän nuorisoseuran hyväksi 60-vuotis-
juhlassa saivat Marja-Leena Petäjistö, Raija Sipilä, Eila Sipilä, Terttu Sipilä, Pentti Petäjistö, Ari 
Sipilä, Vuokko Saksa, Sirkka-Liisa Känsälä, Hannu Petäjistö, Aila Känsälä ja Valto Petäjistö.

Sievinkylän Nuorisoseuran puheenjohtaja Pentti Petäjistö  ja hänen seuran sihteerinä toimi-
va vaimonsa Marja-Liisa Petäjistö ottamassa vastaan kunnan terveiset 60-vuotista juhlatai-
valtaan viettävälle Sievinkylän Nuorisoseuralle.

Salintäyteinen yleisö sai kuulla juhlassa  kantaesityksenä Sodankylässä asuvan Terttu Hytti-
sen sanoittaman ja hänen sekä Tita Vesterin säveltämä laulu ”Kotiseutuni Sievi”.

Saila ja Hannu Petäjistö tanssin pyörteissä. Hannu kävi esiintymistensä välissä vaihtamassa 
pari kertaa paitaa ja kehui vaan, että niinhän häntä kuuluisammat esiintyjätkin tekevät.


