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Kauppaneuvos Niilo Seljanti 
 

Niilo Antero Seljanti syntyi maanviljelijä Juho Suutarin ja Ida Poskiparran perheeseen Räisälässä 

28.10.1928. Hänen vanhempansa olivat ostaneet edellisenä vuonna tilan Kivipellolta. Tila sijaitsi 

Härskeensaareen rajoittuvasta osassa ja he muuttivat sinne Räisälän kylän keskustasta. Perhe lähti 

talvisodan alla evakkomatkalle Ilmajoelle ja Kauhajoelle, mistä perheen matka jatkui Tammelan 

kautta Satakuntaan Kokemäelle. Perhe palasi lokakuussa 1941 Räisälään. Jatkosodan päätyttyä Suu-

tarit sijoitettiin ensin Jalasjärvelle, mistä perhe siirtyi 1946 Kokemäelle. Siellä Niilo Suutari pääsi 

harjoittelijaksi Kokemäen Osuuskaupan Peipohjan myymälään. Haaveena oli maamieskoulu, mutta 

jaossa olleet opintopaikat meni vanhemmille rintamalla olleille hakijoille. 

 

Varusmiespalveluksen Niilo suoritti Viestirykmentissä Riihimäellä ja sieltä palasi myyjäksi Koke-

mäelle. Hän pääsi 1950 Osuuskauppakouluun Helsinkiin, jossa hän tutustui vuokraisäntiensä Pekka 

ja Lyyli Käyhkön tyttäreen Lilliin. Ravintoloitsijan ekonomiksi lukeneesta tyttärestä tuli 1956 

Rauman kirkossa hänen puolisonsa. Osuuskauppakoulun käynyt Suutari palasi 1951 Kokemäelle 

aikaisempaa vaativampiin tehtäviin. Hän pääsi 1955 Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan liik-

keenjohdolliseen kenttäkoulutukseen ja sijoitettiin ensin Rauman Osuuskaupan tehtäviin ja sitten 

SOK:n Rauman konttoriin. 

 

Koulutuksen jälkeen Suutari muutti 1957 Poriin SOK:n konttorin myötä ja aloitti siellä osuuskaup-

pojen säästökassojen tarkastajana Länsi-Suomessa. Hän siirtyi kaksi vuotta myöhemmin Maanvilje-

lijäin Osuuskaupan toimitusjohtajaksi Säkylään. Sukunimensä hän vaihtoi Seljantiksi. Vuonna 1965 

Niilo jätti Satakunnan ja siirtyi Etelä-Karjalaan 

lappeenrantalaisen Osuuskauppa Yhtymän 

toimitusjohtajaksi. Seljanti siirtyi 1968 Kokko-

laan Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan (KPO) 

markkinointijohtajaksi suureen ja vakavarai-

seen liikkeeseen.  

 

Seljanti herätti laajasti tunnustusta ja luotta-

musta ja toimi lukuisten yhdistysten ja yritys-

ten johtavien elinten jäsenenä, kuten esimer-

kiksi Osuuskauppojen Liikkeenjohtajat ry:n 

hallituksessa, Oy Sokle Ab:n hallintoneuvos-

tossa sekä Keski-Pohjanmaan kauppakamarin 

johtokunnassa. Pitkän ja ansiokkaan uran teh-

nyt kauppaneuvos Seljanti siirtyi tyytyväisenä 

eläkkeelle KPO:n johdosta 1987 ja muutti per-

heineen takaisin Poriin. 
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Niilo Seljanti harrasti vapaa-ajallaan muun muassa Rotary-toimintaa ja oli perustamassa Kokkola-

Hakalax-klubia charterpresidentti. Urheilu on kuulunut hänen elämäänsä pitkään. Seljannilla on 

urheiluseuran ja Viestirykmentin mestaruus hiihdossa. Hän on pelannut jalkapalloa Kokomäen Ko-

va-Väen riveissä vasemmalla laidalla joko kärjessä tai keskikentällä. Harrastus on sittemmin muut-

tunut aktiiviseksi penkkiurheiluksi, mistä osoituksena on 1990 saavutettu Porin Urheilutietäjän titte-

li. Harrastuksiin kuului myös puutarhanhoito ja lukeminen. SOK:n 40-vuotisansiomerkillä palkittu 

Niilo Seljanti sai kauppaneuvoksen arvonimen vuonna 1986. 

 

Luovutettuun Karjalaan kuuluneessa Kirvussa v. 1932 syntynyt puoliso Lilli (o.s. Käyhkö) meneh-

tyi sairauteensa lokakuussa 2009. Vähän myöhemmin sai Seljanti Räisälän kansanopiston konkurs-

sipesän asioita hoitaneelta Matti Ollilalta ilmoituksen arvokkaista tauluista ja muusta historiallisesta 

materiaalista, mikä oli syytä pelastaa joutumasta vieraisiin käsiin. Juho Lallukan työtä kunnioittava 

porilainen kauppaneuvos osti kansanopiston historiaan liittyvän massiivisen kuva- ja tekstimateriaa-

lin. Niilo Seljanti lahjoitti koko arvokasta suomalaista ja varsinkin räisäläistä historiaa sisältävän 

mahtavan kokoelman Räisäläisten Säätiölle. 

 

 

 

 

 


