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Lapualla 4.-6.7.2014 pidett ävien herätt äjäjuh-
lien juhlatunnukseksi on valitt u Siionin virren 
297 sanat:”tule, Kristus, huomiseenkin”.  Mitä 
se siis tarkoitt aa, mitä se on? Luultavasti herät-
täjäjuhlien monissa puheissa tunnusta lähesty-
tään hyvinkin erilaisista näkökulmista. Kyseistä 
tunnusta itse kukin myös lukee ja kokee oman 
kulloisenkin elämäntilanteensa keskellä. Tässä 
lieneekin eräs körtt iläisyyden avara piirre – ei 
tarvitse ruveta syött ämään toisille viimeisenä 
totuutena omiin kokemuksiin perustuvaa tul-
kintaa.  Lapualaisilla juhlilla jokainen on  ainut-
laatuisen arvokas taivaallisen Isän luomus. 

Tule, Kristus huomiseenkin -teema kutsuu 
katselemaan asioita myös  huomisen eli tule-

vaisuuden ja sen suunnitt elun näkökulmasta.  Näkökulma johdatt elee 
kyselemään, missä määrin on mahdollista taikka tarpeellista suunnitel-
la tulevaisuutt a, vaikkapa nyt esimerkiksi siinä iankaikkisuuden asiassa.  
Onko körtt iläisyydessä  siihen liitt yvää omaa strategiaansa. Alati vaihtu-
van esityslistan kirkolle, siis sen kastetuille jäsenille tarjoaa arjen keskellä 
elämä itse. Sen keskellä ajankohtaistuu hiljainen rukous: tule, Kristus, huo-
miseenkin. Taivaan Isä siinä kaikessa omaa strategiaansa toteutt amassa 
vaeltavan kansansa keskellä.

Kökällä kaipaamaan
Körtt iläisyyden strategia taitaa olla siinä, ett ä mitään strategiaa ei ole, ellei 
sellaiseksi lasketa sitä tekopyhyyden kritiikkiä, joka on muistutt amassa sii-
tä, ett ä ihmisen ja Kristuksen väliin ei saa yritt ää laitt aa mitään.  Kysymys 
on siitä, ett ä syntinen ihminen  elämänsä ajan ikävöi, kaipaa välitöntä vuo-
ropuhelua Herran kanssa. Siinä ikävöimisessä, siinä  kaipauksessa uskon-
to ja siihen sisältyvät monenlaiset strategiat käyvät merkityksett ömiksi. 

Juhlat on  tarkoitett u heille, jotka eivät osaa pitää itseään erityisen 
uskonnollisina ihmisinä. Siis heille, joiden oman hurskauden korvaa se 
Kristuksen pyhyys, jonka ovat kasteessa omaksensa saaneet.

Juhlat on tarkoitett u maallistuneille, niille, jotka salaa taikka julkisesti 
ikävöivät sitä, ett ä Kristus tulisi huomiseenkin sillä paikalla, jossa taivas 
ja maa kohtaavat Kristuksen astuessa ihmisen osaan, hänen vaivaansa, 
sairauteensa, häpeäänsä, kuolemaansa, siis kaikkeen siihen, jossa riisu-
taan omin päin tehdyt jumalakuvat ja jossa tilalle tarjotaan maallistunut 
Jumala.

Alas tulleessa Kristuksessa Jumala on herätt änyt ikuisen kaipauksen, 
ikävöimisen, toivon taivaaseen. Taivaallista strategiaa jalkojemme juures-
sa. Taivastelematt a.

On sanott u, ett ä ihmisen peruskaipaus on taivasikävää. Ja kaipauksen 
herätt äjänä, ylläpitäjänä on rakkaus, Jumalan suuri rakkaus Kristuksessa. 
Kaipauksessa Jumala on meidän kanssamme. 

Lapualla pidett äville herätt äjäjuhlille on nyt mahdollista kokoontua 
yhdessä eli porukalla kaipaamaan, ikävöimään rakkautt a, Jumalan suurta 
armoa Kristuksessa.  Ilman rakkautt a ei ole kaipausta mutt a  kaipauksessa 
asuu rakkaus.

Lämpimästi tervetuloa kökällä eli talkoilla kaipaamaan.

Juha Ikola
Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
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hteistä talkooporukalle on se, 
ett ä jokainen heistä on aikoi-
naan käynyt Karhunmäen 
kansanopiston. Oppiaineisiin 

kuului silloin puutöitä joka päivä.
– Innostus heräsi uudelleen henkiin, 

herätt äjäjuhlien pääsihteeri Paula Pääk-
kösen komentaessa meitä leikkimieli-
sesti: ”Miestenkin pitää tehdä jotakin 
juhlien hyväksi”, perustelee talkoopiirin 
vetäjä Tapani Huhta hyväntuulisena.

Kun naiset olivat kutoneet jo ripako-
pallisen sukkia ja lapasia, miehet eivät 
halunneet olla huonompia. He tartt uivat 
tuumasta toimeen. Puuseppien pohtiessa 
mitkä esineet myyntipöydille sopisivat, 
ideoiden lastut alkoivat lennellä. Ideat 
siirtyivät päästä käsiin, ja pian lahjoituk-
sina saaduista puista muodostui erilaisia 
koriste- ja käytt öesineitä.

Modernia nostalgiaa
Pikkujakkara on hyvä esimerkki tal-
koopiirin tuotannosta. Puujakkaran is-
tuinosa on luonnonnarusta taidokkaasti 
punott u ruutumalli. Jakkara on moder-
ni, nykyiseen sisustusmakuun sopiva, 
samalla kun siinä on jotakin jakkaran 
käytt ötarkoituksista tutt ua nostalgiaa.

– Laskimme, että puulahjoituksis-
ta tulee 54 jakkaraa. Toistakymmentä 

istuinta taitaa olla jo valmiina, Tapani 
Huhta arvioi tilannett a. Arvi Kontola 
huomautt aa, ett ä puulastut eli ylijäämä-
palat päätyvät voiveitsiksi tai salaatt iot-
timiksi. Mitään ei haaskata.

– Uutt a syntyy kaiken aikaa, meiltä 
eivät ideat lopu kesken. Nikkaroimme 
niin kauan kun puuta piisaa, miehet 
veistelevät.

Vesikelkasta lipastoon
Talkoojoukko haluaa ylläpitää käsityö-
perinnett ä, jota opistolla on aina vaalitt u. 
Vuonna 1914 perustetun kansanopiston 
rikas anti on ulott unut hengellisestä kas-
vatuksesta kasityötaitoihin. Työkintaal-
la sorvin päältä puupölyä pyyhkäisevä 
Mauri Aila silmäilee samalla ajan pati-
noimaa verstasta ja sanoo hiven kaihoa 
äänessään: ”Joo-o. On täällä värkätt y mo-
nenlaista, vesikelkasta lipastoon”.

Talkooryhmässä olivat mukana Ta-
pani Huhta, Mauri Aila, Arvi Kontola, 
Raimo Sarvela, Martt i Ridanpää ja Aatos 
Ämmälä. Tapani Huhta on paluumuutt a-
ja, pari vuott a sitt en hän palasi puolison-
sa kanssa Järvenpäästä kotiseudulleen 
Lapualle.

– Muutt opäivä oli kesäkuun neljäs, 
liputuspäivä. Olimme tulleet kotia!

Lapuan herättäjäjuhlien hyväksi

Vannesaha on verraton 
työkalu puutöissä, 

näyttävät Tapani Huhta 
ja Raimo Sarvela. 

Pienet puuesineet sopivat myyntipöydällä pieneen tilaan, pohtivat Mauri Aila, Arvi Kon-
tola, Raimo Sarvela ja Tapani Huhta. Jakkaran istuinosa on luonnonnarusta taidokkaas-
ti punottu ruutumalli.

Mirja Mattila
TEKSTI ja KUVAT



Lapuan herättäjäjuhlien hyväksi

Yleensä herätt äjäjuhlista kantaa suurimman järjestelyvastuun 
pääsihteeri. Lapualla on vastuuta kantamassa peräti kaksi pää-
sihteeriä. 

Kantt ori Paula Pääkkönen ja hallintonotaari Tertt u Holma 
majoitt uivat Virranniemen pappilaan jo loppuvuodesta 2012. 
Kun pappilan ikkunasta näkyy Herätt äjän punamultainen toi-
mitalo, ei pääsihteereiltä pääse unohtumaan, millä asialla he 
päivästä toiseen ovat.

Pääsihteerien käsissä ja käsien kautt a kulkevat oikeastaan 
kaikki juhlien etukäteisjärjestelyt ja käytännön asiat.

– Pääsihteerien työ alkoi jo maaliskuussa 2012. Toimikun-
tien valitsemisen jälkeen on talkootyö virinnyt ja laajentunut 
vähän kerrallaan, kertovat Pääkkönen ja Holma.

Pääsihteerit kiitt elevät talkoolaisten intoa ja ideoita. Nai-
set kutovat sukkia ja lapasia, tekevät helmiä ja tauluja. Miehet 
nikkaroivat jakkaroita ja tarjott imia. Varainkeruu juhlia varten 
on sujunut hyvin.

Lapuan ja lähiseudun yritt äjät saavat Pääkköseltä ja Holmal-
ta erityiskiitokset. Ilman yritt äjien sitoutumista taloudellisel-
la panoksellaan olisi herätt äjäjuhlien valmistelu ollut monin 
verroin vaikeampaa.

– Ihmisten myönteisyys juhliamme kohtaan on lämmit-
tänyt. Herätt äjäjuhlat on toki suuri valtakunnallinen juhla, 
mutt a meille järjestäjille se merkitsee myös yhteisöllisyyden 
lujitt umista ja kasvamista. Tuntematt omistakin lapualaisista 
on tullut tutt uja ja ystäviä.

Pääsihteerit toivovat, ett ä juhlien järjestäjien ilo ja kiitolli-
suus välitt yisivät herätt äjäjuhlien vieraisiin. Siionin virret ja 
seurapenkit ovat kaikkia tulijoita varten. Ne kutsuvat lepää-
mään, hiljentymään ja virkistymään.

Pääsihteerit Paula Pääkkönen ja Terttu Holma valmistelevat 
Lapuan herättäjäjuhlia Herättäjän naapurissa. 

TEKSTI 
Maiju Lemettinen
KUVA
Mirja Mattila

Juhlatoimikunnan pj
Juha Ikola
juha.ikola@evl.fi

Pääsihteerit
Paula Pääkkönen   
044 3533474   
paula.paakkonen@evl.fi  
 
Terttu Holma
044 7347511
terttu.holma@evl.fi

Herättäjä-Yhdistys
Osmo Kangas
0400 686646
osmo.kangas@h-y.fi

Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta
Matti Salomäki, varapj
matti.salomaki@evl.fi

Lapuan kaupunki
Arto Lepistö, kaupunginjohtaja
arto.lepisto@lapua.fi

Kansliatoimikunnan pj
Marita Vaahtoniemi
marita.vaahtoniemi@lapua.fi

Kenttätoimikunnan pj
Jarmo Hietala
jarmo.hietala@lapua.fi
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Mikko Ulvinen
mikko.ulvinen@netikka.fi

Majoitustoimikunnan pj
Kari Rantakari
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Nuorisotoimikunnan pj
Ulla Latomäki
ulla.latomäki@evl.fi

Ohjelmatoimikunnan pj
Paula Pääkkönen
paula.paakkonen@evl.fi

Ravintolatoimikunnan pj
Arja Jylhä-Ketola
arja.jylha-ketola@sedu.fi

Talkootoimikunnan pj
Reijo Sarvela
reijo.sarvela@netikka.fi
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ja markkinointitoimikunnan pj
Jaakko Hietala
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Maiju Lemettinen
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Ympäristötoimikunnan pj
Merja Talvitie
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Herättäjän paikallisosastojen pj:t
Hellanmaa:  Hanna-Liisa Pajula
                        hl.pajula@netikka.fi
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                         040 7345364
Lapua:            Marjatta Järvi
     marjatta.jarvi@gmail.com

Lapuan herättäjäjuhlien juhlatoimikunnan jäsenet ja yhteystiedot

5
viesti



– Raikas, yllätt ävä ja konstailematt omuu-
dessaan puhutteleva, kehuvat valitsijat 
Louhivuoren työtä.

– Uskonnolliset symbolit ovat kyllä ko-
meita ja niissä on tiett yä ylevyytt ä, mutt a 
mielestäni niillä voi olla myös etäännytt ävä 
vaikutus, sanoo Louhivuori.

– Ajatt elen, ett ä uskon pitää olla kaikes-
sa. Niin kuin siinä tunnuslauseen virressä 
(SV 297) sanotaan, ”Tule, Kristus, huomi-
seenkin, kaikkeen, mitä teenkin.” 

 Tunnus on edesmenneen jurvalaisen 
proviisorin Päivi Niemistön kirjoittama 
ja sen on säveltänyt ja sovitt anut Lapuan 
kantt ori Paula Pääkkönen.

– Tunnuslauseen yhdistäminen lapsek-
kaasti piirrett yihin arkiesineisiin voi olla se, 

Arki ja lapsenusko näkyvät

Lapuan juhlien 
tunnuksessa

Maiju Lemettinen
TEKSTI 

Anniina Louhivuori toivoo 
juhlatunnuksen virittävän 
myönteisiä mielikuvia nyky-
päivän herännäisyyteen.

mikä ainakin minussa lapsenuskoisena 
maallikkona herätt ää sympatiaa, Louhi-
vuori sanoo.

Hänen mielestään julisteen naiivius 
ja retrohenkisyys viitt aavat kodikkuu-
teen ja turvallisuuteen, miellytt ävään 
ja hyvään arkipäivään, jota hän näkee 
pelkojensa keskellä elävien ihmisten 
kaipaavan. 

Lapuan juhlatunnuksen toivotaan 
viritt ävän katsojalle hyviä mielikuvia tä-
män päivän herännäisyytt ä kohtaan.

 Louhivuorelle itselleen lyhyt oppimää-
rä herännäisyydessä, jota hän mieluummin 
körtt iläisyydeksi kutsuu, on avautunut erityi-
sesti Siionin virsissä. Niissä kuuluu hengelli-
syyden kaipuu, lohdutus ja avarakatseisuus.

Lapuan herättäjäjuhlien tunnuksen 
ytimessä on arkinen usko. 
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Simo Juntunen
KUVA
Jukka Granström 

TEKSTI 

Jaakko Elenius
s. 1939 Ylihärmä, k. 2010 Helsinki

• teologian kandidaatti 1965
• Herättäjä-Yhdistyksen Helsingin   

ja Etelä-Suomen matkapappi  
1966 - 1969

• Helsingin yliopiston teologisen  
tiedekunnan teologisen etiikan  
assistentti 1969 - 1982

• Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjoh-
taja 1983 - 1991

• Pohjalainen-lehden päätoimittaja 
1991 - 1996

• Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja 
1995 - 2002

• Kotimaa-lehden päätoimittaja  
1996 - 2005

LINJAPUHEITA 

ARMOSTA, TOIVOSTA 
JA IHMISEN IKÄVÄSTÄ

Jaakon ääni ja ajatukset tulivat tutuiksi juhlakansalle. Hänet 
kutsutt iin puhujaksi herätt äjäjuhlille peräti 24 kertaa. Nämä 
puheet on julkaistu kirjana ”Armo kannatt aa” (Kirjapaja/He-
rätt äjä-Yhdistys 2012).

Ihmisen elämän ja maailman rikkinäisyyden todesta ott a-
minen kuului Jaakon puheissa yhtenä punaisena lankana. Hän 
näki kaikkien kantavan elämässään raskaita kuormia. Ihmiset 
hoippuvat ja murtuvat niiden painosta. Pett yvät aina uudelleen 
itseensä ja rakentamiinsa valtakuntiin. Ikävöivät toivoa, armoa 
ja iloa. Jaakko neuvoi tartt umaan Jumalan Sanan lupauksiin. 
”Tulimme etsimään toivoa, uutt a toivoa. Tulimme hakemaan 
vastauksia sellaisiin kysymyksiin, jotka asemasta, iästä tai va-
rallisuudesta riippumatt a ovat meille yhteisiä. Tulimme etsi-
mään säikähtyneelle tunnolle Vapahtajan lempeitä kasvoja”, 
kuvasi Jaakko juhlakansalle yhteisiä tuntoja ensimmäisessä 
puheessaan vuonna 1968. 

Ajan ilmiöitä kirkossa ja yhteiskunnassa Jaakko analysoi 
puheissaan usein viiltävän terävästi. Hän tarkasteli ilmiöitä 
peilaten niitä laajasti ihmiskunnan historiaan, herännäisyyden 
perintöön ja isien opetuksiin, antiikin fi losofi siin löytöihin, ih-
misarvoon ja moraalisiin ihanteisiin. Taitavana sanankäytt äjänä 
hän teki ymmärrett äväksi, kuinka kuulumme osana historian 
ja ihmiskunnan ilmiöihin. Emme ole vain sivustakatsojia vaan 
osa jotakin laajempaa.  

Jumalan armo, Hänen rakkautensa syntistä ihmistä kohtaan 
vahvistui Jaakon puheissa entistä kirkkaammaksi vuosien vart-
tuessa.  ”Sinulle, murheelliselle ja ahdistetulle sydämelle, juuri 
sinulle pyhä Jumala on kaiken armonsa ja rakkautensa tarkoit-
tanut” hän rohkaisi juhlapuheessaan Lapuan herätt äjäjuhlilla 
vuonna 1984. Viimeisen puheensa Lahdessa Jaakko päätt ää toi-
veeseen, ett ä näiltä juhlilta jäisi mieliimme, ett ä Jumalan armo 
on lahja, pelkkä lahja. ”Armo on yksinkertaisesti sitä, ett ä Ju-
mala haluaa olla hyvä ihmiselle”. 

Jaakko Elenius työpöytänsä ääressä Kotimaan 
toimituksessa 21.2.2005.
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– Nämä ovat aina mukavia viikonlop-
puja, kun on paljon aikaa jutella, vaih-
taa kokemuksia ja oppia uutt a, kertoo 
Herätt äjä-Yhdistyksen musiikkisihteeri 
Samuli Korkalainen.

Leirillä harjoitellaan yhteistä ohjel-
mistoa ja syvennytään johonkin ajan-
kohtaiseen musiikkiteemaan. Samalla 
viimeistellään päätöskonsertt i, joka pi-
detään vuoroin kunkin kuoron kotikir-
kossa. 

Mukana on Seinäjoen HY-kuoro, Un-
tamalan kuoro Ylistarosta, Lapuan kris-
tillisen opiston kuoro ja Karhunmäen 
seudun kuoro Lapualta. Nämä kuorot 
toimivat musiikin avustajina myös Lapu-
an herätt äjäjuhlien jumalanpalveluksessa.

Jättikuoro hätkähdyttää
Körtt ikuorojen yhteistyö on vahvistunut 
myös valtakunnallisesti. Yhtenä merkki-
nä tästä on Lapuan herätt äjäjuhlien poik-
keuksellinen kuorokonsertt i: 

Suomen kaikki 25 herännäishenkistä 
virsikuoroa laulavat yhdessä. Siihen on 
merkitt ävä syy: se on herännäiskuorojen 
100-vuotisjuhla, joka kytkeytyy Lapuan 
kristillisen opiston 100-vuotisjuhlaan. 

– Opisto perustettiin Karhunmäen 
kristillisen opiston nimellä 1914. Reh-
tori Väinö Malmivaara ott i sen opetus-

Heli Karhumäki
KUVAT
Pasi Ahola
Heikki Keisala

TEKSTI 

suunnitelmaan alusta saakka neliäänisen 
kuorolaulun. Siellä on körtt ikuorojen al-
kujuuri, Korkalainen kertoo.

Siionin virsien veisuukultt uurissa on 
sekä nousevaa ett ä laskevaa suhdannett a. 
Korkalaisen tehtävänä on pitää yhteytt ä 
kuoroihin ja tukea niiden verkott umista. 
Yhtenä keinona on harjoitutt aa kuoroilla 
yhteistä ohjelmistoa, mikä mahdollistaa 
yhteiset laulutapaamiset ja konsertit. 

Uutta verta kaivataan
Päämääränä on innostaa uusia laulajia 
mukaan kuoroihin. Myös Siionin virsien 
kokonaisuudistus tähtää veisuukultt uu-
rin pitämiseen elävänä.

– Monien kuorojen väki ikääntyy ja 
jotkin kuorot ovat hiipuneet pois. Toi-
saalta on perustett u uusiakin kuoroja, 
mukana nuoria laulajia. Uusia ovat esi-
merkiksi Tampereen, Hämeenlinnan ja 
Helsingin seuratuvan virsikuorot. 

Korkalaista ilahdutt aa, ett ä muuta-
mat nuoren polven muusikot ovat löytä-
neet Siionin virret ja tehneet niistä omia 
nuorekkaita sovituksiaan: Histan veisaa-
jat, Säde Bartling, Laura Sippola sekä 
Tellu Turkka ja Suden aika. Korkalainen 
itse on levytt änyt virsiä lauluyhtye Vox 
Silentiin kanssa. 

– On hienoa, ett ä uusien tekijöiden 
kautt a Siionin virsi kulkeutuu myös sellai-
sille kuulijoille, joita seuraliike ei tavoita.

neljän kuoron voimin

Karhunmäen seudun kuoro.
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Lapsesta asti klassista viu-
lunsoittoa ja kuorolaulua 
harrastaneen Miinan musii-
kintuntemus laajentui teini-
iässä suomalaiseen kansan-
musiikkiin. 

Vierailu Kaustisen kan-
sanmusiikkijuhlille herätti 
hänet harmitt elemaan myö-
häistä löytöään. Miksei mi-
nua ole koskaan aiemmin 
tuotu Kaustiselle? Miksei 
meillä ole kotona koskaan 
soitett u tai laulett u kansan-
musiikkia? 

Hiljalleen ymmärrys kas-
voi: Miina oivalsi sitt enkin 
kasvaneensa keskellä hen-
gellistä kansanmusiikkia, 
körtt iliikkeen seuraveisuuta.

– Siionin virsien veisuukultt uuri on elävää ja kehitt yvää 
perinnett ä, ei mikään menneisyyden muisto. Kun perinteinen 
virsi saa rinnalleen nykyaikaisen, puhutt elevan sovituksen, se 
nousee aivan uudelle tasolle.

Virsistä innostuneita nuoria löytyy Suomesta etelästä poh-
joiseen. Virren veisuuperinne siirtyy esimerkiksi Aholansaaren 
rippileireillä ja opiskelijakuoroissa uusille körtt isukupolville. 
Kun Miinan opinnot Helsingissä alkoivat, hänelle oli itsestään 
selvää liitt yä heti Herännäisnuorten kuoroon ja hän päätyi 
myöhemmin myös lauluyhtye Histan veisaajiin.

– Kaiken hyvän lisäksi Herännäisnuorten kuoro piti minut 
kiinni jumalanpalveluselämässä. Jollei esiintymisiä olisi kir-
koissa noin kerran kuussa, kirkossakäynti olisi opiskeluvuosina 
varmasti jäänyt aika vähiin.

Histan veisaajatkin ovat keikkailleet ahkerasti. Tilapäisiä 
virsikokoonpanoja on syntynyt mm. Nurmon virsiviikonlop-
puun, jossa veisatt iin Juho Peltoniemen kansanmusiikkivaikut-
teisia sovituksia. Myös Herännäisnuorten kuoro ja Oulun kört-
tiopiskelijoiden kuoro ovat löytäneet yhteistyön ilon ja tehneet 
levytyksen ”Heleimmin Herralle”.

Virsiharrastus jatkuu. Joskus Miina pukeutuu körtt ihenki-
sissä tapahtumissa körtt ipukuun. Hän on perinyt sen isoisoäi-
diltään Sanna Hietalalta, joka eli 1886–1964. Puku tuntuu yhtä 
tutulta ja omalta kuin Siionin virret lauluina hänen huulillaan.

Heli Karhumäki
TEKSTI ja KUVA

                    on virsilaulun 
uutta sukupolvea

Miina Hietalan körttipuku on teetetty 
50 vuotta sitten hänen isoisoäidil-
leen Sanna Hietalalle. Tämä ehti 
käyttää pukua vain hetken, minkä 
vuoksi se jäi hyväkuntoisena pojan-
pojantyttären perinnöksi.

Satsaa tulevaisuuteen
»  Tutustu kasvatus- ja hoiva-alaan
»  Suomen kielen ja kulttuurin koulutus 

maahanmuuttajille
»  Suomen kielen ja kulttuurin jatkokoulutus  

maahanmuuttajille

Mieti tulevaisuuden ammattia  
ja korota numeroita
»  Kymppiluokka (Perusopetuksen lisäopetuslinja)

Ammatillinen koulutus
»  Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja)
»  Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan  

ohjauksen ammattitutkinto

Aikuiskoulutusta työn ohessa  
tai monimuotoisesti
»  Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (lastenohjaaja)
»  Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
»  Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
»  Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan  

ohjauksen ammattitutkinto 

Avoin yliopisto-opetus (perusopinnot)
»  Kasvatustiede ja aikuiskasvatus 
»  Perheopinnot

Elämänmittaiset eväät 

Siiriläntie 11–13, Lapua, puh. (06) 433 9200
opisto@lapuankro.fi, www.lapuankro.fi
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alomäki uskoo, ett ä herätt ä-
jäjuhlat voivat antaa paljon 
paikkakunnan hengelliselle 

elämälle. Kynnys ott aa esille hengellisiä 
asioita madaltuu ja monella ehkä herää 
kaipuu ott aa selvää hengellisistä asioista 
syvemminkin. 

– Yhteinen juhla innostaa myös yh-
dessä tekemiseen. Silloin opilliset ja 
muut ristiriidat jäävät toivott avasti taka-
alalle ja ekumeenishenkinen yhteistyö 
herätysliikkeiden ja eri seurakuntienkin 
välillä vahvistuu. Juhla rohkaisee myös 
rukoukseen ja ehkä kotiseurojenkin pitä-
miseen. Moni kaipaa seurakunnassa te-
kemistä, ei vain istumista ja kuulemista. 
Nyt sitä on tarjolla!

Varsinainen eväs
Salomäellä on mukavat muistot lapsuu-
den seuroista, herätt äjäjuhlista ja opis-
kelijoiden talkooviikonlopuista Aho-
lansaaressa. Siionin virsien sanoma on 
puhutellut ja kantanut.

– Virsissä ja puheissa korostuu Juma-
lan suuruus ja armo, ja ihmisen pienuus. 
Sitä en ole pitänyt hyvänä, jos vain muis-
tellaan menneitä ”suurmiehiä” ja tunnel-
moidaan ja varsinainen eväs eli Jumalan 
sana jää vähälle. Aikanaan ovat ehkä ko-
rostuneet liikaa ulkoiset merkit ja tavat ja 
vaarana on ollut lain alle jääminen ja ul-
kokohtainen hurskaus. Ehkä toisessa ää-
ripäässä on pyritt y miellytt ämään kaikkia 
ja suola katoaa. Lailla ja evankeliumilla 
on molemmilla oltava paikkansa.

Herännäisyyden elinvoima voi Sa-
lomäen mielestä säilyä kantavimman 
perintönsä varassa. Hän kaipaisi lisää 
kotiseuroja.

– Seurat ovat koonneet yhteen eri 
ikäisiä lapsista vanhuksiin. Lapsille ja 
nuorille pitää puhua heidän omalla kie-
lellään, Jumalan sana ytimessä. Jokaisen 
hengellisen liikkeen vaarana on mukau-
tuminen ajan mukaan, jolloin omat ydin-
painotukset voidaan menett ää. Uskon, 
ett ä paluu juuriin on askel eteenpäin.

Etsijät, hoi!
Salomäki kutsuu juhlille kaikkia etsijöitä, 
myös niitä, joiden tausta on ”epähengel-
linen” tai ”ylihengellinen”. Tasapaino 
kummastakin suunnasta tuleville voi 
löytyä juurevan liikkeen rauhallisesta 
poljennosta.

– Pitäisi olla tilaa myös niille, joilla 
ei ole suvussa körtt itaustaa. ”Joukkoon 
rakastaminen” kuvaa kauniisti sitä, mi-
ten monet ovat ott aneet herännäisyyden 
omakseen. Oikea körtt i on jokainen, joka 
haluaa olla tässä hitaasti veisaavassa liik-
keessä mukana ihmett elemässä Jumalan 
suuruutt a ja armoa ja pyytämässä sitä 
itsellekin. 

Heli Karhumäki
TEKSTI ja KUVA

rohkaisevat rukoukseen 
ja yhteiseen työhön

Riippusilta Lapuanjoen yllä on 
Salomäelle tutun lenkkeilyreitin varrella.
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 Lupa nauttia     arjesta.
PERHEKOON KAUPUNKI   

www.lapua.fi

 Lupa  Lupa nauttia  Lupa nauttia  Lupa 
    arjesta.    arjesta.
PERHEKOON KAUPUNKI   

 Lupa  Lupa nauttia  Lupa nauttia  Lupa 
    arjesta.    arjesta.    arjesta.    arjesta.
PERHEKOON KAUPUNKI   

Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Kustaa Tiitun tie 1, Lapua
www.lapuantaidemuseo.fi

Avoinna ti-pe 12–18, la-su 11–15. Vapaa pääsy.

Antti Ojala
16.6. – 15.9.2013.

Benjam Pöntinen – Poutahaukan maa
15.6. -14.9.2014. 

Benjam Pöntinen: Tunturipöllö, 2011

Antti Ojala: Sisäpiha, 2007, 
Kuva: Seyyar Nasretdin

TERVETULOA MUKAAN HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSEN TOIMINTAAN!

Tule mukaan 
Herättäjä-Yhdistyksen
rippileirille

Rippileirit pidetään Aholansaaressa.
Leirille mahtuu 25 ensin ilmoittautunutta.
Ilmoittatuminen ma 9.9.2013 klo 8.00 alkaen 
vain puhelimitse leirikohtaisiin numeroihin:

Aholansaari 1 2.-14.6.2014     (06) 433 5711
Aholansaari 2 2.-14.6.2014     0400 638 295
Aholansaari 3   16.-28.6.2014     0400 346 439
Aholansaari 4   16.-28.6.2014     040 719 8227
Aholansaari 5   14.-26.7.2014     040 558 3734

Nuorisosihteerit
Mika Nuorva, 0400 346 439 mika.nuorva@h-y.fi
Antti Rintala, 040 719 8227 antti.rintala@h-y.fi

www.h-y.fi
Herättäjä-Yhdistys 
Kosolankatu 1, PL 21, 62101 Lapua
puh. (06) 433 5700, hy@h-y.fi

Tutustu Hengelliseen Kuukauslehteen
ja tilaa ilmainen näytenumero
puh. (06) 433 5711, hk@h-y.fi

Hengellinen Kuukauslehti välittää ihmisestä
ja rohkaisee eteenpäin

Liity Herättäjä-Yhdistyksen jäseneksi
Tervetuloa tukemaan jäsenyydellä Herättäjä-Yhdistyksen
työtä. Yhdistyksemme tarvitsee sinua. 
Saat liittymislahjaksi Siionin virret

Jäsenmaksut vuonna 2013:
vuosijäsen 20 e, nuorisojäsen 5 e (alle 24v.) ja 
vakinainen jäsen 200 e.

www.h-y.fi/41-liity-jaseneksi tai (06) 433 5711
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”Hei haloo äiti, miten niin ei voi? Ei tä-
män päivän körtit ajatt ele enää noin ah-
taasti.” Näin kommentoi Lintusen poika 
Petro, joka Aholansaaren rippileirikon-
karina hahmott i nykykörtt iläisyyden il-
meen äitiään paremmin.

Niinpä Lintunen piti korvakorunsa ja 
kaulakäätynsä ja on saanut siitä monilta 
Aholansaaren kävijöiltä kiitosta. Onpa 
mukavaa nähdä toiminnanjohtajan käyt-
tävän raikkaita, iloisia värejä!

Entä mikä on tilanne Lapualla, Poh-
janmaan herännäisyyden sydänmailla? 

Körtt ipitäjän estetiikan historia on 
kiehtonut tekstiilimuotoilija Henna 
Manterett a, jonka oma kauneuden kai-
puu joutui lapsena törmäykseen Lapuan 
esine- ja tekstiilikultt uurin kanssa.

”Ruma on luja, mutt a onko sen pakko 
olla noin kauhian luja?” Tämä pohjalais-
sutkaus kuvaa Mantereen mielestä oival-
lisesti herännäispitäjän käytännöllisyysi-
hanteen ja kauneuden kaipuun jännitett ä.

– Täällä tavaran pitää olla ensisijaisesti 
kestävä ja toimiva, ja vasta kolmantena ar-
vona tulee kauneus, jos edes silloin. 

Vieläkö körtti pelkää punaista?
Tavat ja perinteet muuttuvat körttiliikkeessäkin. Vieläkö körttiläinen kammoksuu punaista? 

Vieläkö koreilu on pahasta?

Heli Karhumäki
KUVAT
Patricia Rodas & Dragos Alexandrescu
Henna Mantere

TEKSTI

Tekstiilimuotoilijan elämä on juurevasti Lapualla, toisinaan jalat sopivasti ilmassa.
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lin nuorempana melkein katke-
ra siitä kauneuden vähätt elystä, 
jota kasvuympäristöni säteili. 

Jos miett ii Luojan kädenjälkeä luonnossa, 
en ymmärrä, miten kauneutt a voi pitää 
turhuutena. Minusta rumuus on enemmän 
syntiä kuin kauneus.

Karuuden ihanne herännäisyydessä 
on näkynyt paljaimmillaan körtt ipuvus-
sa. Vaikka sen käytt ö väistyi nopeasti 
sotien jälkeen, pukeutumisnormiksi jäi 
korostetun hillitt y värimaailma ja kuosit. 
Punaista tai muuten värikästä vaatetusta 
karteltiin Lapualla pitkään eikä vanhem-
pi väki suosi sitä vieläkään. Lap-
silla ja nuorilla väri-ilott elu kyllä 
sallitaan. Sukupolvien ero näkyy 
hauskasti herättäjäjuhlilla. Mitä 
nuorempi juhlavieras, sitä yleisem-
min vaatt eissa kukkivat kesäiset, 
iloiset värit. 

Naisellisuus esiin
Tiukasti normitett u vaatekontrol-
li ilmeni ennen sananparsissakin, 
sellaisissa kuin ”Rumat ne on, 
jokka verhoolla (verhat = vaatt eet) 
koreeloo” tai ”Pareet on hyvä siloo-
nen ku huonot kruusookset.”

– Naisellisuus on monissa meis-
sä lapualaisissa vieläkin syvälle 
piilotett una. Ei nähty arvona, ett ä 
nainen on kaunis ja naisellinen. 
Parempi oli roteva ja työteliäs ojan-
kaivajatyyppi.

Mantereen mukaan ei voi 
tarkkaan erott aa, mikä Lapuan karussa 
estetiikassa on alkujaan peräisin kört-
tiläisyydestä, mikä pohjalaisuudesta, 
mikä puhtaasti köyhyyden sanelemasta 
pakosta. Kun elämää raamitt i yleisestikin 
ankaran työn ja hyödyllisyyden tarve, 
paheksutt iin helposti muutakin turhana 
pidett yä, kuten piirtelemistä tai lukemis-
ta.

– Kun lapsena ompelin kaavapaperien 
säilytyspussia ja kirjailin pussin päälle 
ketjupistoilla sanan ”Kaavat”, minulle 
töksäytett iin, ett ä ”tuollaanen näpertä-
minen on kyllä turhaa ajanhaaskoota…”

Sisustuksessa värien vapautta
Mantereen luovuus ja värien käytt ö puh-
kesivat valloilleen hänen muutett uaan 
alta parikymppisenä Lappiin. Hän opis-
keli Lapin yliopistossa tekstiilitaidett a ja 
loi opintojen ohessa hehkuvia, värikkäitä 
tekstiiliteoksia ja sisustuksia Levin mat-
kailukuningatt aren Päivikki Palosaaren 
hotelleihin. 

Pro gradu –tutkielmaa tehdessään Man-
tere havaitsi, ett ä myös lapualaisella kau-
neuden kaipuulla oli ollut oma väylänsä. 
Vaikka vaatenormi oli askeett inen, sisus-
tustekstiileissä oli ollut suurempi vapaus 
käytt ää värejä ja koristelua. Sivistyneissä 
körtt iperheissä esteett isyys sai näkyä ko-
din sisustuksessa. Saatett iin jopa sijoitt aa 
tunnett ujen taiteilijoiden maalauksiin.

Mantere sukelsi suurella kiinnostuksella 
kotiseutunsa käsityö- ja tekstiilihistoriaan. 
Pro gradu –tutkielma Isun kutomat erustat 
ja taloon vanha täkänä käsitt eli sisustusteks-
tiilikultt uuria Lapuan Haapakoskella ja 
Tiistenjoella 1850-1940. Hän penkoi työ-
tään varten maatalojen emäntien kanssa 
näiden aitt oja ja vintt ikomeroita löytääk-
seen kotiseutunsa kauneimmat tekstiilit. 
Vuodevaatteista löytyi pitsiä, liinoista 
hapsuja ja seinävaatt eista värejä. 

– Isäni ja mummani ovat käyneet Kar-
hunmäen opiston, ja oli hämmästytt ävä 
havainto, ett ä siellä on opetett u naisille 

jo 1930-luvulla monipuolisia käsi-
työtekniikoita. Körtt ikodeissa on 
sallitt u aika monenkirjavia kuose-
ja täkänöissä, rekipeitt eissä ja väl-
lyissä. Nuoret naiset valmistivat 
runsaat kapiot, eikä suuri määrä 
ollut synti, koska se merkitsi va-
rallisuutt a ja varautumista.

Punakapina elää
Saatuaan maisterin paperit Man-
tere opiskeli tekstiilitaidett a Skot-
lannissa ja tuurasi alan professoria 
Lapin yliopistossa. Maailmalta hän 
palasi lopulta kotiin Haapakoskelle 
ja perusti ateljeen mummonsa na-
vett aan. Siellä on syntynyt käytt ö-
tekstiilien kuoseja, tekstiilitaidett a 
ja valaisinmuotoilua. 

Vieläkin hän tekee töitä punai-
sen kammoa vastaan. Uusimman 
tekstiili-teoksen nimi on Punaanen.

– Ompelin punaisen päälle uhmalla 
sydämen kyllyydestä kultaa ja kiiltävää, 
kaikkea sitä mitä on pidett y liian koreana. 
Erään päiväkodin seinälle tein korean, 
ihanan riikinkukon, jossa värit hehkuvat 
ja paljetit välkehtivät.  Tällaiset työt ovat 
irtautumista siitä, mihin ympäristö on 
minua kasvatt anut. Se on pientä kapinaa, 
aivan eheroon taharoon (tahallaan).

Teos nimeltä Punaanen.
Lukuisat punaisen sävyt, hohtavat ketjut ja helmikoristeet – siinä 
elämän ilo ja koreus ovat valloillaan.
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Kaikki tiet vievät Karhunmäkeen

Kylän yrittäjät 
yhteistyössä

Wanhan Karhunmäen körttimuseossa oleva kuva 
on otettu Kiuruveden herättäjäjuhlilta vuonna 1981. 
Karhunmäen puuhaihmiset Tiia Ylinen ja Heikki 
Keisala istahtivat ”seurapenkille”.
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Mirja Mattila
TEKSTI ja KUVAT

neistään. Puhtaista kotimaisista raaka-
aineista tehdyt viinit oikeutt avat heidät 
käytt ämään Joutsenlippu-tunnusta.

Uuden tulemisen on kokenut myös 
tilaan kuuluva vanha hirsirakennus. En-
tiseen kuosiin ehostetussa talossa toimii 
tilausravintola Jussin Tupa. Pitopöydän 
herkut tehdään sukupolvesta toiseen pe-
riytyneillä resepteillä, uusilla makuelä-
myksillä maustett una.

Eeva Sompin omiin herättäjäjuhla-
muistoihin kuuluvat muun muassa Jussi-
isän hänelle ostamat uudet kumisaappaat, 
koska ”juhulapaikoolla oli useen sa-
teesta johtuen niin rapaasta”.

Elävä maaseutu
Sompin ja Wanhan Karhun-
mäen kainaloon sijoittuu 
tunnelmallinen Mummade-
sing. Yrityksen tuotteiden 
suunnitt elija ja tekijä, ylistaro-
lais-lapualainen Niina Koivu-
salo tekee työtä hyvällä päällä 
olemisen puolesta. Pohjalais-
aiheisissa pellava- ja puuvilla-
pellavatuott eissa hymyilevät huivipäiset 
mummat ja rivissä ovat puukot, ”jonka 
käriellä mä sun nimes kaiverrin meirän 
laron seinähän”.

Koivusalolla on vahva näkemys 
maaseudun elävänä pitämisestä ja halu 
siirtää perinteitä esiäitien kädentaidois-
ta. Hän on ideoinut tuotantoaan käytt ö-
tekstiileistä asusteiden suuntaan, joissa 
pohjalaisuus henkii uutena ja raikkaana.

– Valmistan tuott eeni itse alusta lop-
puun saakka. Haluan niiden olevan sekä 
aiheeltaan ett ä materiaaliltaan aitoja ja 
paikallisia tuott eita.

Kotomarkilla Karhunmäessä, keskel-
lä entisiä viljapeltoja on kesäisin avoinna 
idyllinen Mummadesing-kesäpuoti.

anha Karhunmäki, Kellovali-
mo Somppi, Jussin Viini, Jus-
sin Tupa, Mummadesing ja 

Islanninhevostalli Topar ovat olennainen 
osa Karhunmäkeä. Nykypäivään päivite-
tyssä kylässä voi silti aistia aikakauden, 
jona miehet lähtivät Karhunmäestä sotaan 
virsiä veisaten. Kylässä on musiikintekijä 
Pekka Simojoen laulun sanoin vielä jäl-
jellä: ”mullan makua ja taivaan tuoksua”.

– Siionin virsiä ei lauleta missään niin 
komiasti kuin Karhunmäessä, selvitt ää 
opiston eri vaiheissa elänyt puuhamies 
Heikki Keisala seuraväen kommentt eja.

Karhunmäen opistoon sitoutuneiden 
ihmisten talkootyö on aina ollut opiston 
kantava voima. Apu on edelleen tarpeen 
200 hengen juhlatilojen järjestelyissä tai 
pitopöydän katt amisessa. Tänä päivänä 
Wanha Karhunmäki on leirien, kokous-
ten ja juhlien pitopaikka.

Toiminnanjohtaja Tiia Ylinen on it-
sekin vaikutt unut opiston perinteisiin 
pohjautuvasta toiminnasta. Hän näkee 
vireän vapaa-ajankeskuksen edustavan 
elämässä jotakin peruspysyvää, vaikka 
aikakausien muutokset tuovat toimin-
taan uusia vivahteita. Hän uskoo Wan-

han Karhunmäen olevan kaiken nähneil-
le ihmisille luksusta.

– Melun ja ainaisen kiireen keskellä 
kiireett ömyys voi olla elämys.

Hyvä kello kauas kuuluu
Sukutilan yrityskolmikkoa edustavat 
Sompin kellovalimo, viinitila ja tilausra-
vintola. Vieraat toivotetaan tervetulleiksi 
tykinlaukauksella kellovalimon piha-
maalla, ja 1800-kiloisen pronssikellon 
kumahdukset kiirivät yli Karhunmäen. 

Jussi ja Maija Sompin 1970-luvulla 
perustamaa kellovalimoa jatkaa Eeva-tytär 
miehensä Juhani Kiviojan kanssa. Vali-
mossa syntyy erikokoisia kelloja ja taidok-
kaita pronssivalutuott eita. Varsinkin kesäi-
sin Sompin pihamaa täytt yy asiakkaista ja 
turistibusseista, kotimaan lisäksi hyvä kello 
on kuulunut ulkomaille saakka.

Valutöitä tehdessään Eeva ja Juhani 
miett ivät talon puolityhjien kellaritilojen 
hyödyntämistä; vähitellen heille hioutui 
idea viinitilan perustamisesta. Tällä het-
kellä Sompin Viini on maankuulu vii-

Sompin kellovalimon pihassa kumahtelee 1800-kiloinen pronssikello. 
Vanhempiensa jälkeen valuperinnettä jatkanut tytär Eeva Somppi esit-
telee kellon kumahduksia, jotka kiirivät kauas.

Niina Koivusalo haluaa tehdä työtä hyvällä päällä olemisen puolesta. Hänen 
yrityksensä Mummadesing on siitä hyvä todiste; kuoseissa elävät maaseudun 
rikkaat perinteet.

<<

koska ”juhulapaikoolla oli useen sa-
teesta johtuen niin rapaasta”.

Sompin ja Wanhan Karhun-
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SIMPSIÖN

HOTEL -
RESTAURANT

WWW.SIMPSIONKULLAS.FI YLÄKALLIONTAIVAL 12, LAPUA

Tervetuloa meille - arjen yläpuolelle!

INFO@SIMPSIONKULLAS.FI P. 06-4338 560

Ota yhteyttä - suunnitellaan juuri teille sopiva kokonaisuus.

Vietä meillä onnistunut kokous,
koulutus tai TYKY-päivä!

Viihtyisä kokoustila/
ravintola

10-80 hengelle

Kauniit, tasokkaat
huoneistot

omalla saunalla
Jokaisessa huoneistossa

oma parveke
upealla näköalalla

Ravintolassa A-oikeudet. Karaokelaitteet käytettävissä.

Tarvittaessa järjestämme ohjelmaa.

Valloita lakeus hevosen selässä
Huutoetäisyyden päässä käyskentelevät met-
säisissä pihattotarhoissa islanninhevoset ja 
shetlanninponit. Hevostalli Topar kuuluu 
Mummadesingin tavoin Karhunmäen uusiin 
yritt äjiin. Varmojen ja rauhallisten islanninhe-
vosten kyydissä voi tutustua lakeuden pelto- ja 
jokimaisemiin.

Toparin emäntä Kirsi Pietilä kertoo löy-
täneensä talliinsa todelliset kultakimpaleet, 
jotka ovat vieneet ihmisten sydämet. He, jot-
ka koskaan eivät edes kuvitelleet nousevansa 
hevosen selkään, ovat löytäneet metsäretkillä 
itsensä ja luonnonrauhan uudella tavalla. 

Kirsi Pietilä on miett inyt kiireisille ihmisille 
kokonaisvaltaisen rentoutumispaketin järjestä-
mällä Topariin Friskooretken, virkistystapah-
tuman. Ratsastus- ja luontoelämyksen lisäksi 
idyllisessä ympäristössä on mahdollisuus täy-
sihoitoon: ruokailuun, yöpymiseen, hieron-
taan, savusaunaan ja vyöhyketerapiaan.

Pietilä antaa naapureilleen kehuja.
– Olen saanut luvan kulkea metsäreitille hei-
dän pellonreunojaan, koska en halua pitää he-
vosillani rautakenkiä kesällä. Se mahdollistaa 
issikoilleni ihanan olotilan: kesät kengätt ä.

<<

hevosen selkään, ovat löytäneet metsäretkillä 

Kirsi Pietilä on miett inyt kiireisille ihmisille 
kokonaisvaltaisen rentoutumispaketin järjestä-
mällä Topariin Friskooretken, virkistystapah-
tuman. Ratsastus- ja luontoelämyksen lisäksi 
idyllisessä ympäristössä on mahdollisuus täy-
sihoitoon: ruokailuun, yöpymiseen, hieron-

Lauhkeat islanninhevoset ottavat 
ihmiset heti laumansa jäseniksi, 
kertoo hevostalli Toparin emäntä 
Kirsi Pietilä. Kuvaan asettuivat 
myös Koldi ja Neetta.
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Kauppakatu 8
62100 Lapua
Puh. 050 361 2021

 
Kannattaa käyrä 
kurkkaamas ;)

Maharottomia 
herättäjätarjouksia 
koko viikonlopun

Juhlien aikaan avoinna 
aamusta iltamyöhään

Karehrittavan komiaa kamaa 
kotia tai kaverille

Oskarinkatu 1, Lapua 
p. 06-437 4212
www.marimekko. 
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Lisäksi K-Plussa- 
pisteillä etusi jopa –5%Tarjoustakuu K-Plussa- 

tarjouksissa aina vähintään –10%

Saat K-Plussaa 
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

yli 3000 ostopaikasta.ta

Tilaa itsellesi ilmaiset
näytenumerot.

AVIOLIITTOLAKIKirkon ja yhteiskunnanmääritelmät  avioliitosta eroaisivat uuden lain myötä.SIVULLA 4

APUA EHDOITTAPekka Tuomola työskentelee päihdelääkärinä ja kidutettujen 
kuntoutuskeskuksessa.SIVULLA 16

TALOUSEKSTRAMiten seurakunnat pääsevät eteenpäintalousahdingosta?LIITE

6.  LO K A KU U TA  2 0 1 1  |  HINTA: 3,00€ |  106. VUOSIKERTA |  0043595–11–41
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RUOKAA KAIKILLEOmilla ruokaostoksilla voi helpottaa maailman nälkää. Sivuilla 8–13

6.  LO K A KU U TA  2 0 1 1  | HINTA: 3,00€ |  106. VUOSIKERTA |  0043595–11–41

Jokainen ihminen on Luojan luoma ihme. 
Kotimaa kertoo, 
mitä siitä seuraa. 

Kotimaa päivittää kerran 
viikossa Suomen 
suurimman yhteisön, 
kirkon, kuulumiset. 
Lehti kertoo myös 
kiinnostavia tarinoita 
ihmisistä sekä pyhästä 
arjessa.

Nauti lukemisesta, 
jossa on sisältöä.
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Perinneleikkipäivät alkoivat 2001 ja olivat heti menes-
tys. Alkuaikojen leikkijät ovat kasvaneet ohjaajiksi, jot-
ka palaavat maalaistalon ainutlaatuiseen tunnelmaan 
kuin omaan mummolaansa. Mikä innostaa yhä kasva-
van joukon mukaan joka vuosi?

– Leikkiminen on vain niin mahdott oman muka-
vaa. Kun ohjaajat heitt äytyvät leikkiin, se tempaa lap-
setkin mukaan, kertoo Lapua-Seuran puheenjohtaja 
Johanna Ikola. 

Saa koskea
Kun Ikola 12 vuott a sitt en alkoi herätellä museota 
unohduksen alta, hän repi ensi töikseen seinistä ja hyl-
lyjen reunoista pois laput, joissa luki ”ei saa koskea”.

– Lapsen pitää saada koskea ja tuntea, jott a hän voi 
ott aa museon omakseen ja eläytyä esi-isiensä elämään. 
Ja esineet todella puhuvat. Kauniisti valmistetut työ-
kalut, astiat ja tekstiilit ihmetytt ävät tehdastekoisiin 
esineisiin tott uneita lapsia. Ei ole sellaista puulusik-
kaa tai kaapinovea, jossa ei olisi jokin turhanaikainen 
kiehkura kertomassa, ett ä kauneus kuuluu kaikille.  
Eräs poika aivan tärisi, kun havaitsi, miten kauniisti 
piilukirveen varsi oli muotoiltu.

Ikkunoita historiaan avataan myös tarinoin. Arjen 
ja juhlan tapakultt uuri tulee tutuksi luontevasti risti-
äisistä hautajaisiin. Mitään ei ennen saatu valmiina, 
vaan vedet piti kantaa, tulet sytytt ää ja ruoka nostaa 
pellosta.

– Kaikki piti tehdä ahkerasti ja ajallaan, jott a sel-
viydytt iin. Silti uskott iin tulevaisuuteen ja Jumalan 
johdatukseen. Nämä seinät ovat kuulleet paljon vir-
renveisuuta ja rukousta. 

Pienimmätkin mukana
Museon tärkeä sanoma on kunnioitus menneiden pol-
vien työtä ja perintöä kohtaan.

– Se on perimmältään neljännen käskyn muista-
mista, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”. Vaikkemme aina 
voi arvostaa kaikkia heidän tekojaan, voimme kiitt ää 
ja huolehtia siitä perinnöstä, jonka olemme heiltä saa-
neet – tästä museostakin. Kun ymmärtää menneiden 
polvien työn velvoitt avuuden, ei tarvitse pelätä tämän 
päivän ankeutt ajia. Tämä elämänrohkeus täytyy valaa 
jokaiseen lapseen, nuoreen ja aikuiseen.

Perinneleikkien ilmapiiri perustuu ajatukseen ”ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

– Se merkitsee kunnioitt avaa kohtelua pienimmäs-
tä suurimpaan. Täällä heikkoa autetaan, ohjataan ja 
pidetään mukana. 

kasvattavat iloon 
ja huolenpitoon

Heli Karhumäki
TEKSTI ja KUVA

Johanna Ikola haluaa valaa jokaiseen lapseen ja nuoreen 
elämänrohkeuden, joka ei nujerru vastoinkäymisiin.

Mikä innostaa 
yhä kasvavan 
joukon mukaan 
joka vuosi?



Hurjat poistopäivät Shopissa 3.-6.7.2014. Tervetuloa penkomaan 
torstaina ja perjantaina klo 12-18, lauantaina ja sunnuntaina 
klo 10-15. Paljon kankaita esimerkiksi tyynyihin, sohviin, päivä-
peitteiksi, verhoiksi, pöytäliinoiksi hintaan 10 e/kg (=n. 5€e/m).
 
K&H ANNALA OY • Lankilantie 90, 62100 Lapua • Puh. (06) 433 8043 • www.annala.fi 
Avoinna: ke-pe 12-18, la 10-15.  Ryhmät sopimuksen mukaan.

torstaina ja perjantaina klo 12-18, lauantaina ja sunnuntaina 

Avoinna: ke-pe 12-18, la 10-15.  Ryhmät sopimuksen mukaan.

peitteiksi, verhoiksi, pöytäliinoiksi hintaan 10 e/kg (=n. 5€e/m).

K&H ANNALA OY • Lankilantie 90, 62100 Lapua • Puh. (06) 433 8043 • www.annala.fi 
Avoinna: ke-pe 12-18, la 10-15.  Ryhmät sopimuksen mukaan.Avoinna: ke-pe 12-18, la 10-15.  Ryhmät sopimuksen mukaan.
K&H ANNALA OY • Lankilantie 90, 62100 Lapua • Puh. (06) 433 8043 • www
Avoinna: ke-pe 12-18, la 10-15.  Ryhmät sopimuksen mukaan.Avoinna: ke-pe 12-18, la 10-15.  Ryhmät sopimuksen mukaan.



23

Hurjat poistopäivät Shopissa 3.-6.7.2014. Tervetuloa penkomaan 
torstaina ja perjantaina klo 12-18, lauantaina ja sunnuntaina 
klo 10-15. Paljon kankaita esimerkiksi tyynyihin, sohviin, päivä-
peitteiksi, verhoiksi, pöytäliinoiksi hintaan 10 e/kg (=n. 5€e/m).
 
K&H ANNALA OY • Lankilantie 90, 62100 Lapua • Puh. (06) 433 8043 • www.annala.fi 
Avoinna: ke-pe 12-18, la 10-15.  Ryhmät sopimuksen mukaan.

nne ja Mika Marjamäki valit-
sivat Lapuan asuinpaikakseen, 
koska se oli niin sopivasti mo-

lempien silloisten työmatkojen puolivä-
lissä. Kodin sijaintia pohditt aessa Annen 
työ oli Alajärvellä ja Mikan Kauhavalla.

Jonkin ajan kulutt ua kotipaikan va-
linnan jälkeen avautui Lapuan tuomio-
kirkkoseurakunnassa talousjohtajan 
paikka, johon Anne Marjamäki valitt iin. 
Puolison työ lvi-vastaavana Kauhavan 
varuskunnassa loppuu varuskunnan toi-
minnan loputt ua, mutt a Mika Marjamäen 
lvi-teknikon taidoille riitt ää kysyntää La-
pualla ja lähiympäristössä.

Itse suunniteltu ja pitkälle itse tehty-
kin täystiilitalo nousi uudelle Ritavuoren 
asuinalueelle. Mäkinen ja kallioinen Ri-
tavuori ei ole tyypillisintä lakeutt a. Alu-
eella on monipuolisia ja monen kokoisia 
tontt eja, jotka antavat tilaa yksilöllisille 
asumisvaihtoehdoille. 

Marjamäkien tavoin usea muukin per-
he on havainnut Lapuan olevan sopivas-
sa paikassa, keskellä Etelä-Pohjanmaata. 
Maakuntakeskukseen Seinäjoelle on pa-
rinkymmenen minuutin matka. Lähes sa-
massa ajassa Lapualta tavoitt aa Härmän-
maan, Järviseudun tai Kyrönmaan. 

Lapua on ollut viimeisen vuosikym-
menen aikana yksi maakunnan harvoista 
kasvukaupungeista. Lapualaisten luku 
on noussut noin sadan asukkaan vuosi-
vauhdilla, mutt a pelkkä suotuisa sijainti 
ei kehitystä ja kasvua vielä takaisi.

Kaupunki mainostaa itseään perhe-
koon kaupunkina ja kotien valtakuntana. 
Teemojen toteutt amiseen pyritään myös 
kaupungin strategiassa ja kaikessa pää-
töksenteossa. Tämä tarkoitt aa eri-ikäisten 
ja erilaisessa elämäntilanteessa olevien 
asukkaiden tarpeiden ja toiveiden huo-
mioimista.

Marjamäet myöntävät, ett ä heidän elä-
mäntilanteessaan ei pääse vielä testaa-
maan kaikkia kaupungin tarjoamia pal-
veluja. Tällä hetkellä heillä on kokemusta 
hyvin toimivasta päivähoidosta sekä run-
saasta kultt uuri- ja virkistystoiminnasta.

Marjamäkien ulko-ovelta on ki-
venheitt o uudelle kuntoradalle. Lasten 
leikkipuisto on asuinalueen keskellä. 
Kultt uurikeskuksen kirjasto, naisvoimis-
telijoiden jumppa ja kansalaisopiston lii-
kuntaleikkikoulu tarjoavat virkistystä va-
paa-aikaan erityisesti äidille ja tytt ärelle.

– Minulle parasta virkistystä on avan-
touinti ja sauna Simpsiön hiihtomajalla, 
sanoo Mika Marjamäki.
Anna ja Mika Marjamäki miett ivät, ett ä 
hyvä asuinpaikka ei ole yhdestä tai kah-
desta asiasta kiinni. Hyvä - tai se paras - 
kotipaikka muodostuu kokonaisuudesta. 
Siihen kuuluvat työ, asuminen, ihmiset ja 
palvelut. 

– Ehkä tuo Simpsiö on yksi hyvä ve-
tonaula, arvelevat Marjamäet.

– Mutt a tärkeää on sekin, ett ä Lapua 
on kasvava ja aktiivinen, eteenpäin me-
nevä kaupunki. 

Lapsiperhe on tyytyväinen 
valtakuntaansa

Lapuan sijainti keskellä Etelä-Pohjanmaata houkuttelee uusia asukkaita

Mika, Anne ja Sofi a arvostavat kotikaupunkinsa 
aktiivisuutta ja kehittymistä.

Kaikki on 
parasta!“

Sofi a Marjamäellä on tilaa leikkiä omassa ko-
dissaan ja yllin kyllin ikätoverien leikkiseuraa 
naapurustossa.

TEKSTI 
Maiju Lemettinen
KUVAT
Päivi Aila
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prisma.fi

ratkaisevan edullinen

kOkO PerHeen
edullinen

OstOsPaikka!
PrisMa HYllYkalliO

Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio
Puh. 010 76 46100

www.lapuansanomat.fi

Meiltä myös edullisia väritulosteita. 

Mainonnan ammattilaisina hoidamme 
yrityksesi koko markkinoinnin.

Huom!

Sanomatie, 62100 Lapua
puh. (06) 438 7352, fax (06) 433 8901
ilmoitukset@lapuansanomat.fi

Lapuan Sanomat

Paikallislehti  
    lähellä sinua

Keskitä.
Saat etuja.
Kokeile bonuslaskurilla, paljonko sinulle
kertyisi OP-bonuksia. Käy myös testaamassa
mitä etuja saisit keskittämällä pankki- ja
vakuutusasiointisi meille.

Bonuslaskuri ja Testaa etusi -testi
löytyvät osoitteesta op.fi/edut.
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Annalan kutomossa valmistuu Lapuan herättäjäjuhlille omaleimainen tuote. 
Toimitusjohtaja Hanna Kortesoja tarkistaa, kuinka kuviot toistuvat mallikappaleessa.

uonna 1917 perustetun kutomon korkea laatu perustuu neljän sukupol-
ven aikana kertyneeseen osaamiseen sekä modernin teknologian hyö-
dyntämiseen. Annala on tällä hetkellä Suomen ainoa huonekalukankaita 

valmistava kutomo. Väylät ovat avautuneet myös vientiin.
Annala Oy:n huopateollisuudessa on sen historian aikana lähdett y päivän vaa-

timuksiin askel kerrallaan. Nykypäivän sisustuskankaat soveltuvat moniin käytt ö-
tarkoituksiin päiväpeitoista verhoihin ja autoista veneisiin.

– Pääkohteitamme ovat julkisten tilojen, esimerkiksi hotellien ja ravintoloiden 
sisustusprojektit, kertoo toimitusjohtaja Hanna Kortesoja. 

Villa on kuitu ja kahvio
Jokirannassa, kosken kuohujen äärellä toimivan kutomon kainalossa on tehtaan-
myymälä Villa CafeShop, unelmamiljöö kankaiden ja sisustustuott eiden kauneu-
delle. Paikasta on muodostunut yksi Lapuan matkailukohteiden helmistä.

Villa Cafen sanakirjaesitt eessä mainitaan osuvasti villa-nimen monet ulott u-
vuudet: ”Villa on laadukas, paloturvallinen, itse puhdistuva luonnonkuitu, villa 
on myös veden äärellä sijaitseva vapaa-ajan asunto”.

Kortesoja tarkentaa, ett ä Villa CafeShop ei ole perinteinen sisustusmyymälä, 
vaan se on koti, jossa kaikki on myytävänä ja joka muutt uu jokaisen ostoksen myö-
tä. Koti on täynnä tarinoita ja historiaa jota kirjoitetaan luett aessa. Se on koti, joka 
tarjoaa ideoita, kohtaamisia, ja kupillisen kahvia tuoksuvan pullan kera.

Tuliainen juhlilta
Jutt ua tehtäessä kutomossa oli suunnitt eilla Lapuan herätt äjäjuhlille sopiva tuote. 
Todennäköisesti se on joko kaitaliina, tablett i tai sitt en aivan jokin muu. Keskeisin 
asia on kuitenkin herätt äjäjuhlien logo.

– Usein ihmiset haluavat viedä juhlilta muiston mukanaan. Pyrimme työssämme 
tuomaan esille Lapuan omaleimaisuutt a ja herätt äjäjuhlan perinteitä. On merkitt ä-
vää, ett ä voimme jätt ää työhön kädenjälkemme, Kortesoja korostaa yrityksen arvoja.

Annalan kutomo ja Villa CafeShop

Mirja Mattila
TEKSTI ja KUVAT

Villa Cafe on kutomon tehtaanmyymälä, 
jossa on säilytetty lähes satavuotiaan 
rakennuksen historiaa, nykypäivään 
päivitettynä.
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Simpsiöltä näet

seitsemän kirkon tornit

impsiönvuoren osoittamises-
sa ulkopuolisilla on kuitenkin 
pitänyt olla tarkkana. Kaikki 

eivät ole ymmärtäneet lakeuden reunas-
sa olevaa komeaa kohoumaa vuoreksi. 
Sellaiselle nimelle on uskallettu jopa 
naureskella.

Simpsiöllä on tarujen mukaan asunut 
peikkoja, 1700-luvulla siellä on kuulem-
ma mestatt u ihmisiä ja Töysän jätt iläinen 
Tohni on kantanut Simpsiöstä kivenjär-
käleen Kyrön kirkon rakennustarpeiksi. 
Ne ovat taruja, joiden todenperäisyytt ä 
on vaikea vahvistaa.

Tott a on, ett ä Simpsiön yli on kulke-
nut jo 1300-luvulla kirkkotie Töy-
sästä Kyröön. Ja edelleen historiaa 
tuntevat voivat löytää Simpsiöltä 
kivisen piispanpenkin, kulkijoi-
den oivan levähdyspaikan.

Suurempaa valtakunnallista 
julkisuutt a Lapua ja Simpsiö sai-
vat 1960-luvun alussa, kun vuo-
ren huipulle nostett iin Yleisradion 
radiomasto. Yötä päivää maston 
kärjessä vilkkuva valo viestitti 
maakunnalle, ett ä Lapualla val-
votaan – muidenkin puolesta.

Simpsiön ainutlaatuista maas-
toa hoksatt iin ruveta hyödyntämään sa-
moihin aikoihin. Murtomaahiihto, mäki-
hyppy, laskett elu, patikointi, suunnistus 
ja retkeily olivat eri vuodenaikojen mu-
kaisia ja lapualaisille mieluisia liikunta-
muotoja.

Lapuan Virkiän keulamiehille kirkas-
tui 1980-luvun alkuvuosina, ett ä Simpsiön 
rinteillä voisi mahdollisesti hiukan ansai-
takin. Rinnehiihtokeskus avatt iin 1984 ja 
siitä lähtien ovat erityisesti ruotsinkielisen 
rannikon perheet lasketelleet Lapualla.

– Ei ole liikaa kehumista, kun sanon, ett ä 
laskett elulle on Simpsiöllä alueen par-
haat olosuhteet. Täällä on turvallista las-
ketella. Hiihdosta pitäville on rinteiden 
ympärillä erinomainen latuverkosto. Lo-
mailijoiden käytössä on viihtyisä mökki-
kylä sekä uusi hotelli, Rinnemestareiden 
toimitusjohtaja Martt i Kivisaari kertoo.

Kivisaaren talvet ovat kuluneet vuo-
sikymmenien ajan rinteessä laskett elijoita 
palvellen. Yksi parhaista kausista oli talvi 
2012-2013. Laskett elijoiden määrä kohosi 
noin 120 000:een. 

– Saamme olla Simpsiöstä ylpeitä, on 
Kivisaaren vakaa mielipide.

Alajoki – lakeuden   
lapsen sielunmaisema
Lapuan Alajoki on Suomen suurin yhte-
näinen viljelyalue.

Professori Jaakko Elenius tiesi sanoa 
sen karusti ja koskett avasti: ”Lakeus on 
silmitt ömän työnteon hirmuinen pyhät-
tö.” (Kirjapaja, 1997: Lakeuden kirkot)
 Elenius jatkaa kirjassa:

”Lakeus ei ole luonnollinen, alkupe-
räinen, neitseellinen maisema. Ei se tältä 
näytt änyt, kun se ajan aamuna lähti Luo-
jansa kädestä. Ei suinkaan.

Näitä et voi Lapualla ohittaa: Simpsiö – Alajoki – Matkailupuutarha

TEKSTI 
Maiju Lemettinen
KUVAT
Päivi Aila
Jukka Kontkanen
Johanna Sippola

Simpsiön rinteet ovat eteläpohjalaisten ohella ruot-
sinkielisen rannikon perheiden ahkerassa käytössä.
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Jokainen lakeuden neliösentt i on ihmis-
käden luomus, suoviljelyn tulosta. Se on 
kysynyt miljoonia kuormia savea ja hiek-
kaa. Kirvestä, kuokkaa ja lapiota. Monen 
sukupolven ajan miehen hartioista kai-
ken. Ja naisen.

Luontomaisema muutt ui tässä kyy-
dissä kultt uurimaisemaksi, mutt a ei yk-
sin se. Myös ihminen muovautui. Vaiku-
tussuhde on ollut molemminpuolinen.”

Eleniuksen mukaan suppea, mutt a 
varsin oikeaan osuvan diagnoosin lake-
uden kypsyttämästä pohjalaisuudesta 
on V.A. Koskenniemi kirjoitt anut Nuija-
miesten marssiin:

”Ken on syntynyt lakeilla Pohjan-
maan, hän kantaa tuomion tunnossaan.”

Tasaisilla lakeuksilla, metsätt ömillä 
aukeilla, on vaikea peitellä tekojaan ja 
vältellä tutkivia, syytt äviä katseita. Olipa 
täällä syntynyt tai muualta tullut, aina 
joutuu silmälläpidon alaiseksi, kirjoitt aa 
Elenius.

”Ei millään tahdo löytää paikkaa, 
mihin lymytä, kun ääni kysyy: Missä 
olet, ihminen? Tässä sitä on seistävä kat-
seltavana, ikään kuin näytt ämöllä, koko 
ajan julkisuudessa, paineiden alaisena, 
tuomion tunnossa. Erehdyksiä varoen ja 
virheitä vältellen.

Paljon tämän kauempaa ei ole tarvitse 
hakea selityksiä pohjalaiseen kansantau-
tiin: virheett ömän suorituksen tavoitt ele-
miseen ja suorituskeskeiseen arvomaail-
maan.

Riitt ää, kun käännähtää lakeuksilla, 
ja tajuaa miten kauas kaikki kuuluu ja 
näkyy.”

Kunpa kuuluisi kuovin huuto
Luontokuvaaja Benjam Pöntinen on ha-
keutunut asumaan lakeuden reunalle 

Näitä et voi Lapualla ohittaa: Simpsiö – Alajoki – Matkailupuutarha

Lapuan Alahellaan. Hänelle lakeus 
on kaivo, josta hän ammentaa ku-
viinsa ja teoksiinsa jatkuvasti uutt a 
ihmeteltävää. Lakeus ei ole yhden 
tai kahden asian summa, vaan ko-
konaisuus, ympäri vuoden.

– Keväiset tulvalammet, missä 
on hanhia ja joutsenia, ovat kieltä-
mätt ä nähtävyys, sanoo Pöntinen.

Väkevin lakeuskokemus hä-
nellä on 1980-luvun puolesta vä-
listä. Mies meloi kanootilla tulva-
järven keskellä kelluvaan latoon 
ja majoitt ui sinne pariksi päiväk-
si. Koko ympärillä oleva maailma tuntui 
olevan täynnä lintuja.

Pöntistä huolett aa lakeusmaiseman 
muutt uminen. Tilusjärjestelyt tuntuvat 
vievän viimeisetkin avo-ojat. Se tarkoitt aa 
töyhtöhyyppien ja kuovien vähenemistä.

– Lakeuden ylle kuuluu kuovin huuto. 
Voiko lakeutt a edes olla ilman sitä, Pönti-
nen kysyy.

Hän myöntää, ett ä kevätt ulvat, jotka 
ovat lakeuden vaikutt avia luonnonilmiöi-
tä, merkitsevät lakeuden asukkaalle hiukan 
erilaista kokemusta kuin tulvaturistille.

Oman kodin pysyminen kuivana al-
kaa nousta tärkeämmäksi arvoksi kuin 
peltojen ylle levitt äytyvä järvi.

Puutarhassa saa ihmetellä
Jokilaakson matkailupuutarha Nurmon-
joen varressa ja keskellä Lapuan kaupun-
kia tarjoaa oikeastaan yli 10 000 yllätystä. 
Niin paljon tässä vuodesta 1999 lähtien 
rakennetussa puutarhassa on erilaisia 
kasveja.

Puutarha on yli satavuotiaan emän-
täkoulun ympärillä, ja tulvillaan vanhan-
ajan idylliä ja lumoa. Moderninkin puu-
tarhan rakentaja saa takuulla vinkkejä 

ja virikkeitä omien istutustensa tekoon, 
sillä parin hehtaarin tontt i on täynnä kuk-
kia, kivikko- ja kosteikkoryhmiä, puita ja 
pensaita.

Matkailupuutarhassa saa paitsi kat-
sella myös kosketella ja maistella. Man-
sikkamaan, marjapensaiden, kasvimaan 
ja omenapuiden sato on vieraiden nautit-
tavana paikan päällä. Oman astian kans-
sa ei puutarhassa sentään pidä käysken-
nellä.

Matkailupuutarha täydentää omalta 
osaltaan erimerkillisesti Lapuan kau-
pungin strategiaa, johon kuuluu muun 
muassa vihreys. Strategian mukaan ydin-
keskustaa kehitetään niin, ett ä se pysyy 
vihreänä ja viihtyisänä paikkana.

Lapuan kaupungin yhteyspäällikkö 
Mervi Mikkola on hyvillään, ett ä puu-
tarhan rakentaminen kiinnostaa matkai-
lijoita enenevässä määrin. EU-hankkeen 
turvin aikoinaan käynnistynyt matkailu-
puutarhan toiminta on löytänyt roolinsa 
Lapuan vetovoimaisuuden vahvistajana.

Matkailupuutarha on rakennettu 
yli 100-vuotiaan emäntäkoulun ympärille.
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yläkerta ravintolatilat
alakerta sauna-ja kokoustilat

Ravintola 
Taivaanpankko

Maakunnan parhaat juhlanäköalat puh. 040 170 3015

Kuortaneen Urheiluopisto | Liikuntaa läpi elämän

Kunnon Ikä 60+ 
Virikkeitä ja  
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Kuortaneen Urheiluopisto | www.kuortane.com 
Opistotie 1, 63100 Kuortane, Puh. (06) 5166 111

L a p u a n  t u o m i o k i r k o s s a ,  S u o m e n  s u u r i m m i l l a  u r u i l l a
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örtt iperhe on edelleen halutt u 
lahja- ja muistoesine. Yhtä ha-
lutt uja ovat myös Korkeamäen 

tekemät enkelit. Niiden suosiota eivät ole 
vuosikymmenet horjutt aneet, enkeli so-
pii iloon ja suruun.

– Körtit ja enkelit eivät saa loppua 
hyllystä, taiteilija on hyvillään asiakas-
palautt eesta.

Korkeamäki muistaa vuonna 1984 
Lapualla pidetyt herätt äjäjuhlat, jolloin 
hänellä oli muutaman muun lapualaisen 
kädentaitajan kanssa töitä esillä liiketi-
loissa rautatieaseman kyljessä. Hän tote-
aa, ett ei menekki ollut kovin merkitt ävää, 
mutt a niistä juhlista alkoi körtt iperheen 
elämä, joka on jatkunut herätt äjäjuhlasta 
toiseen.

Savipaja Lintukoto edustaa lapualaista 
kädentaitoa ja omaleimaisuutt a kauneim-
millaan. Haapavedellä heidän tuott eensa 
ovat esillä yhteistyöyritysten kautt a, sillä 

Lintukodon isäntäväellä ei ole mahdol-
lisuutt a lähteä pois kotoa viikonlopuksi, 
koska kesäviikonloput ovat matkailun 
kannalta vilkkainta aikaa.

– Matkailuryhmiltä on tullut jo yh-
teydenott oja, Korkeamäki iloitsee tule-
van kesän näkymistä.

Suosittu matkailukohde
Idyllisessä maaseutumaisemassa sijaitse-
va Savipaja Lintukoto on suositt u mat-
kailukohde. 

Savipaja sai alkunsa Vuokko Korkea-
mäen keramiikkaharrastuksesta vuonna 
1976. Tänä päivänä Lintukodossa näkyy 
taiteilijan harmoninen sisustamisen sielu 
ja kuinka keramiikka voi kaunistaa jo-
kaista päivää. 

–Pöytätekstiilit, kyntt ilät ja kukat ovat 
tunnelmantekijöitä, Korkeamäki esitt elee 
katt ausideoita kauneuden keskellä.

Yrityksen kasvupaikka on historialli-
nen pihapiiri, joka on suunniteltu vanhaa 
ja uutt a rakennuskantaa yhdistäen. Tila 
on ollut samalla suvulla jo vuodesta 1675 
lähtien.

Lintukodon pihaa kaunistavat kome-
at istutukset, vesiallas ja sitä ympäröivät 
vesikasvit ja perennat. Viisitoista vuott a 
sitt en aloitett u piharakentaminen jatkuu. 
Uusiin suunnitelmiin kuuluvat erilaiset 
elementit, jotka muodostavat luonnolli-
sen maiseman myyntiin tuleville piha-
koristeille ja kalusteille.

kädentaitajan kanssa töitä esillä liiketi-
loissa rautatieaseman kyljessä. Hän tote-
aa, ett ei menekki ollut kovin merkitt ävää, 
mutt a niistä juhlista alkoi körtt iperheen 
elämä, joka on jatkunut herätt äjäjuhlasta 

Savipaja Lintukoto edustaa lapualaista 
kädentaitoa ja omaleimaisuutt a kauneim-
millaan. Haapavedellä heidän tuott eensa 

va Savipaja Lintukoto on suositt u mat-
kailukohde. ja uutt a rakennuskantaa yhdistäen. Tila 

on ollut samalla suvulla jo vuodesta 1675 
lähtien.

at istutukset, vesiallas ja sitä ympäröivät 
vesikasvit ja perennat. Viisitoista vuott a 
sitt en aloitett u piharakentaminen jatkuu. 
Uusiin suunnitelmiin kuuluvat erilaiset 
elementit, jotka muodostavat luonnolli-
sen maiseman myyntiin tuleville piha-
koristeille ja kalusteille.

Vuokko Korkeamäki teki ensimmäisen körttimumman 
Lapuan Herättäjäjuhlille vuonna 1984. Sen jälkeen 
körttiperhe on kasvanut uusilla perheenjäsenillä, ja 
niiden elämä on jatkunut herättäjäjuhlista toiseen.

Mirja Mattila
TEKSTI ja KUVAT

Astiastoissa näkyy taiteilijan kädenjälki.



viesti30

– Siionin virsillä on runsaasti kansan pa-
rissa syntyneitä melodiatoisintoja. He-
ränneillä on myös aivan oma laulutapan-
sa, johon kuuluu säkeiden päätt yminen 
töksähtävän lyhyesti sekä tavukohtainen 
sävelkoristelu, melismointi. 

Tieto juurista
– Vaikka olin koulutt autunut musiikin 
parissa jo vuosikymmenet, Siionin vir-
sien piirteet ja erityisyys nousivat vas-
ta nyt tietoiselle tasolle. Tajusin miten 
vahvasti Lapuan virsiperinne vaikutt aa 
omaan laulutapaani. En käytä vibratoa 
enkä pidentele fraasien loppuja. Tämä 
toi vahvan tietoisuuden omista juurista, 
Sippola kertoo.

 sukelsi  
kotipitäjänsä
virsiperintöön

Heli Karhumäki
TEKSTI

Näin kertoo pianisti, laulaja ja säveltäjä, 
Lapuan Sippolanmäellä kasvanut Laura 
Sippola. Hänen lapsuutensa oli sävelten 
ympäröimä. Isä Hermanni on pitkän 
linjan kuoromies, äiti Johanna Sippola 
kitaran kanssa esiintyvä laulaja. Laura 
Sippola on Sibelius-Akatemiasta valmis-
tunut musiikin maisteri, joka valmistelee 
tohtorintutkintoa, luotsaa Tuki-yhtyet-
tään, säveltää musiikkia useille artisteille 
ja palvelee seurakuntaansa Helsingissä 
kirkkovaltuutett una.

Kipinä Siionin virsiin syttyi 2010 
eteläpohjalaisen kansanmusiikkitapah-
tuman, Lapuan Spelien taiteellisena joh-
tajana. Kootessaan omaa konserttiaan 
hän oivalsi, ett ä körtt iliikkeen laulut ovat 
vahvasti kansanmusiikkia.

Siionin virsien sovitt aminen oli sukellus 
uuteen. Hän valitsi Siionin virsistä ne, 
jotka herätt ivät spontaaneimmin jonkin 
sovitusidean. Valituiksi tulivat mm. Koit, 
Jeesus, Ristin ruhtinaana, Koska valaissee 
kointähtönen ja Salli, Jeesus, ett ä saisin vil-
pitt ömän sydämen.

– Melodiat ovat äärimmäisen kaunii-
ta. Niistä on kaikki turha kulunut pois. 
Myös sävelten ja sanojen liitossa on jotain 
hyvin koskett avaa. Muuten ne eivät olisi 
säilyneet kansan virsiaarteina.

Omalla tyylillä
Körtt ivirsien muunteluperinne rohkai-
si Sippolaa tekemään sovituksia omalla 
tyylillään. Virsi on pyhä, mutt a ei koske-
maton. 

Siioninvirsistä ja pohjalaisista rekilau-
luista koott u konsertt i Lapuan tuomiokir-
kossa oli menestys. Bändi oli ihmeissään, 
kun yleisö nousi loppuaplodien jälkeen 
seisomaan ja veisasi kiitoksena moniääni-
sesti Herraa hyvää kiitt äkää. Sen jälkeen 
yleisö kerääntyi soitt ajien luo kiitt ämään 
ja vaatimaan niitä levylle. Kuulijoiden 
toive toteutui, kun Herätt äjä-Yhdistys 
julkaisi konsertin kappaleet cd-levyllä 
”Trenkipoika”.

KUVA 
Marjo Tynkkynen
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Elett iin 1920-luvun alkua. Karhunmä-
keen rakennetun opiston seinät hohkasi-
vat vielä uutuutt aan. Opistonmäki alkoi 
hiljakseen täytt yä uuden vuosikurssin 
oppilaista. Rehtori Väinö Malmivaaran 
Jukka-poika seurasi uteliaana tummissa 
vaatteissaan saapuvia körttiperheiden 
nuoria.

Yksi tulija säikäytt i pojan perusteel-
lisesti. Kiuruveteläisellä Aku Rädyllä oli 
yllään vaaleat vaatt eet.

Jukka pinkaisi kiireesti kotiin ja huusi 
vanhemmilleen: pihaan on tullut suruton!

Suomen vanhimpaan herännäisopis-
toon tultiin pääasiassa herännäiskodeis-
ta. Niissä tiedett iin ja myös noudatett iin 
poikkeuksett a herätysliikkeen sisäistä-
miä pukukoodeja. Surutt oman nimen sai 
esimerkiksi kiharasta tukasta, maallisista 
kauluksista tai värikkäistä vaatt eista.

Opisto nousee
Sata vuott a sitt en oppivelvollisuuslakia 
vasta suunniteltiin. Kansakouluja alett iin 
rakentaa sinne tänne. Säätyläisten ja por-
variskotien lapset jatkoivat kansakoulun 
jälkeen maan harvalukuisiin oppikou-
luihin, mutt a ne olivat liian teoreett isia 
ja hintaviakin maaseudun nuorten sivis-
tystarpeisiin. 

Henkisten voimavarojen kehitt ämi-
nen sekä elämän perustietojen ja taitojen 
hankkiminen nähtiin kuitenkin tarpeelli-
seksi. Nurmosta Sortavalan seminaariin 
lähteneiltä nuorilta rupesi tulemaan kir-
jeitä, joissa kehotett iin perustamaan opin-
topiirejä. Halu sivistyä voimistui.

Herännäishenkinen kansanopisto 
nähtiin ratkaisuna tavallisten ihmisten 
sivistystarpeeseen. Opiston kannatt ajat 
vakuutt ivat, ett ä kouluja käynyt rosvokin 
on parempi kuin kouluja käymätön.

Keskustelua opiston perustamisesta 
käytiin herännäisjohtajien Mauno Ro-
sendahlin, Wilhelmi Malmivaaran ja Juho 
Malkamäen johdolla.  

Epäilijöitä riitt i, eikä opiston sijain-
timaakunnastakaan oltu yksimielisiä. 
Lopulta Malkamäen huomatt ava lahjoi-
tus sai Herätt äjän päätt ämään, ett ä Ete-
lä-Pohjanmaalle opisto pykätään. Vielä 
tarvitt iin uusi sitkeä neuvonpito, jonka 
jälkeen opiston paikaksi sovitt iin Lapuan 
Karhunmäki.

Rehtorien murheet
Ensimmäinen rehtori Väinö Malmivaa-
ra sai Keisarillisen Suomen senaatilta 
opiston perustamisluvan saatt eena tar-

Kouluja käynyt rosvokin on parempi kuin kouluja käymätön

Satavuotiaalle tulevaisuus 
on täynnä mahdollisuuksia

TEKSTI 
Maiju Lemettinen
KUVAT
Päivi Aila
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kan ohjeistuksen, mitä talven mitt aan sai 
oppilaille opett aa. Senaatt i myös kielsi 
yhden oppiaineen: yhteiskuntaoppi oli 
poistett ava oppiaineiden joukosta. 

Nuoret naiset ja miehet opiskelivat 
Pyhää Raamatt ua, kirkkohistoriaa, luon-
teen kasvatusta, miesten ja naisten käsi-
töitä, kotitaloutt a, maantietoa ja maanvil-
jelystä, laskentoa, kirjanpitoa, musiikkia 
sekä tarpeen mukaan voimistelua.

Malmivaaran suurin huoli ja murhe 
oli taloudellisten kysymysten ohella se, 
millä keinoin rakentaa luott amus etelä-
pohjalaisiin ja heränneisiin. Hän uhrasi 
vuosikertomuksessa enemmän rivejä 
hengellisen toiminnan kuin arkisen ope-
tuksen kuvaamiselle.

Malmivaaralle oli hyötyä siitä, ett ä 
hänellä oli jo työkokemusta Kainuun 
maakuntaopistosta. Eikä tainnut haitak-
si luott amuksen synnytt ämisessä olla se-
kään, ett ä hän oli Wilhelmi Malmivaaran 
poika.

Toisen rehtorin, Jaakko Lammin, 
päällimmäinen murhe taisi olla se, miten 
säilytt ää opisto kuohuvalla 30-luvulla 
maltillisella linjalla. Yli kolmenkymme-
nen vuoden työrupeamaan sisältyivät 
myös talvi- ja jatkosodan probleemat ja 
jälkimainingit.

Vaikka opistossa ei yhteiskunnallisia 
aineita edelleenkään opetett u, yhteiskun-
nan myllerrykset eivät opistonmäkeä 
ihan kokonaan ohitt aneet.

Kolmas ja neljäs rehtori, Paavo Kuop-
pala ja Mauno Leskelä, vastasivat opis-

ton toiminnasta vuosina, jolloin yhteis-
kunnallinen murros lopullisesti alkoi. 
Herännäisyyden sisälle ja myös opiske-
lijarakenteisiin kasvoi muutospaineita. 
Vanhat kaavat eivät enää toimineet yhtä 
sujuvasti kuin aikaisemmin.

Viides ja kuudes rehtori, Esa Lipasti 
ja Sakari Takala panivat täytäntöön ja vei-
vät läpi jo aiemmin ositt ain valmisteltuja 
muutoksia. Sivistystyö ja koulutus moni-
puolistuivat. Suomeen tuli peruskoulu ja 
kansa alkoi oppia maksutt omiin opintoi-
hin. Kansanopisto ei kuitenkaan muutt u-
nut maksutt omaksi. 

Seitsemännen rehtorin Pentt i Lemet-
tisen vuosikymmenet olivat rakentami-
sen ja muutosten aikaa. Opiston siirto 
Karhunmäestä Lapuan keskustaan teki 
maakunnan heränneiden välille railoja, 
jotka aika on onneksi korjannut.

Uudisrakennus toi opistolle raskaat 
velat. Rakentamiskauteen kytkeytyi 
myös selvitys siitä, mihin koulutusaloi-
hin uuden opiston on keskitytt ävä. He-
rännäisyyden periaatt eista nousi kaksi 
suurta tehtävää: sivistystyö perheiden 
hyväksi ja perheiden kanssa sekä kan-
sainvälisyys.

Tulevaisuuden haasteet
Kahdeksas  rehtori Simo Ikola aloitt i 
työnsä maaliskuun alussa 2013. He-
rännäisyyden arvopohja näkyy Ikolan 
mukaan opistolla edelleen lähimmäisen 
huomioon ott amisena, ystävällisenä koh-
taamisena ja autt avaisuutena.

Satavuotiaalla opinahjolla on Ikolan mie-
lestä hyvät edellytykset vastata nykyih-
misten sivistystarpeeseen.

– Kokonaisvaltainen näkemys kas-
vatuksesta ja pedagogiikasta, vuosikym-
menten kokemus koulutuksen räätälöin-
nistä ja yhteisöllisyytt ä tukevat puitt eet 
ovat ominaisuuksia, jotka nostavat kan-
sanopiston usein jopa ylivertaiseksi kou-
lutuksen järjestäjäksi, sanoo Ikola.

– Sivistystarpeen ja vapaan sivis-
tystyön koulutuksen osalta tilanneon 
haastava ja ristiriitainen, koska toisaal-
ta koulutustarve on suuri esimerkiksi 
syrjäytymisvaarassa olevien ja maahan-
muutt ajien kohdalla, mutt a toisaalta val-
tiovalta kiristää rahahanoja.

– Maailma ei ole sama kuin sata vuott a 
sitt en opistoa perustett aessa. Opiskelijoi-
den hengellinen tausta on yhä useammin 
muu kuin körtt iläinen tai kristillinen. Se 
ett ä opistoon hakeutuu opiskelijoita, joil-
la on hyvin erilaisia hengellisiä taustoja, 
viestii luott amuksesta opistoa kohtaan, 
sanoo rehtori Ikola.

Hän uskoo, ett ä tulevaisuudessakin 
arvostetaan sitä, ett ä opisto uskaltaa rei-
lusti tunnustaa väriä, eli olla rohkeasti 
sitä mitä on, siis körtt iopisto.

– Omia lähtökohtiaan arvostavan on 
luontevaa arvostaa toisen lähtökohtia ja 
erilaisuutt a.

Opisto kokoaa maakunnallisiin seuroihin ja muihin tapahtumiin usein väkeä juhlasalin täydeltä.
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Kaunis sisustusmyymälä
Oma keramiikkamallisto 
 körttipatsaat, enkelit ja käyttöastiat,  
 sisustustuotteet sekä kodin tekstiilit 
Palkittu pihapuisto täynnä ideoita
 Kahvipalvelut tilauksesta ryhmille

L i n t u k o t o 
Vasunmäentie 351, Lapua
puh. 437 6936 , 050-560 3079
avoinna: ark. 10-18, la 10-15, 
(heinä- ja jouluk, su 12-16 )

Maalaisidylliä puutarhaympäristössä

lintukoto.fi 
Viitoitus valtatie 19:ltä Shellin kohdalta
Vasunmäentietä 3,5 km

Kirkko keskellä kaupunkia 

kesällä ja talvella 
isoille ja  
pienille 
 

 

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta 

Lahdenkadun kakkos-
vaihe on rakenteiLLa 
JuhLakentän kupeessa

Peabin kerrostalot tarjoavat mukavaa ja turvallista asumista.  
Rakennamme koteja eri puolille Suomea. Tutustu tarjontaamme 
www.peab.fi tai soita 0207 606 700 (8.28 snt/puhelu + 7.00 snt/min).
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Lapuan seurakunnan kirkonpenkit alkoivat täyttyä ennen 
näkemättömällä tavalla vuonna 1838, kun Niilo Kustaa  
Malmberg aloitti papin työnsä Lapualla. Eläminen keskellä 
körttihistoriaa ruokkii mielikuvitusta ja tuo syvyyttä   
herännäiskulttuuriin, 
sanoo Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan tiedottaja, radiopakinoitsija Heli Karhumäki.

Herännäisyys 
vetää Lapualle

TEKSTI
Heli Karhumäki
KUVA
Mikko Lehtimäki

Kun 2000-luvun alussa asuin perheineni Es-
poossa, aloin potea kotiseutuikävää. Vaikka 
elämä sujui kaikin puolin, tunsin irrallisuutt a, 
kotoa poissa olemisen tuntua. Eteläpohjalai-
suus minussa kirkastui yhä selvemmin, ja 
aloin kaivata tutt uun maakuntaan, omieni 
joukkoon. Kauhavalainen puolisoni oli yhtä 
valmis palaamaan takaisin.

Kasvoin Seinäjoella ja Nurmossa, mutt a 
Lapualla oli erityistä vetovoimaa isäni suvun 
sydämellisten körtt iläisten kautt a. Isoäitini ja 
hänen sisaruksensa Lapuan Hellanmaasta oli-
vat näytt äneet minulle herännäisyyden lempeät 
äidinkasvot. Äitini olin jo menett änyt, ja leski-
isäni ehti kuolla juuri paluumme kynnyksellä. 
Sitä tärkeämmäksi tuli löytää yhteisö, johon voi 
liitt yä. 

Ensimmäiset kotiseurat Lapualla heti 
muutt omme jälkeen nostivat kyyneleet sil-
miin. Minut otett iin halaten vastaan, vaik-
ken ollut isäntäväkeä vielä koskaan aiemmin 
tavannut. Sain myös heti kutsun Herätt äjän 
paikallistoimikuntaan.

Körtt ikultt uurin keskellä olin kuin uu-
teen voimavirtaan kytkett y! Toimitt ajana 
ahmin herännäisyyden historiaa, mikä 
pulppusi esiin lehtijutuissani, radiopaki-
noissani ja seurapuheissani. Syväsukelluk-
sen herännäisyyteen sain kirjoitt aessani 
körtt ivaikutt aja Jaakko Eleniuksen elä-
mäkerran Härmän Vikuri. Herätt äjäjuhlat 
omassa kotikaupungissa 2014 ovat suuri 
asia, joka osuu kohdalle ehkä vain kerran 
elämässä.

Eräs ystäväni on kertonut koskett avasti muutostaan 
Lapualle, herännäisyyden sydänmaille. Paavo Ruot-
salaisen hahmo ja opetukset Viimeiset kiusaukset –
oopperassa olivat vedonneet häneen, koska hän koki 
uskonsa heikoksi. Häntä rohkaisi ajatus, ett ä hänet oli 
luterilaisen kirkon jäsenenä kastett u Kristuksen omak-
si sen saman kristillisen opetuksen mukaan, jolla he-

rännäisyyskin lepää.
Mielikuva muutt ui eläväksi erään nilsiä-

läissyntyisen körtt ipapin kautt a, johon ys-
täväni tutustui työssään Itä-Suomessa.

– Tuon papin ajatt elussa näkyi vaatimat-
tomuus sekä minulle aina salatuksi jäänyt 
käsitys Jumalan täydellisestä armollisuu-
desta ilman ihmisen omia ansioita. Yritin lu-
kea aiheesta lisää Kalliista hunajan pisarasta. 
Pelastuminen yksin armosta, yksin Kristuk-
sen tähden tuntui olevan se perusasia, jonka 

varaan voisin uskaltaa heitt äytyä, kunhan 
olisi se sinapinsiemenellinen uskoa.

Ystäväni hakeutui töihin Lapualle.
Tieto Lapuasta körtt iläisyyden valta-alueena 
tuntui ystävästäni jännitt ävältä ja suurelta, 
jopa vieraalta. 

– Tunsin tulevani ulkomaille, maisemaa 
myöten. Poissa olivat savolaiset rämeiköt, 
mäennyppylät ja järvet. Tilalla autius ja tai-
vas, loputt omat pellot. Lapua ruokki mie-
likuvitusta. Käsitykseni körtt iläisyydestä 
alkoi saada konkreett isia kasvoja, lapualais-
ten näköisiä, hän kertoi.

– Olen täällä aistinut samankaltaista 
avaran armon ajatusta kuin nilsiäläispa-
pilla, vaikka se on täällä puett u hiukan eri-
laiseen pukuun. On lupa, tai enemmänkin 
velvollisuus olla oma itsensä ja luott aa Ju-
malaan, hän kertoo.

Vuodet lakeuksilla ovat ohjanneet häntä 
myös tiett yyn kunnioitt avaan hiljaisuuteen. 
Toisen ihmisen uskon määrää tai laatua ei 
kannata mennä ulkoapäin määritt elemään 

– eikä onneksi omaansakaan.
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Jukka Haapalainen:
herännäisyys – luonnollinen 
osa kulttuuria

TEKSTI ja KUVA Hannu Ranta

KAUPPAKATU 11, LAPUA • Puh. (06) 433 2440

Juhlakansan silmiä
suojaamaan

kattava valikoima
aurinkolaseja

herättäjäjuhlien ajan -20%
Tervetuloa!

Palvelemme:
ma-pe 9-17  la 10-14

Täyden palvelun kirjakauppa
LAPUALLA

Herättäjän Kirjakauppa
 Kosolankatu 1, Lapua

  (06) 433 5719
 www.lapuankipa.fi

– Ammentaisin perinteisestä tulopelistä 
ja käytt äisin kulkuemaista muodostel-
maa ja eri ikäisiä tanssijoita. Antaisin pe-
rinteisen sott iisin sovitett avaksi nuorille 
muusikoille, Jukka Haapalainen sanoo.

Kestääkö körtt iläisyys eli herännäisyys?
– Kestää! Herännäisyytt ä voi harjoitt aa hil-
jaisesti. Se kestää, koska se ei perustu ylei-
seen kiihkoisuuteen eikä hetken huumaan. 
Körtt iläisyys ei myöskään aiheuta tarpeet-
tomia konfl ikteja, sillä se ei ole tuputt amis-
ta eikä siinä ole ota tai jätä -mentaliteett ia, 
lapualaislähtöinen Haapalainen sanoo.

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta ja kä-
sitt eestä körtt iläisyys?
– Kokoontuminen yhteisen asian ääreen, 
joukko ja tiett y sidonnaisuus, usko ja yh-
teisöllisyys.

Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista 
Lapuan herätt äjäjuhlat?
– Tuo on hyvä sanayhdistelmä. Herännäi-
syys on aina ollut osa lakeutt a,  luonnol-
linen osa kultt uuria; herännäisyys ei ole 
kiihkoa, vain luott amista ja nöyrää uskoa, 
Jukka Haapalainen toteaa.

Matkatöissä maailmalla
Jukka Haapalainen on tullut tutuksi suo-
malaisille Tanssii tähtien kanssa -ohjel-
masta. 

Tuo ohjelma on silti vain osatyöllis-
täjä energiselle miehelle. Kesällä hänen 
tanssillisia työmatkapaikkojaan ovat 
muun muassa Kiina, Japani, Hong Kong 
ja Venäjä.

Herätt äjäjuhlat tehdään paljolti kökkä-
työnä. Millaisia kokemuksia sinulla on 
kökkätyöstä?
– Hyviä. Ennen vanhaan tanssiseurassa 
tehtiin paljon kökkätyötä. Kökällä hankit-
tiin varoja seuralle, jott a päästiin tanssi-
matkoille siten, ett ä kaikilla oli varaa läh-
teä mukaan. Mammat leipoivat ja myivät 
pullaa. Kaikki esiintyivät ilmaiseksi yh-
teisen hyvän vuoksi.

Mikä oli mielestäsi miehiään tämä Jeesus?
– Hyvän ihmisen esimerkki. Opett aja, 
osallistuja, ojentaja ja vaikutt aja. Hän ei 
epäillyt asett aa itseään altt iiksi hyvyyden 
ja oikeellisuuden vuoksi. Hän oli mies, 
joka eli kuten opett i.
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Körtit kartalla
Koska herännäisyys on leimannut laajasti Lapuan 
elämää ja seuroja on pidetty sadoissa kodeissa, tä-
hän karttaan on merkitty esimerkinomaisesti vain 
muutamia taloja, joissa seuroja on pidetty. Eräs 
näissä körttitaloissa syntynyt mies kuvasi entisaikain 
tilannetta: ”Jotkut kutsuivat koolle seuroja ja niihin 

Marielundin renkitupa. N.K.Malmbergin maatilan renkien 
asuintalo, jossa asui 1900-luvun alussa kirjailija Kyösti 
Vilkuna. Nykyiset asukkaat Pekka ja Mirjami Mäntymaa pi-
tävät seurat yleensä 6.6. Kustaan nimipäivänä Malmbergin 
muistoksi. Talon seinässä on laatta: ”Täällä Marielundissa 
asui vuosina 1842-1858 Nils Gustav Malmberg.” Marielun-
dintie 34.

Lapuan kristillinen opisto. Herännäisopisto perustettiin 
1914 Lapualla Karhunmäen kylässä Karhunmäen kristilli-
sen opiston nimellä. Aloitti toimintansa nykyisissä tiloissa 
1988. Siiriläntie 11-13.

Wanha Karhunmäki. Herännäishenkinen leiri- ja toimin-
takeskus, jonka tiloissa toimii Körttimuseo. Entinen Kar-
hunmäen kristillinen kansanopisto, perustettu 1914. Kar-
hunmäentie 923.

Herättäjän talo, Kosolan talo. Herättäjä-Yhdistyksen kes-
kustoimisto ja Herättäjän kirjakauppa. Alkujaan 1862 ra-
kennettu talonpoikaistalo ja kievari. Vihtori Kosolan suku 
omisti talon 1891–1948. Suomen ensimmäinen maaseu-
tukirjakauppa (1880-luvulla), venäläisten santarmien ma-
jatalo, vuosina 1915-1916 jääkäriliikkeen salainen etappi, 
1920-luvulla Vientirauha-lakonmurtoliikkeen toimisto sekä 
1930-luvulla Lapuan liikkeen päämajana ja IKL:n toimisto-
na. H-Y osti talon vuonna 1948. Kosolankatu 1.

Marielund. Vuonna 1801 rakennettu talo ja maatila, joka 
Niilo Kustaa Malmberg osti perheensä kodiksi 1848. Herän-
neitten iloinen kohtaamispaikka, jossa pidettiin lukemattomat 
hartausseurat, perhejuhlat ja herännäishäät, vieraana usein 
isännän ystävä Paavo Ruotsalainen. Puolison kuoleman ja 
heränneitten hajaannuksen aikoihin myös murheiden paik-
ka: Malmberg nähtiin joskus katkerasti itkevänä kartanonsa 
pihakivellä. Vauras körttitalonpoika Antti Pernaa osti talon 
1880-luvulla ja siirsi Kauhavan Saarimaahan. Wilhelmi Mal-
mivaara vieraili usein seurapuhujana tässä lapsuudenko-
dissaan. Omistajat Pekka  ja Markku Kujala. Entinen sijainti 
Marielundintie 34, nykyinen sijainti Alankotie 5, Kauhava. 

tultiin, kun kutsu kävi. Ei kyselty, ollaanko enemmän 
vai vähemmän körttejä, samaa seuraväkeä siellä pen-
kissä oltiin. Vaikka perinteillä ja juurilla on arvonsa, 
herännäisyyden luonteeseen ei kuulu ns. körttitalojen 
tai sukujen korostaminen.”

Tämän kauniisti ilmaistun periaatteen kera 
tohdimme julkaista tämän varsin puutteellisen 
karttakohteiden valikoiman.

1

2

3

1

Lapuan tuomiokirkko, rakennettu 1827 viiden kappeli-
seurakunnan emäkirkoksi. Tässä kirkossa ovat palvelleet 
lukuisat tunnetut körttipapit ja -vaikuttajat, mm. papiston 
apulainen N.K. Malmberg, kirkkoherra Wilhelmi Malmivaa-
ra, kirkkoherra K.R.Kares, papiston apulainen ja Kuopion 
piispa Olavi Kares, kappalainen Vilho (Ville) Kuoppala, kirk-
koherra ja Oulun piispa Väinö Malmivaara sekä kirkkoherra 
ja kirjailija Jussi Sinnemäki. Kosolankatu 3.

5

19

4

8

6

Huhta. Körttitalo. Emäntä, ”tukevasti körtti” Kaisa Alber-
tiina, o.s. Marttila (1864-1931) ja hänen puolisonsa Iisak-
ki Huhta (1861-1928) kokosivat lähiseudun heränneitä 
seuroihin. K.R. Kares vieraili usein talossa. Poika Kustaa 
Huhta toimi Herättäjässä sekä Pattijoen kirkkoherrana. 
Suvussa useita pappeja. Pauhuntie 14. 

7

Sinnemäki. Herännäistalo ja seuratupa, herännäis-
pappien ja maallikoiden seurataivalten etappipaikka, 
jossa pidettiin kirjailija Juhani Ahon kuvailemat Lapu-
an ensimmäiset herättäjäjuhlat 1901. Isäntä Jaakko 
Sinnemäki (s.1820) tuli nuorena herätykseen N.K. 
Malmbergin saarnojen vaikutuksesta ja kasvoi Hellan-
maan heränneitten johtohahmoksi. Jaakon poika Juho 
toi taloon 1877 emännäksi heränneitten maallikkojoh-
tajan Juho Malkamäen tyttären Kreetan. Näiden poi-
ka oli kirkkoherra ja kirjailija Jussi Sinnemäki, jonka 
poikia ovat rovasti Maunu Sinnemäki ja kirjankustan-
taja Anssi Sinnemäki. Anssin tytär on poliitikko Anni 
Sinnemäki. Talon omistavat Juho Sinnemäen tytärten 
pojat, serkukset Tapani Vähämäki ja Martti Kattelus. 
Hellanmaantie 492.

8
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HÄRSILÄ

SIMPSIÖ

SIMPSIÖ

SIMPSIÖ

SAARENKANGAS

H.K.

H.K.

H.K.

Benjam Pöntinen

Ikola. Körttitalo ja seurapaikka. Talon 
rakensivat heränneet Juho (s.1881) ja 
Sofi a Ikola, tila ollut samalla suvulla 
vuodesta 1756. Heidän poikansa 
Herman oli Karhunmäen opiston 
käynyt kunnallismies, kinkerisuntio ja 
seuraveisaaja, joka puolisonsa Saima 
Ikolan (o.s. Tynjälä) kanssa olivat 
kylällä seuraliikkeen kantavia voimia. 
Ikoloita on Lapualla laaja suku. Lapuan 
tuomiorovasti (eläkk.) Juha Ikola on 
Hermanin veljenpoika. Härsiläntie 191. 

20

20

21

Hantula. Vauras herännäistalo, seuratupa ja körttipappien koh-
taamispaikka. Isäntä Niiles Hantula (k. 1931) kuului Karhunmäen 
opiston väkeviin puuhamiehiin ja perustajiin. Talo edelleen suvus-
sa. Talossa pidettiin 1978 televisioidut seurat. Alahellantie 173. 

21

16

Ari Huhta

H.K.

H.K.
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Körtit kartalla
Malkamäen talo, Isoo-Malkamäki. Etelä-Pohjanmaan herän-
näisyyden merkittävimmän maallikkojohtajan Juho Malkamä-
en (1844-1928) 1884 valmistunut kotitalo, jonka pihamaalla 
pidettiin ensimmäiset herättäjäjuhlat 1893. Talo niukasti Ylis-
taron puolella (nyk. Seinäjokea). Kolme Malkamäen poikaa 
hukkui Kyrönjokeen, yksi tämän talon rannassa. Taloa asuvat 
Paavo ja Elsa Suutala sekä näiden poika perheineen. Elsa on 
Juho Malkamäen tyttärenpojan tytär. Jääkärintie 27, Ylistaro.

Rannan kauppa, K-market Rannankulma. 
1940-luvulla perustettu kauppaliike, jota johti 
körttivaikuttaja ja kirkkovaltuutettu, kauppias 
Jaakko Ranta puolisoineen. Aviopari piti vuok-
ralla lukuisia oppikoululaisia, joista ainakin Mat-
ti Kujanpäästä ja Olavi Lähdesmäestä tuli pap-
peja. Kauppaa pitävät jälkeläiset. Härsiläntie 2.

Kauppila. Seuratupa, jonka 
Niilo Kustaa Malmberg ra-
kennutti Siirilän kylään pian 
Lapualle tulonsa jälkeen 1839. 
Kuuluu Antti ja Ritva Ikolan 
tilaan. Siiriläntie 137.
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Rauta-Tiinan muistomerkki. Tällä paikalla 
sijaitsi veisuun johtajan ja lasten opettajan 
Justiina Rautakorven kotimökki. Wilhelmi 
Malmivaara vieraili mökissä usein lapsena 
äitinsä kanssa. Muistolaatassa on teksti: 
”Tällä paikalla eli ja vaikutti paikkakunnan 
ensimmäinen, taitava ja uskollinen kansan-
opettaja Justiina Rautakorpi (1815-1893). 
Rautakorventie 235.

11

Porola. Keskeinen herännäis-
talo, isäntä Iisakki Porola oli 
myös vahva kunnallisvaikuttaja. 
Nykyiset asukkaat eivät ole 
sukua. Porolantie 20. 

Muilu. Suku ja useita taloja 
Ruhassa. Suurelta osin tämän 
suvun kautta herännäisyys 
tullut tähän kylään. Kuvassa 
Ala-Muilu. Ruhantie 295.

1716

12

17

VÄLILÄ

KEISALA

KESKUSTA

KIVIRISTI

LIUHTARI

RITAMÄKI

RITAMÄKI

SIIRILÄ

SIIRILÄ

H.K. H.K. H.K.

Tynjälän tilan päärakennus. Sijainnut alku-
jaan Alanurmon kylässä. Lyhyen aikaa N.K. 
Malmbergin omistuksessa, poika Wilhelmi 
syntyi talossa 1854. Myöhemmin Malm-
bergin isäntärenki Arvi Juhana Logren osti 
Tynjälän asuinpaikakseen. Sortovuosina ve-
näläissotilaiden majapaikka. Siirrettiin Toijan-
niemen kylän kouluksi 1922, myytiin koulun 
lakkauttamisen jälkeen nykyiseen käyttöön 
Minnesota-päihdeklinikaksi. Vaasantie 584.

19

H.K.

Vanha Logren. N.K. Malmbergin kytötupa, 
jonka yläkerrassa asui hänen isäntärenkinsä, 
seurapuhuja ja lautamies Arvi Juhana Logren 
(k. 1883) ennen kuin uusi, oma torppa Länsi-
kylän metsään valmistui. Talo tyhjillään, piha-
piirin uudessa talossa asuu viidennen polven 
Logreneja, sukunimi suomennettu Ilvesok-
saksi. Talon pihatien alussa Rauta-Tiinan 
muistomerkki. Rautakorventie 235.

13

H.K.

H.K.

H.K.

Wallenbergin talo. Kirkonvartijan eli väh-
tärin (suntio) Jaakko Wallenbergin kotitalo 
(1827-1910) ja lukuisien herännäisseurojen 
pitopaikka. Nykyisin taloa asuva Jussi Vaah-
toniemi on Wallenbergin pojanpojanpojan 
poika. Suvun nimi on muutettu Vaahtonie-
meksi. Poutuntie 182.

12

H.K.

Virranniemen pappila. Lapuan tuomiokirk-
koseurakunnan kokous- ja juhlatila. Vuonna 
1798 rakennettu kirkkoherrojen virka-asunto, 
jossa ovat asuneet mm. Wilhelmi ja Väinö 
Malmivaara, K.R. Kares ja Jussi Sinnemäki. 
Kirkkoherranpappila on sijainnut samassa 
paikassa 1581 alkaen, nimi vuoteen 1952 
saakka Strömsudd (ströms = virran, udd = 
niemi). Kärsi tuhoja Suomen sodan aikana, 
talossa yöpyivät mm. upseerit Klingspor ja 
Kulneff. Marsalkka Mannerheim majoitettiin 
Virranniemeen Lapuan-vierailulla kesällä 
1920. Kosolankatu 4.

14

Palisanteri / Napsu-palvelu

Sarkala, talo ja seuratupa. Tilan perustanut 
Vilho Muilu 1922, aikansa körttivaikuttaja 
kylässä. Taloa asuu nyt hänen pojanpojan-
poikansa perheineen. Ojalantie 6.

15

15

TEKSTI JA KUVAT
Heli Karhumäki

H.K.
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kiinteistötuulet

Tervetuloa tutustumaan myytäviin
 kohteisiin www.kiinteistotuulet.fi

Kauppakatu 4 D, 2.krs, Lapua, (POP Pankin talo), p. 0400 266 019

Asunto Oy Lapuan
Lahdenkatu II
Lahdenkatu 3B, Lapua
Rakennustyöt aloitettu
Arvioitu valm. 30.6.2014

Kaikissa asuntoasioissa sinua
palvelee Kiinteistötuulet.
Meillä myyjät ja ostajat
kohtaavat.
Soita vaikka heti!
Johanna Suutala 040 579 4746
Esa Suutala 0400 266019
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Härsiläntie 14 Lapua puh. 4332816
Avoinna ma-to 9-17.30 pe 9-18 la 9-14

Keskellä 
     maakuntaa

Keskittäminen kannattaa...

www.eepee.fiLatojantie 9, LAPUA p. 010 7646 620

Latojantie 9, 
LAPUA 

p. 010 7649 440

Kauppakatu 5, LAPUA p. 010 7648 830

LAPUA JA ALAJÄRVI
Pienetkin teot  
luovat kestävää 
kehitystä.
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Hakaradio

Kelikontie 2, 62100 Lapua, 
puh.  020 728 0774 ma-to 9-17, pe 9-18, la 10-14

Lapua

Vaasantie 9, 60100 Seinäjoki,   
puh. 020 728 0772 arkisin 10-18, la 10-15

Seinäjoki

Tervetuloa
St1 Lapualle

Poutuntie 18, 62100 Lapua
Puh. (06) 438 8955
www.st1.fi

Palvelemme: ma–pe 6–22, la 7–22, su 8–22

Lapualaislähtöinen  Heikki Salo, 55, tie-
tää kuitenkin tasan tarkkaan, mistä herät-
täjäjuhlilla on kyse.

Mitä tulee mieleen sanasta ja käsitt ees-
tä herätt äjäjuhlat?
– Lapsuus, ilman muuta. Perheemme 
osallistui useille herätt äjäjuhlille. Mum-
moni oli harras herännyt. Hänen seinil-
lään oli kuvia Malmivaaroista ja muista 
sankareista. Siionin virret kaikuivat ylä-
kerrassa usein.

– Seurat koin lapsuudessani pitkäs-
tytt äviksi tilaisuuksiksi, mutt a myöhem-
min aloin ymmärtää pelin henkeä ja jota-
kin myös puhujien välisistä nokitt eluista. 
Olenpa itsekin nuorena miehenä olles-
sani jokusen kerran puhunut seuroissa, 
Heikki Salo kertoo.

– Käsite, todellisuus ja yhdistelmä 
Lapuan herätt äjäjuhlat kuulostaa perin-
teikkäältä ja hyvältä, Salo toteaa.

Miten hyvin tunnet heränneitä eli 
körtt iläisiä?
– Olen aina ajatellut, ett ä olen mitä ta-
vallisimmasta körtt iperheestä kotoisin.
Körtt iläisyys korreloi mielestäni melko 
vahvasti ihan tavallisen keskiluokkaisuu-
den kanssa. Meillä ei lapsena saanut olla 
pelikortt eja (siis semmoisia ihan oikeita), 

ei punaista päällä, ei punaista ainakaan 
pitkänäperjantaina, jolloin ei saanut vie-
railla kavereiden luona eikä pyytää heitä 
käymään.

Tuo kaikki, ja tietenkin seurat. Siinä 
sitä kosketuspintaa. 

– Muuten kaikki oli ihan tavallisen 
ihmisen elämää. Kuvaavaa kaiketi on, 
ett ä olin jo aika vanha kun tajusin, ett ä 
jossakin päin on sellaisiakin häitä, joissa 
tanssitaan, Heikki Salo sanoo.

Mikä on mielivirtesi, jos sinulla sellai-
nen on, Heikki Salo?
– Koska valaissee kointähtönen. An-
ders Odeliuksen teksti, jota Malmivaara 
muokkasi kääntäessään. Tuossa virressä 
on hieno melodia, jossa on merkintä trad.

Ovatko  heränneet mistään kotoisin? 
Ovatko he turhaa joukkoa?
– Tuo on vaikea kysymys. Kirjailija Juhani 
Peltonen luonnehti romaanihenkilöitään 
usein sanonnalla “hän on ateistinen orto-
doksi”. Vähän samantapainen olio koen 
itsekin olevani kotikasvatukseni ja lapua-
laisuuteni myötä. En tosin kokonaan, sillä 
en nykyään koe itseäni heränneiden jouk-
koon kuuluvaksi.

– Jos käytän mainitsemaani virtt ä selit-
tävänä tekijänä, koen olevani mentalitee-
tiltani yhä köyhä kerjääjä. En kuitenkaan 
luo yhtenään taivaalle kerjäävää katsett a.

– Sen verran elämänkokemusta mi-
nulla jo on, ett ä en missään tapauksessa 
koe  heränneitä turhana joukkona – vaik-
ka he ehkä itse haluaisivat olla sitä... ja 
niinpä se on, ett ä jokainen repii pelimerk-
kinsä siltä luukulta, mikä heille on auki, 
Salo selvitt ää.

Musiikin ja kirjoitt amisen saralla vuosi-
kymmeniä intensiivisesti ja menestyksel-
lisesti ahkeroinut Heikki Salo työskenteli 
aikoinaan Lapuan tuomiokirkkoseura-
kunnan nuoriso-ohjaajana.

Hän piti tuota työtään kivana, joskin 
koki, ett ei se kuitenkaan ollut häntä varten.

Herätt äjäjuhlat tehdään toistuvasti 
kökkä- eli talkootyöllä. Millaisia koke-
muksia sinulla on kökkätyöstä?
– Kökkä on hieno tapa toteutt aa asioita. 
Olen omassa kodin rakentamisessa käyt-
tänyt kökkäporukoita tuon tuosta, Salo 
kertoo.

Mikäpä oli mielestäsi miehiään tämä 
Jeesus?
– Mies, jolla oli opetukset kohdallaan, 
Salo vastaa.

Heikki Salolle herännäisyys   
on lapsuudesta tuttua

Mentaliteetiltaan köyhä kerjääjä

TEKSTI Hannu Ranta
KUVA Päivi Helakallio-Ranta

Lapualaislähtöinen, nyt Tampereen Pispalas-
sa asuva, laulaja-lauluntekijä Heikki Salo on 
sangen tuottelias ja monipuolinen sanoittaja; 
Saloa kihelmöi virren teko, mutta epäilee, ettei 
kuulu siihen joukkoon, jolta virsi tilataan tai 
jolta se halutaan.
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Nykyisen Aalto-yliopiston professorin 
Helena Teräväisen rooli Paukun syn-
nyssä oli tärkeä: kaupunginarkkitehtina 
hän oli alueen suunnitt elija, kaavoitt aja ja 
projektinvetäjä. Hän teki aiheesta myös 
väitöskirjan ”Lapuan Vanha Paukku – 
uudeksi rakennett u ja puhutt u” (2006).

Vanha Paukku on yksi Euroopan ra-
kennusperintöpäivien uusiokäytt ökoh-
teista syksyllä 2013.

Helena Teräväisen  ensimmäisiä vir-
katöitä Lapualla oli vuoden 1976 räjäh-
dysonnett omuuden 10-vuotismuistotilai-
suuden järjestäminen.

 – En tainnut silloin oikein tajuta, kuin-
ka lähellä asia oli. Pajakappelin avajaisissa 
1996 suru oli vieläkin käsin kosketeltavaa.

Tehdasalue itsessään ei enää suuria 
tunteita herätt änyt.

 – Viimeiset työntekijät sanoivat läh-
tiessään, ett ä ”dynyä alle vaan”. Ja leh-
tikirjoituksia oli pitkälle 90-luvulle, ett ä 

kumoon vaan – ihan sama mitä arkkitehti 
oli sinne suunnitellut.

Kaupunki oli joutunut ostamaan uu-
den tehdasalueen säilytt ääkseen työpaik-
koja Lapualla.

– Sain Vanhan Paukun pöydälleni 
1992, ja lopetin Lapualla 2000. Taidemu-
seon suunnitt eluun osallistuin vain alussa.

Paukun alueen  käytt ötarkoituksesta 
saatiin aikaan pitkä ja tunteikas vuoro-
puhelu. Laman aikaan sinne olisi halutt u 
yrityksiä, mutt a yhtään isoa ei ollut tu-
lossa.

 – Minusta kultt uurikäytt ö oli parem-
pi, koska siinä voitiin tehdä edes jossain 
määrin kokonaissuunnitelmaa.

 Arkkitehti sai eteensä korjaamatt o-
man teollisuusalueen, jota ei ollut listatt u 
eikä suojeltu. Rakennuksista ei ollut tal-
lessa edes piirustuksia, joten ne mitatt iin.

Säilytt ämisen arvoisia rakennuksia 
olivat iso tehdas (nyt kirjasto), työkalu-

tehdasalueen
uusi elämä

TEKSTI 
Markku Kulmala
Maiju Lemettinen
KUVAT
Jaakko Peltonen
Päivi Aila
Pasi Ahola

Kesäisin Vanhan Paukun pihaan levittäytyy 
festivaalialue kaikenikäisten juhlia ja 
kokoontumisia varten.

Tehdassalin muuntuminen toimivaksi kirjastok-
si on osoitus erinomaisesta suunnittelusta.

Vanha tehdasmiljöö on muuttunut 
viihtyisäksi ja persoonalliseksi 

kulttuurikeitaaksi.
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viesti

Suunnitt elijat suunnitt elevat, mutt a päätt ä-
jät päätt ävät. Kultt uurijohtaja Esa Honki-
mäki kehuu vieläkin kaukokatseisuutt a ja 
sydämen sivistystä, jota Lapuan päätt äjillä 
oli Vanhan Paukun rakentamisessa.

Yksi rohkean päätöksenteon monu-
mentt i on alueella oleva taidemuseo. Se 
valmistui vuonna 2006.

– Taidemuseo on meidän Kiasma. Se on 
ihmisten kulkureitt ien varrella, tänne ei tar-
vitse erikseen tulla.

Taidemuseon näytt elyissä korostuu koti-
maisten kuvataiteilijoiden ohella kansainvä-
lisyys. Siihen on päästy eri puolilla Euroop-
paa olevien ystävyyskaupunkien ansiosta. 
Honkimäen yhteydenpito ystävyyskaupun-
keihin on tiivistä ja tuloksellista.

– Taidemuseon näytt elyihin tutustuu 
vuositt ain yli 10 000 kävijää, mikä on ollut 
myös tavoitt eemme, toteaa Honkimäki.

Kesällä 2014 taidemuseossa on palkitun 
lapualaisen luontokuvaajan Benjam Pönti-
sen näytt ely.tehdasalueen

tehdas (teatt eri), keskusvarasto (makasii-
ni, jossa nyt liikkeitä), lämpökeskus (elo-
kuvateatt eri), paja (Pajakappeli), ruokala 
ja pintakäsitt elylaitos (taidemuseo).

Vanhat raamit - uudet toiminnot
Esimerkiksi kirjasto sekä musiikki- ja 
kansalaisopiston tilat on tehty sillä fi lo-
sofi alla, ett ä täysin uudet toiminnot on 
tuotu vanhan tehtaan sisään. Sisältä pu-
rett iin puisia valvomo- ja varastoraken-
nelmia. Kaikki ison tehtaan 1. ja 2. kerrok-
sen sisällä olevat tasot, seinät ja portaat 
ovat uusia. Ikkunat ja ovet ovat entisillä 
paikoillaan, mutt a esimerkiksi lasinen 
pääsisäänkäynti on uusi. 

Tehdasrakennuksen muodot  ja teol-
lisen käytön materiaalit – esimerkiksi te-
rästasot – ovat jäljellä.

 – Rakennussuojelun esteitä ei ollut, 
koska missiomme oli säilyttää alueen 
henki ja miljöö.

 Sähköt ja lvi-tekniikka olivat isoja haas-
teita. Kaikki on uusitt u, mutt a vanhoja 
sähkökaappeja ja muita yksityiskohtia on 
jätett y näkyviin museaalisessa mielessä.

Työ alkoi esisuunnitt elulla 1992 ja kir-
jaston rakentamisella 1996, mutt a urakka 
jatkuu edelleen, sillä Ruokala odott aa vie-
lä suunnitelmia ja korjausta.

Rahaa Vanhaan Paukkuun on ku-
lunut arvioiden mukaan 25 miljoonaa 
euroa. Helena Teräväinen korostaa, ett ä 
alue säilytett iin taloudellisin perustein. 
Kaupungille oli edullisempaa tehdä kir-
jasto Paukkuun kuin rakentaa uutt a. Kir-
jaston sijoitusta Paukkuun vastustett iin 
ankarasti, mutt a valmiina tilat muutt ivat 
monen mielen.

Vanha Paukku  kehitt yi työn edetessä. 
Suunnitt elija ja päätöksentekijät kiersivät 
kotimaassa ja yksityisesti ulkomaillakin, 
ja uskallus kasvoi.

Meidän 
Kiasma

Lapuan Taidemuseo sijaitsee Lapuan Kulttuuri-
keskuksessa, keskellä entisen patruunatehtaan 
tehdasmiljöötä. 

Taidemuseo sai alkunsa varatuomari Pauli 
Laurilan taidelahjoituksesta Lapuan kaupungille 
vuonna 1998. Lahjoituksen perustamisen ehto-
na oli taidemuseon rakentaminen kokoelman 
säilytystä ja esittelyä varten. 

Rakennuksen on alun perin suunnitellut arkki-
tehti Onni Tarjanne, taidemuseon pääsuunnitte-
lijana toimi akateemikko Juha Leiviskä. Tehtaan 
toiminnan aikana rakennus toimi pintakäsittely-
laitoksena.

Taidemuseo keskellä   
tehdasmiljöötä

Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja 
Esa Honkimäki.

Yksi räjähdysonnettomuuden jäljiltä säästyneistä rakennuksista on tehtaan paja, 
jossa toimii nykyisin pajakappeli.

KUVA Mirja Mattila
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utomoa johtaa neljännen 
polven kankuri Esko Hjelt 
vaimonsa Jaanan kanssa. 

Kutomon juuret ovat Lapuan Lankilan-
koskella, johon Eskon isoäidinisä Juho 
Annala perusti vuonna 1917 villa- ja huo-
patossutehtaan. Lähes sata vuott a myö-
hemmin pellava on syrjäytt änyt huopik-
kaat, mutta Hjeltin perheyrityksessä 
työhön on edelleen intohimoinen ote: 
tehdään alusta asti itse, ja vain parasta.

– Muutos ei tarkoita vanhan hylkää-
mistä. Perinteet merkitsevät meille jat-
kuvuutt a, turvallisuutt a ja toistuvuutt a, 
sanoo Esko Hjelt, todetessaan ”kutomos-
sa kasvamisensa” käytt ökelpoiseksi pää-
omaksi. 

Tarinoita ja tunnelmia
Kankurien nykyinen tuotanto perustuu 
Hjeltien omalle arvopohjalle. He kuvai-
levat, kuinka tuott eiden design löytyy 
luonnosta ja kuinka kankurien tuote-
perheet kestävät äidiltä tytt ärelle. Se on 
heidän tapansa säilytt ää ja siirtää iki-
muistoisia tarinoita ja tunnelmia uusille 
sukupolville.

Luonnonläheiset arvot tulevat esiin 
katt aus-, keitt iö-, sauna- ja sisutusteks-
tiileissä ja villahuovissa. Pesty pellava on 
kankureiden spa-tuote: vastaus vauhdilla 
kasvavien kotikylpylöiden vaatimuksiin. 
Kutomossa uskotaan kuitenkin kestä-
vään kehitykseen paremmin kuin ohime-
neviin trendeihin, mutt a joka hetki on ol-
tava tietoinen mitä maailmalla tapahtuu.

– Tavoitt eemme ei ole yrityksen kasvu. 
Tärkeintä on suunta jossa realiteetit yri-
tykseen nähden ovat kohdallaan. Koko 
ajan on ajateltava kansainvälisesti, Jaana 
Hjelt arvioi.

Kantavia voimia
Lapuan Kankurien tunnett uus on laaja, 
mutt a Esko Hjeltin mukaan kutomo on 
pieni maailman mitt akaavassa. Hän arvi-
oi, ett ä pientä yritystä ei armahdeta, jot-
ta se voisi tehdä heikompilaatuista kuin 
isommat, mutt a pienellä yrityksellä on 
tarvitt aessa mahdollisuus tehdä nopeita 
käänteitä ja ratkaisuja.

Lapuan Kankurit tunnetaan maailmalla

Rakkaudella
lanka langalta

Mirja Mattila
TEKSTI ja KUVAT

– Suuri rikkaus on siinä, ett ä teemme 
tuott een langasta kulutt ajalle alusta asti 
itse. Osaava henkilökunta, idearikkaat 
suunnitt elijat ja ajanmukainen konekan-
ta ovat yrityksen kantavia voimia, Esko ja 
Jaana Hjelt summaavat.

Kankureilla on verkkokaupan lisäksi 
kodikas myymälä Vanhan Paukun idyl-
lisessä tehdasmiljöössä Lapualla sekä 
Goviniuksen talossa Katariinankadulla 
Helsingissä. Omien myymälöiden lisäk-
si jälleenmyyjinä toimivat tavaratalot ja 
lahjatavaraliikkeet ympäri Suomen.

Pellavakutomoa johtaa neljännen polven kanku-
ri Esko Hjelt vaimonsa Jaanan kanssa. Lapuan 
Kankurit on nimi, joka tunnetaan laadusta, 
tuotteista, ja luonnonläheisistä arvoista. 

Äidiltä tyttärelle. Kankurien tuoteperheet on 
suunniteltu kestämään aikaa ja käyttöä.
Vilma-tytär heitti olalleen pestyä pellavaa ja 
pisti päähänsä saunalakin.

Jaana Hjelt
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Ihminen ei elä 
pelkästään leivästä, 

joten syö myös pullaa 
- ja kakkujakin!

Näitä kaikkia teemme 
50 vuoden kokemuksella

Puistotie 2 | 62100 Lapua
(06) 433 7300

varaukset@lapuahovi.fi
www.lapuahovi.fi

Private Hotels
Since 1994

Hotelli-ravintola
LAPUAHOVI
Lapuan keskustassa!

Helppo tulla, vain 200 m juhlakentältä!

• 33 huonetta • 74 vuodepaikkaa
• ruokaravintola • saunaosasto
• kokoustiloja • aulabaari • terassi • pub

Herättäjäjuhlien aikaan palvelemme
juhlavieraita aamusta myöhään yöhön!
Aamupala, lounas ja päivällinen noutopöydästä.
Myös A´la Carte ja pizzalista!
Ravintolaamme sopii noin 180 ruokailijaa samanaikaisesti!
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puh. (06) 438 7056, 0400 368 023
Kauppiaantie 1, 62100 Lapua

APK
Auto, pelti ja konekorjaamo

HAAPALA

J. PIHLAJAMAA, KIVIRISTINTIE 1
62100 LAPUA   PUH. 06 433 1525

Kuoppalantie 2
puh. 433 1771

Lapuan lääkintävoimistelu Oy

www.lapuanlv.fi 

www.HHnet.fi 

www.facebook.com/halpahalli
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anrakennus Saari   Maanrakennus Saari   Maanrakennus Saari Maanrakennus Saa

ari   Maanrakennus Saari   Maanrakennus Saari Maanrakennus   Saari Maanrakenn

Jani Näykki           1+8 inva 0500 661 266

Petri Niemi 0400 199 800

Marko Rajamäki 0500 368 965

A-M Klemettilä 0400 667 510

Juha Pohjonen 0400 196 021

Ari Välkkilä 0500 363 662

Ari Ikola     1+6 inva+paarit 0500 369 055

Jorma Niemi 0500 362 767

Hannu Saunamäki         1+8 0400 666 794

Ari Karhu              1+8 inva 0500 266 637

Sami Välkkilä 050 304 4008

Mika Ikola  1+8 inva+paarit 0500 261 420

Sami Välkkilä     1+8 inva 040 662 0008

Kela-taksi 0100 86 001

Lapuan 
Ulataksi

0100 84 999

Makasiinintie�7
62100�LAPUA
Puh.�(06)433�6600

e

www.lapuanenergia.fi

-�ympäristön�ystävä�-
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Missiona 
kestävä kehitys

Toimitusjohtaja Mika Yli-Petäys.

Thermopoliksen toimitusjohtaja Mika Yli-Petäys haluaa vältt ää 
ylisanoja kuvaillessaan energiakehityksen kärjessä kulkevan yri-
tyksensä toimintaa. Silti hän tulee maininneeksi, ett ä fi rma on 
ainutkertainen. 

– Yritämme tehdä työmme vain hyvin ja uudella tavalla.
Neuvonnalla, projektien valmistelulla, selvityksillä ja kat-

selmuksilla pyritään siihen, ett ä kunnat, kulutt ajat ja yritykset 
toimisivat energian suhteen järkevästi. Ja mikä ett ei siinä sivussa 
myös kannatt avasti.

– Itse asiassa kaikki energiansäästöön tähtäävä toiminta on 
aika helppoa. Mutt a siitä viestin vieminen ei ole helppoa, Yli-
Petäys sanoo.

– Ei pitäisi olla mitään hyvää syytä olla parantamatt a energia-
tehokkuutt a. Silti jatkuvasti viriää keskustelua siitä, onko ilmas-
tonmuutosta edes olemassa. Ihmiset eivät halua nähdä metsää 
puilta.

 Yli-Petäys muistutt aa, ett ä ilmastonmuutoksen olemassaolo 
on tieteellisesti osoitett u. On turha ajan haaskausta väitellä, onko 
se ihmisen aikaansaannosta vai löytyykö siihen luonnollisia syitä. 
Jokaisen kannatt aa tehdä päästöjen vähentämiseksi jotakin.

– Se ainakaan ei ole eett isesti kestävää ajatt elua, ett ä eletään 
mekin pellossa, kun kerran muutkin elävät.

Perinteistään tunnett u Lapua haluaa olla energiatalouden 
edelläkävijä Euroopassa. Thermopoliksen projektit ovatkin usein 
kansainvälisiä ja kehitystä haetaan ulkomaisesta yhteistyöstä.

 

Tervetuloa Herättäjä-
juhlille Sotkamoon

3.-5.7.2015
Olen ollut 
kanssasi 
kaikkialla, 
missä olet 
kulkenut.

2 San. 7:9

TEKSTI 
Maiju Lemettinen
KUVA
Kari Löfhjelm
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Hiekat, sorat ja murskeet

Rakentajille ja kunnossapitoon

Lapuan Kuljetus Oy
puh. 050 555 6705KTK
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Rakennus Oy Lapua
Poutuntie 200
62100 Lapua

 

 

 

         Juuri oikeat palvelut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

VALTUUSTONTIE 12 LAPUA  PÄIVYSTYS 044-3336280 
PUH. 06-4336200    TOIMISTO@YLITALOKY.COM 

WWW.YLITALOKY.COM   WWW.KIINTEISTOHUOLTOYLITALO.FI 

 

	  
	  

Hantulan Kukkakauppa

Lapuan Optiikka Ky

Jusmara Oy

Lakeuden Kuivaustekniikka Ky

V. Laiti Oy

Autokoulu Ajopari Ay

Autokoulu Atlas Oy

Mever Oy

Ikolan Kukka- ja Hautauspalvelu Oy

Kahvio-Leipomo Aarla

• IT-laitteet • Asennukset • Monitoimilaitteet • Kassajärjestelmät  
• Maksupäätteet • Taloushallinto-ohjelmat • Toimistotarvikkeet

Anvia Yritysmyymälä (ent. Lakeus Office) 
Rengastie 2, Seinäjoki 
puh. 0290 030 490 | www.anvia.fi
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Lämmitä sinäkin kotisi
kotimaisella polttoaineella.

lämmityskattilat 30 - 990 kW
kiinteän polttoaineen polttolaitteet
valmiit lämpökeskukset 30 - 990 kW

Valmistaja:
Veljekset Ala-Talkkari Oy | Hellanmaantie 619
62130 LAPUA | puh: 06-433 6333
fax: 06-437 6363 | email: asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi



Tekniikka muuttuu,
                 ARVOT PYSYVÄT!

• www.mskgroup.fi   • www.mskgroup.fi  • www.mskgroup.fi   • www.mskgroup.fi  •


