
Yhdistykset 
 

Nuorisoseurat 

Jyringin nuorisoseura aloitti kuten Järvikyläkin toimintansa aluksi lukuseurana. Heti 1910-luvulla toiminta 

vakiintui ja nimeksi tuli Sarastus. Toiminta lakkasi 1960-luvulla, mutta Jyringin nuorisoseura ehti jättää 

museokokoelmansa perinnöksi nykyiselle kotiseutumuseolle. 

Myös ministeri ja maanviljelysneuvos Kusti Eskola hankki valmiudet yhteiskunnallisiin toimiinsa juuri 

Jyringin nuorisoseuran kautta. 

Järvikylän nuorisoseura perustettiin marraskuussa 1914. Toiminta oli vilkasta sotien välillä. 1950-luku oli 

varsinaista kulta-aikaa. Talous oli kunnossa ja valistuneita nuoriseuralaisia riitti mukaan toimintaan. 

Kirkonkylällä nuorisoseuratoimintaa oli vuosina 1915–1936 ja Kiiskilässä vuosina 1922–1966. Myös 

Jokikylällä kokoonnuttiin jo vuonna 1916, ja toiminta jatkui 1960-luvulle asti. 

Kukonkylälläkin toimittiin 1930-luvulla. Sotien jälkeen nuorisoseuratoiminta alkoi Lahdenperällä ja 

Sievinkylällä. 

Sievinkylän nuorisoseura on tällä hetkellä ainoa seura, joka toimii vielä aktiivisesti. Yhdistys rekisteröityi 

vuonna 1949. 

Sieviläiseen yhdistys- ja sivistystoimintaan lukuisat nuorisoseurat toivat puhtia ja järjestelmällisyyttä. 

 

 

 

Kusti Eskola ministerinä ja kansanedustajana  

Maanviljelijä, kansanedustaja, ministeri ja maanviljelysneuvos Kusti Eskola (19.8.1911─20.7.2003) hankki 

valmiudet yhteiskunnallisiin toimiinsa juuri Jyringin nuorisoseuran kautta. 

Kusti Eskolan paneutui kunnalliselämään jo 1930-luvulla ollen mukana lautakuntatyössä, 

kunnanvaltuustossa ja kunnallislautakunnassa. 

Sodan jälkeen Eskola toimi Maalaisliiton kansanedustajana vuosina 1945−1962 sekä viisi kertaa ministerinä. 



 

Maalaisliiton ministerinä hallituksissa: 

36. Kekkonen IV 9.7.1953─30.10.1953 114 päivää ministeri kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriössä; 

30.10.1953─17.11.1953 19 päivää Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri. 

41. Sukselainen 27.5.1957─2.7.1957 37 päivää kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri; 

2.7.1957─29.11.1957 151 päivää maatalousministeri. 

44. Fagerholm III 29.8.1958─13.1.1959 138 päivää kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri  

Kansanedustajakauden jälkeen Eskola oli muun muassa MTK:n johtotehtävissä ja osuustoimintajärjestöissä. 

Korpelan Voiman hallintoelinten luottamusmiehenä Eskola oli 34 vuotta. 

 

Kusti Eskolan arkisto on sijoitettu Sievin Osuuspankin tiloihin. 

 

 

Työväenyhdistykset 

Sievissä on ollut kaksi vahvaa työväenyhdistystä. Jo 6.1.1907 perustettiin Vanhallekirkolle 

sosialidemokraattinen Sievin työväenyhdistys, jonka toiminnan voimahahmona oli metsähallinnon 

työnjohtaja N. E. Kaleva. 



Työväentalo rakennettiin heti 1900-luvun alussa. Talo ehti kokea nousun vuodet sekä kiihkeän 

kansalaissodan (sisällissota 1918) ajan.

 

Jonkinlainen työväenjärjestyskaarti toimi Sievissä vuosien 1917-1918 vaihteessa. Sievin suojeluskunta 

pysäytti yhdistyksen toiminnan. N. E. Kaleva ja A. W. Häyrynen tuomittiin Tammisaaren vankileirille. 

Yhdistyksen toiminta hiipui jäsenistön puutteessa. Vielä vuonna 1936 eduskuntavaaleissa 

sosialidemokraatit saivat 20 % kannatuksen. Vuonna 1948 luku oli enää 5 %. 

Kiiskilänkylän työväenyhdistys toimi vuosina 1917–1924. Työväenaate jatkui 1920-luvulla 

ammattiosastoissa. 1930-luvuun kiihkeinä vuosina (kommunistilait, kyyditykset) Kiiskilän työväentalo 

huutokaupattiin nuorisoseuralle ja ammattiyhdistykset lopetettiin, mutta toisen maailmansodan jälkeen 

talo palautui takaisin yhdistykselle. 

 Sodan jälkeen yhdistystoiminta jatkui Kiiskilässä SKDL:n riveissä. 

 

 



 

Kiiskilän työväentalon rakennus. 

 

Kalle Kyhälä, kyyditetty kansanedústaja 

Kiiskilänkylän työväenyhdistyksessä toiminut Kalle Kyhälä oli yksi niistä tuhansista suomalaisista, jotka 

menettivät henkensä Stalinin Neuvostoliitossa 1930-luvun lopulla. 

Kalle Kyhälä oli Kiiskilänkylän Torvenperällä asunut metsänvartija, joka valittiin vuonna 1929 Sosialistisen 

työväen ja maanviljelijöiden puolueen kansanedustajaksi.  

Kyhälä kyyditettiin Sievistä 1930-luvun alussa Repolaan Neuvostoliittoon. 

Aluksi Kyhälä menestyi Karjalassa Aunuksen sovhoosin johtajana, mutta hänet teloitettiin Stalinin vainoissa. 

Syynä oli se, että Kyhälällä oli ollut ”korkea sosiaalinen asema” Suomessa. Hän oli omistanut muutaman 

lehmän Kiiskilän Torvenperällä. 

 Kyhälä ammuttiin jo vuonna 1938, mutta totuus kuolemasta saatiin vasta 1990-luvulla. 

 

 

 

Maanpuolustusjärjestöt 



Sieviin tuotiin suojeluskunta-aate Ylistarosta syksyllä 1917. Alkuvaiheessa toiminta oli palokuntaluonteista 

harjoittelua. 

Varsinaisiin rintamatapahtumiin Sievistä lähti 7.2.1918 joukko miehiä Asser Korvenheimon ja Toivo Hiltulan 

johdolla. Sodan tapahtumiin osallistui Sievistä lähes kolmesataa henkeä. 

Taisteluissa tai haavoihinsa menehtyi seitsemän miestä. Vapaussodan muistomerkki sijaitsee Sievin kirkon 

edustalla.  

 

Sodan jälkeen suojeluskunnan toiminta oli vähäistä, mutta 1930-luku olikin jo vilkasta toiminta-aikaa. 

Suojeluskunnan perintö sieviläisille konkretisoitui suojeluskunnantalona, joka palveli vielä 1980-luvulle asti 

sieviläisiä kunnantalona. 

Sievin Asemakylän (Korhonen) lottien paikallisosasto perustettiin 30.7.1919 ensimmäisten joukossa Keski-

Pohjanmaalla. 

Sievin Kirkonkylän lottien paikallisosasto perustettiin heinäkuussa 1927. Lottien toiminta oli vireää, ja 

heidän taloudellinen panos myös suojeluskunnan toiminnassa oli merkittävä. Maanpuolustuksellinen linja 

muuttui sotien aikana sosiaaliseksi toiminnaksi. 

Välirauhansopimuksen mukaisesti niin lottien kuin suojeluskuntienkin toiminta lopetettiin syksyllä 1944. 

Lottajärjestön ja suojeluskuntien ja samalla Sievin vanhan kunnantalon muistomerkki sijaitsee Sievin 

kunnankirjaston läheisyydessä. 



 

 

 

 

Urheiluseurat 

Sievin Lyly on Keski-Pohjanmaan ensimmäinen urheiluseura, joka perustettiin jo vuonna 1904. Aluksi seura 

tunnettiin nimellä Sievin urheiluseura. 

Vuonna 1906 seura muutti Korhoseen eli Asemakylälle. Sievin urheiluseuran puheenjohtaja, asemapäällikkö 

Antero Iisalo (Paavo Lipposen isoisä äidin puolelta) oli perustamassa myös Keski-Pohjalaisten Urheilijain 

Liittoa vuonna 1908. 

Sievin Lylyn (nimi käytössä ilmeisesti vuodesta 1910 lähtien) toiminta oli vireää ja monipuolista. Menestystä 

tuli muun muassa pyöräilyssä. 

Lylyn nykyinen toimitalo on kolmas samalla paikalla. Aikaisemmat kaksi taloa ovat palaneet. Lylyn talo 

palvelee edelleen monipuolisesti. Erityisesti näytelmätoiminta on ollut vireää. 

 

Nykyisin laajimmin toimiva seura on Sievin Sisu, joka perustettiin vuonna 1945. Sisun lisäksi toinen SVUL:n 

alainen seura oli Sievin Vesa ry (1954). 

Sisun toiminta alkoi vahvasti pesäpallon merkeissä. Menestystä on tullut viime vuosina erityisesti 

painonnostosta (Reijo Kiiskilä) ja voimanostosta (Hannu Kopola). 

Sievin Isku (Työväenurheiluliiton seura) hyväksyttiin yhdistysrekisteriin vuonna 1949. Muita TUL:n seuroja 

ovat olleet Sievin Ponnistus ry (1926) ja Kiiskilän yritys ry (1927). 



Sieviläistä talviurheilua on viime vuosina virkistänyt Louekalliolle rakennettu laskettelukeskus, jonka moni 

kasvatti on menestynyt Olympia- ja MM-tasolla lumilautailussa. Tunnetuin sieviläinen lautailija on Markku 

Koski. 

 


