Antti Oskari Tokoi (15.5.1873 - 4.4.1963) oli poliitikko, toimittaja ja yksi Suomen työväenliikkeen alkuvuosien
keskeisistä hahmoista. Tokoi valittiin vuonna 1913 eduskunnan puhemieheksi ja 1917 Suomen senaatin johtoon,
jolloin hänestä tuli maailman ensimmäinen sosiaalidemokraattinen pääministeri. Hän joutui pakenemaan Yhdysvaltoihin saatuaan kansalaissodan jälkeen kuolemantuomion niin valkoisilta kuin punaisiltakin.

Seminaarisarja:

Oskari Tokoin elämän kolme vaihetta ennen ja
jälkeen Suomen itsenäisyyden julistusta 1917

Oskari Tokoin synnyinseudulla Kannuksessa paneudutaan Suomi 100 -juhlavuoden
merkeissä Tokoin ja hänen synnyinseutunsa historiaan pitkällä aikavälillä sekä seurataan
sadan vuoden takaista yhteiskuntakehitystä. Aihetta käsittelevissä seminaareissa selvitetään, kuinka viime vuosisadan alkupuolella muutettiin Amerikkaan ja palattiin sieltä.
Sekä kuinka rautatien tulo vauhditti kauppaa ja synnytti teollisuutta. Oskari Tokoi perusti
Kannuksen työväenyhdistyksen ja pani alulle Suomen itsenäistymisen.
Helmikuussa pidetty seminaari käsitteli siirtolaisuutta, toukokuussa valotetaan Tokoin
työtä kotiseutunsa dokumentoijana sekä Kannuksen kulttuurielämää Oskari Tokoin elinaikana. Tässä yhteydessä poraudutaan myös laajemmin kyseisen ajan siirtolaisuuteen
ja kieli- ja rotukysymyksiin. Otsikon mukaisesti yhtenä teemana on Kannuksen seudun
muinaisuus aina kivikaudelta alkaen.
Kolmas, elokuussa pidettävä seminaari, valottaa Tokoin työtä toimittajana ja kirjailijana sekä ulkosuomalaista mediaa Amerikassa ja Fennoskandiassa. Seminaari käsittelee
myös Tokoin roolia amerikansuomalaisena Suomen ystävänä sekä hänen käyntejään
kotiseudulla maanpakolaisuusaikansa jälkeen.
Seminaarit toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton Suomi 100 -juhlavuoden aluetuen ja
Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tukemana. Tapahtumat järjestetää työryhmä
yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin, Oskari Tokoi Seura ry:n, Kannus-Seura ry:n, Kannuksen kaupungin ja Tokoi-opintopiirin kanssa. Seminaarit ovat osa Suomi 100 -ohjelmaa vuonna 2017.
Seminaarisarjan toinen osa järjestetään perjantaina 12.5. klo 12.30 Kannuksen kaupungintalon auditoriossa. Kolmas osa pidetään 7. elokuuta Kannuksen työväentalolla.

Kulttuurielämää Oskari Tokoin aikana Kannuksessa
		
Kuorot ja solisti – Eero Hanni
		
Jousiorkesteri ja soittokunnat – Justus Sarisalo Juha Tainion
		haastattelussa 60-luvulla

Oskari Tokoi
ennen ja jälkeen 1917
- kolme Suomi 100 -juhlavuotisseminaaria Kannuksessa

Näytelmäkirjailija asemapäällikkö Gustav von Numers –
			
Kari Tarkiainen Juha Tainion
		haastattelussa
Oskari Tokoi näytelmäkirjailijana
			”Tihuntipäivä Lohtajan pappilassa” – Juha Tainio
Seurojentalojen iltamista kansanmusiikkifestivaaleille –
			Kauppi Virkkala
				

Kannuksen kivikausi- ja muinaisuusseminaari
			

Perjantaina 12.5. 2017 klo 12.30 Kannuksen kaupungintalolla

12.30 Konsertti: Suomi 100 – löydä luontosi
		Kulttuuriosuuskunta Uulu
LiDAR-aineisto ja Pohjanmaan kivikautisen asutuksen trendit
		
Arkeologi Petro Pesonen
Muttia ja musiikkia – metsäsuomalaisten jäljillä
		
Emeritusprofessori Timo Leisiö

15.30 Matka kivikauden asuinpaikoille
			
Oppaana arkeologi ja paikalliset asiantuntijat

Tokoin Amerikka, kirjailija- ja toimittajaseminaari

		– ulkosuomalainen media Amerikassa ja Fennoskandiassa
		

Kannuksessa maanantaina 7.8.2017

Tokoi politiikkaan – maanviljelijästä ja kauppiaasta kansanedustajaksi
		
Fil. tri. Rainer Smedman

Amerikan kultamaat 1800- ja 1900-luvuilla

Rotuopit, rotuhygienia ja kolonialismi Fennoskandiassa
		
Dosentti Markku Mattila

Tokoi vaikuttajana Yhdysvalloissa, hänen osallistumisensa
talvisodan suomiavun keräämiseen ja lännen propagandaan

Muutto yli kielirajojen ja rotuoppi kielipolitiikan käyttövoimana
		
Keskustelu: Ulf-Peter Granö, Hannele Kenttä, Juha Tainio

”Oskari Tokoi – tunnetuin suomalainen maanpakolainen”

14.30

Kahvitauko. Mahdollisuus maistaa muttia

Amerikansuomalainen lehdistö ennen ja nyt. Suomenkielinen
media Ruotsissa ja Neuvosto-Karjalassa.

KESKI-POHJANMAAAN LIITTO
-Suomi 100-aluetuki

OSKARI TOKOI OPINTOPIIRI
OPINTOPIIRI

Työryhmä:
Kauppi Virkkala, Juha Tainio , Risto Pekkala

