
ERNST ALEKSANTERI TURJA eli E. A. TURJA  

s. 02.01.1882 k.19.11.1960 

EA oli Matti Juhonpoika Turjan (e. Erkkilän) ja Liisa Esaijaksentytär 
Alakarhun lapsikatraan nuorimmasta päästä 

E. A:n isä oli hankkinut E .A:lle ja Kustaa veljelle Ala-Poutun tilan Lapuan 
Poutusta, jossa veljekset alkoivat viljellä tilaa yhdessä. E.A. ja vaimonsa 
Lempi Justiina Elisabeth ( Lissu) os. Ylihärsilä asustivat aluksi yhdessä 
Kustaa veljen kanssa samassa talossa, kunnes v.1910 E.A. ja Lissu sitten 
rakensivat oman kodin Ala-Poutun naapuriin Vähä-Pouttuun Kustaa veljen 
jäädessä Ala-Pouttuun eli "toiskaan". 

E. A:lle ja Lissulle syntyi sitten aikanaan 12 lasta, joista kuusi kuoli jo lapsina 
n. alle kaksi vuotiaina ja kuusi lapsista eli aikuisikään, joista lapsista yksi 
Pirkko Vappu on edelleen elossa. 

E.A. oli maanviljelijä, isä, isoisä, kunnallisneuvos ja kansanedustaja. Kansanedustajana E.A. oli kahteen eri kertaan v.1924 
-1933 sekä 1939 -1951. 
 
E. A:lla oli paljon luottamustoimia, luotettavana ja miellyttävänä miehenä mm. kunnallisvaltuustossa hän istui vajaat 
neljänvuosikymmenen ajan aina vuoteen 1953 saakka, jossa mm. valtuuston puheenjohtajana v.1931-1950. Hänellä oli 
myös runsaasti muitakin kunnallisia tehtäviä ja luottamustoimiaja joissa useissa toimi puheenjohtajana. 
 
E. A:lla oli myös useita maakunnallisia tehtäviä mm. terveydenhuollon tehtävät Seinäjoen piirimielisairaalan 
liittohallituksen puheenjohtajana, Etelä-Pohjanmaan tuberkuloosi piirin kuntainliittoa perustamassa johtaen 
liitohallitusta aina vuoteen 1957—saakka. Lisäksi E.A. oli Piirisairaaloiden keskusyhdistyksen johtokunnan 
puheenjohtajana. Hän on ollut myös perustamassa mm. Lapuan osuuskassaa ja Lapua Sähköyhtiötä jossa toimi myös 
pitkäaikaisena puheenjohtajana yli kolmenvuosikymmenen ajan. 

Eduskunnassa E .A. toimi useissa valiokunnissa. Kokoomuksen eduskuntaryhmässä hän toimi varapuheenjohtajana ja 
kuului sen hallitukseen-erityisesti maatalouden asiantuntijana. 
 
E.A. oli periaatteen mies, luotettava, maltillinen, kokoava persoona ja sovittelija ja suuresti kunnioitettu. 
 

Kansanedustaja ajoilta kerrotaan mm., että kylän miehet tulivat aina viikonloppuna kuulemaan uutisia eduskunnasta. 
Kerrotaan myös esim. joulun alla, kun eri lähetystöt tulivat tuomaan E. A:lle joulutervehdyksiä oli talon emäntäväellä 
puuhaa järjestää tarjoilut eri lähetystöille. 

E.A:n ja Lissun lapsista oli neljä tytärtä ja kaksi poikaa , Helvi , Sylvi , Matti , Pirkko , Inkeri ja Sakari ja lastenlapsia on 
kaikkiaan 13. Edelleenkin E. A:n ja Lissun lastenlapsia asustaa Poutun ympäristössä viidessä taloudessa, eli Poutussa E. 
A:n henki elää edelleen vahvana ja kunnioitettuna . 

 
E. A:n jälkipolvien puolesta Leena Finnilä 

Lähteinä käytetty: Lapuan historiaa, Helemi historiallinen tietokanta/ T. Ylitalo , sekä serkusten muistelemat asiat 

 


