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Kauhavalla 2020
Herättäjäjuhlat ovat Suomen toiseksi suurimmat kirkolliset kesäjuhlat.
Juhlat järjestetään aina eri paikkakunnalla, yleensä heinäkuun alussa.
Nivalassa herättäjäjuhlat järjestetään 2019 ja Kauhavalla 3. - 5.7.2020.
Kauhavan juhlien järjestäjinä ovat
Kauhavan seurakunta, Kauhavan kaupunki ja Herättäjä-Yhdistys ry.
Juhlaviikonlopun viettoon Kauhavalle odotetaan noin 30.000 vierasta.
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045 657 7238, petra.kero@evl.fi
Juhlatoimikunnan pj.
Jyrki Jormakka
040 505 7415, jyrki.jormakka@evl.fi
Toimikuntien puheenjohtajat
Kansliatoimikunta: Raija Alestalo
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Matti Latomäki
Liikennetoimikunta: Jaakko Perälä
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Taloustoimikunta: Ritva Heinonen
Varainhankintatoimikunta:
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www.kauhavanseurakunta.fi/
Kauhavan herättäjäjuhlat 2020

SIELLÄ MISSÄ ON ELÄMÄÄ.
Monille tärkeintä elämässä on läheisten turvattu elämä. Kun tuntee
olonsa turvatuksi, uskaltaa elää enemmän, täydemmin.
Elämänturvayhtiönä olemme asiakkaidemme ja heidän läheistensä
talouden, terveyden ja turvan asialla. Lue lisää: lahitapiola.fi/elamanturva
Palvelemme Kauhavalla Nikolaintie 10. Vakuutuspalvelut puh. 06 534 2100

www.h-y.fi
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ASIANTUNTIJASI
TUTKIMUKSESSA & SUUNNITTELUSSA

Tutkimus

Suunnittelu

Soilcon Oy, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava
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puh. 06 434 2300

Valvonta
www.soilcon.fi

www.herattajajuhlat.fi

Tervetuloa
Kauhavalle!
Hyvät juhlavieraat!
Herättäjäjuhlat pidetään Kauhavalla kesällä 2020
”Siipeis suojaan” -tunnuksen alla. Teema sopii hyvin
myös Kauhavan pitkään ilmailuhistoriaan. Juhlapaikkana toimii entisen lentosotakoulun alue.
Nykyinen Kauhavan kaupunki perustettiin kuntaliitoksella 1.1.2009. Tuolloin Alahärmä, Ylihärmä,
Kauhava ja Kortesjärvi perustivat Kauhavan kaupungin. Neljän taajaman välillä on helppo liikkua ja jokaisessa riittää näkemistä. Kaikissa niissä on myös oma
kirkko. Toivon kaupunkimme esittäytyvän juhlakansalle ihmisen kokoisena ja vieraanvaraisena.
Eräs tunnetuimmista kauhavalaisista maamerkeistä
on Iisakki Järvenpään puukkotehdas. Puukkotehdas
on mielenkiintoinen matkailukohde tehdaskierroksineen ja tehtaanmyymälöineen. Tehtaanmyymälän
yhteydessä on myös museo-osio jossa voi rauhassa
tutustua yhtiön pitkään historiaan ja puukonvalmistuksen syntyyn.
Kauhavalla körttiläisyys on hyvin arkista, siitä ei
tehdä numeroa. ”Ylihärmän herännäisyys oli elämäntapavaatimusten suhteen erityisen lempeää ja vapaata”, kertoo ylihärmäläissyntyinen Jaakko Elenius
kirjassa Härmän vikuri. Ihmiset ovat vaatimattomia
mutta vahvoja, sanansa mittaisia. Täällä körttiläisyys
kestää ja kantaa, se on sellaista hiljaista uskoa, ikään
kuin kodin tuoma taustavoima, joka antaa sitkeää
rohkeutta ja uskoa mennä eteenpäin.
Vahva tulevaisuudenusko ja eteenpäin menemisen
voima näkyy erityisen selvästi paikallisissa yrittäjissämme. Työnteko on ollut aina normaalia elämää ja
kuulunut lapsillekin jo varhain. Nämä työmoraalin
tulokset näkyvät tänäkin päivänä kaupunkimme aktiivisessa yrityskentässä. Kauhava on Etelä-Pohjanmaan
teollisuuden keskus. Kaupunki on tunnettu korkeaa
teknologiaa hyödyntävistä, kansainvälisiin kärkiyrityksiin kuuluvista metalli- ja puutuoteteollisuuden

KAUHAVA • HÄMEENKYRÖ

www.h-y.fi

yrityksistä, kasvavasta matkailuyrittäjyydestä, valtakunnan
kärkikaartiin kuuluvasta alkutuotannosta ja turkistaloudesta sekä yritysten välisestä yhteistyöstä.
Meillä on 1500 yritystä ja lisää mahtuu! Toivotan teidät
tervetulleiksi tutustumaan elämysten Kauhavaan!
Markku Lumio
Kauhavan kaupunginjohtaja

HILAMET.FI
040 516 3446

temeran.fi
JUHLAVIESTI
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Tilaa nyt Kotimaa-lehti
tarjoushintaan.
Itsellesi tai lahjaksi.

”Nyt yritetään
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kerrallaan.”
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Kannen kuva:
Jani Laukkanen
113. vuosikerta
0043595–18–3
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Kalle Pihlaja
viihtyi
herättäjäjuhlilla
isänsä Matin
harteilla

€

Kirjastosta
mallia
kirkolle

Maanviljelijän
karu vuosi jätti
sadot pellolle
Kannen kuva:
Johannes Wiehn
113. vuosikerta
0043595–18–05

Kannen kuva:
röm
Jukka Granst
113. vuosikerta
9
0043595–18–2

Körtit
koolla
Tampereella

2018 | hinta: 3,70

6 kk

€
44
(94,50 €*)
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Kotimaata lukemalla
tiedät, mitä kirkossa
tapahtuu juuri nyt.

TILAUSKORTTI

√ Kyllä kiitos!

Tilaan

Itselleni

Lahjaksi
Kotimaa
maksaa
postimaksun

Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena tilauksena
6 kuukautta 44 € (94,50 €*)

TILAAJA/MAKSAJA
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

Juhlaviesti 2020

SAAJA ( jos eri kuin maksaja)
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin
Sähköposti
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Kotimaa Oy
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Vastauslähetys

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä.

(*Irtonumerohinta.) Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa
toistaiseksiJUHLAVIESTI
asti ja koskee vain tilaajia Suomessa. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden
tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. 1.1.2013 alkaen vähintään kuukauden
ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 %.

www.herattajajuhlat.fi

Sinua odotetaan
Kauhavalla järjestetään ensimmäisen kerran herättäjäjuhlat kesällä 2020. Juhlien tunnuksena on
Siipeis suojaan. Tutun iltavirren sanat valikoituivat juhlatunnukseksi, koska ne kuvaavat juhlapaikkaa osuvasti. Lentokenttä toimii Kauhavalla
herättäjäjuhlien tapahtumapaikkana ensimmäisen kerran. Kauhavan lentokentällä on koulutettu suomalaisia sotilaslentäjiä ja mekaanikkoja
vuosikymmenien ajan. Ilmatilan turvallisuuden
ammattilaiset ovat tärkeitä osaajia maanpuolustuksen kokonaisuudessa. Juhlapaikka edustaa
siis kristityn silmin ajallisen turvallisuuden perinnettä. Kauhavan herättäjäjuhlia valmistellessa
saamme rukoilla, että juhlille kokoontuva kristikansa saisi kokea hengellistä ja ajatonta turvallisuutta. Jumalan siipien suojaa.
Herättäjäjuhlat ovat yhteinen ponnistus seurakunnalle ja koko maakunnalle. Juhlavalmistelujen käynnistyttyä on ollut ilo huomata, miten
monet ihmiset ovat olleet valmiita osallistumaan
valmisteluihin pitkäjänteisesti. Uusia tuttavuuksia on syntynyt ja vanhoja syventynyt. Valmistelujen alkuvaiheessa alkaa hahmottua sekin, että
juhlien onnistumiseksi tarvitaan suuri joukko
talkoolaisia itse juhlatapahtuman ajaksi. Kaikille tekeville käsille löytyy mahdollisuus palvella
yhteistä hyvää. Juhlat syntyvät siitä, että kaikki
valmistellaan toteuttamista varten, ja sitten toteutetaan. Nöyrin ja odottavin mielin osaamme jo
iloita saapuvasta juhlakansasta.
Olet lämpimästi tervetullut armon sanan kuuloon!
Jyrki Jormakka
kirkkoherra
Kauhavan seurakunta

Hän antaa enkeleilleen käskyn
varjella sinua, missä ikinä kuljet,
ja he kantavat sinua käsillään,
ettet loukkaa jalkaasi kiveen.
Ps. 91: 11-12

www.h-y.fi
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Tervetuloa
tutustumaan
kirkkoihimme
ja niiden ympäristöön

Neljän
kirkon
kaupunki
Kirsi Ylihärsilä

Kauhavan
korkea kirkko

Kauhavan punatiilinen kirkko seisoo ylväänä
Kauhavanjoen tuntumassa. Sen korkea torni näkyy kauas. Kirkko valmistui vuonna 1925 samalla paikalla sijainneen puukirkon tilalle. Nykyisen
kirkon on suunnitellut arkkitehti Josef Stenbäck.
Kirkko edustaa uusgoottilaista tyyliä.
Kirkkopihan sankarihautojen keskellä on
kuvanveistäjä Johannes Haapasalon tekemä
sankaripatsas. Kirkon lähellä sijaitsee myös jääkärimuistomerkki, menneiden sukupolvien
muistokivi ja Karjalaan jääneiden vainajien muistokivi.
Kirkon itäpuolelle perustettiin vuonna 2016
muistolehto uurnahautauksille. Vuoret väistykööt -nimisen, punagraniitista tehdyn muistomerkin alueelle on suunnitellut Vaasan seurakuntayhtymän eläkkeellä oleva hautausmaapäällikkö
Pekka Mäkinen ja toteuttanut Kauhavan Kiviveistämö. Muut hautausmaat sijaitsevat kauempana.

Alahärmän
kaunis kivikirkko

Alahärmässä kirkko sijaitsee kylänraitin varrella hautausmaiden ympäröimänä. Harmaakivikirkko valittiin Suomen kauneimmaksi kirkoksi
Radio Dein vuonna 2015 toteuttamassa äänestyk-

Kauhavan
Kuljetuspalvelu Oy
Tuomo Lager 0400 600 265
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Valmisruokien sopimusvalmistaja vuodesta 1999
www.herattajajuhlat.fi

sessä. Kirkkoa kunnostettiin sisältä
ja ulkoa vuonna 2018.
Kirkko vihittiin käyttöön 1903.
Kaksi paikalla aikaisemmin ollutta puukirkkoa tuhoutuivat tulipaloissa. Arkkitehti Josef Stenbäckin
suunnitteleman kivikirkon rakensi
kurikkalainen rakennusmestari S.
Birling härmäläisten kivimiesten
avustuksella. Kirkko on tyyliltään
kirkkogotiikan ja kansallisen romantiikan synteesi.
Kirkkopihassa on viime sotien
sankarivainajien
muistomerkki.
Rukoilevaa äitiä kuvaavan paaden
ympärille on haudattu 187 sankarivainajaa. Kirkkopihassa sijaitsevat myös mm. vapaussodan veteraanien muistomerkki ja jääkärien
muistokivi.
Vanhalla hautausmaalla, kirkon
takana on vuonna 1859 valmistunut
talvihauta, joka toimii nykyäänkin
vainajien säilytystilana. Rakennuksen läheltä löytyy kuuluisan puukkojunkkarin Antti Isotalon hautapaikka.

Kortesjärven punainen
puukirkko

Kortesjärven vuonna 1792 valmistunut kirkko on tyyliltään kustavi-

laista uusklassismia. Malliltaan se
on kahdeksankulmainen ristikirkko. Kirkon on rakentanut tunnettu
pietarsaarelainen kirkonrakentaja
Jaakko (Jacob) Rijf. Hän oli Suomen
ensimmäinen akatemiakoulutusta
saanut kirkonrakentaja.
Erillinen puinen kellotapuli on
vuodelta 1856. Kirkon ympärillä on
vanha hautausmaa. Sotien sankarivainajat on haudattu kirkkomaahan.
Muistomerkkien ympärille on haudattu 109 kortesjärveläistä sodissa
1939–1945 kaatunutta sankarivainajaa. Kauko Räsäsen veistämä jääkärimuistomerkki paljastettiin vuonna

Tervetuloa Kauhavan seurakunnan kirpputoreille!

Kauhavan Kirpputori-kahvila Toiska
avoinna ke–la klo 11–15, Kirkkotie 13

Ylihärmän kirpputori, Päämajantie 31
avoinna ke klo 16–18 ja la klo 10–13

TUOTTO DIAKONIA- JA LÄHETYSTYÖLLE

www.h-y.fi

1958. Kortesjärveltä värväytyi suhteessa väkilukuun eniten jääkäreitä.

Ylihärmän
puinen ristikirkko

Kirkko valmistui 1787. Kirkko
edustaa aitoa kansanomaista puutyyliä. Ensimmäiset kirkon piirustukset laati kirkonrakentaja Antti
Hakola, mutta varsinaisena suunnittelijana ja toteuttajana toimi
kuitenkin hänen poikansa Kaappo Hakola. Ylihärmän kirkko on
24-kulmainen ristikirkko.
Karl Ludvig Engelin suunnittelema kellotapuli valmistui 1828.
Kellotapulin
rakennusmestarina
toimi Oravaisista kotoisin ollut
Olof Häggblom. Ylihärmän kirkon
kellotapulin on sanottu kuuluvan
Suomen kauneimpiin.
Kirkon itäpuolella sijaitsee vanha
hautausmaa. Sankarihauta-alueen
on suunnitellut ylihärmäläissyntyinen arkkitehti, professori Johan
Sigfrid Sirén. Suuren sankariristin
takana on talvi- ja jatkosodassa kaatuneiden muistomerkki. Hautausmaalle on haudattu 144 sankarivainajaa.
Kirkkopihasta löytyy sankarihautapatsas, jääkärimuistomerkki ja
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.
Ylihärmän kirkkoa ja tapulia peruskorjattiin vuosina 2013–2014. *

Kauhavan Taide ja Kehys
Matsompintie 53
62200 Kauhava
Puh. 040 513 4501

JUHLAVIESTI
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Elämysten
kaupunki
Liina Hautanen

Mistä Kauhava on tehty? Lakeusmaisemista, yrittäjyydestä, häjyistä,
maataloudesta, Härmän Kylpylästä
ja huvivaltio PowerParkista. Entisistä Alahärmän, Ylihärmän, Kortesjärven ja Kauhavan kunnista. Niistä on
Kauhava tehty.
Kauhava on noin 16 000 asukkaan
vireä kulttuuri- ja yrittäjyyskeskus.
Se on yksi Pohjanmaan teollistuneimmista alueista ja tunnettu erityisesti maataloudestaan sekä metalli- ja puutuoteteollisuudestaan.
Kauhavan kasvava matkailutarjonta
houkuttelee paikalle satoja tuhansia
matkailijoita vuosittain ja yrityskeskittymä tarjoaa tekeville töitä.
Kauhavan kesäkauden merkittävin vetonaula on huvipuisto
PowerPark. Suomalaisen maaseutumatkailun menestystarina, Yli
100 hehtaarin elämyspuisto pitää
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sisällään huvipuiston lisäksi myös
sisä- ja ulkokartingradat, hevoskeskukset, 5D-elokuvateatterin sekä
ravintoloita, majoituspalveluja ja
myymälöitä. PowerParkin yhteyteen on valmistunut myös vertaansa
vailla oleva raviurheilukeskus, jossa
päästään tositoimiin juhannuksena
Nordic King-raviurheilun suurtapahtuman myötä.
Kauhava tarjoaa myös useita suuria yleisötapahtumia, esimerkiksi
Puukko- ja käsityöfestivaalit, Härmäläiset Häjyylyt sekä Power Truck
–shown, unohtamatta vuosittain aprillipäivän tienoilla järjestettäviä Valehtelun SM-kisoja, jotka kokoavat
Kortesjärven Ylikylän nuorisoseuralle tarinankertojia tavoittelemaan
Mestarivalehtelijan titteliä. Täällä
kuulkaa tapahtuu – Kauhava houkuttelee vuosittain satojatuhansia
matkailijoita.

Täällä on tilaa hengittää
Kauhavalta löytyy sopiva tontti
joka rakentajalle. Halusitpa sitten

kuusen katveeseen, alavien peltojen
ääreen tai kaupunkielämän ytimeen,
meiltä löytyy sopiva vaihtoehto niin
pienistä kuin isoistakin tiluksista
haaveilevalle.
Kauhava tarjoaa mukavia mahdollisuuksia monenlaisille asujille
sinkuista perheisiin. Taajamissa palvelut löytyvät läheltä ja maisemat
hivelevät silmiä lakeuksineen, jokimaisemineen ja metsineen. Täällä
on tilaa hengittää, eikä katse tyssää
mihinkään.
Haikailetpa sitten keskustaan, taajamaan tai haja-asutusalueelle, meillä on mistä valita. Tarjolla on niin
uutta kuin vanhaa, niin kerrostaloja, rivitaloja kuin omakotitalojakin,
varmasti löytyy sopiva.
Myös vuokra-asuja löytää Kauhavalta varmasti paikkansa, sillä
Kauhavalta löytyy noin tuhat vuokra-asuntoa.
Kun ympärillä on lisäksi monipuoliset harrastukset ja lyhyet välimatkat, kehittyvä Kauhava on todella mukava paikka asua.
www.herattajajuhlat.fi

Rakennusliike
E. Virrankoski Oy

Varpulantie 507
62220 Pernaa
0400 662 708
Kauhavalta löytyy mielenkiitoisia tutustumiskohteita,
kuten PowerParkin huvipuisto, Lentokonepuisto leikkipaikkoineen ja Kalan torppa, jossa Suomen ensimmäinen
nuorisoseura on perustettu.

Kyllä töitä tekevälle riittää –
ainakin Kauhavalla

Kauhava on vireä ja kehittyvä keskus, jossa yrittäjyys
kukoistaa. Kaupunki on tunnettu voimakkaasta metallija puutuoteteollisuudestaan, Suomen kärkikaartiin kuuluvasta alkutuotannosta ja turkistaloudesta, kansainvälisten kärkiyritysten korkeasta teknologiasta ja alueen
välisestä yhteistyöstä erityisesti alihankintatoiminnan
muodossa. Viime vuosina etenkin matkailupalvelut ovat
kasvattaneet suosiotaan ja eräs merkittävä työllistäjä on
myös elintarvikejalostus.
Työllisyystilanne Kauhavalla on aina ollut hyvä ja
työttömyys maakunnan alhaisimpia eli näkymät ovat
hyvät. Täällä toimii 1500 yritystä ja uusia yrityksiä perustetaan 70-80 kappaletta vuodessa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Kauhavan kaupungin ohella suurimpia
työnantajia ovat MSK Group Oy, Skaala IFN Oy, Lillbacka konserni, Härmän Kuntoutus Oy, Unico Finland Oy
ja Pellon Group Oy. Myös maatalous on meillä vahvaa,
ja Kauhavalla toimiikin yli 1000 aktiivista maatilaa.
Kauhava oli täynnä tekijöitä jo ennen vanhaan. Alueen
teollistuminen sai alkunsa jo 1800-luvun puolivälissä kudonnaisten ja puukkojen valmistuksen myötä. 1950-luvulla alkoi kehittyä maatalouskoneiden valmistus sekä
puusepänteollisuus ja 2000-luvulla matkailu- ja hyvinvointipalvelut nostivat päätään. Nykyisin ne toimivat
elinkeinona monille, sillä matkailijoita riittää ja Kauhavan maine hyvänä paikkana kiirii kauas. *
www.h-y.fi

Yrittäjyydellä ja osaamisella
menestykseen
•

Katso monipuolinen koulutustarjontamme
syo.fi

•

Katso laaja avoin verkkoopetustarjontamme kauppa.syo.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA:
Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube | Twitter

SYO.FI
JUHLAVIESTI
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Lapuan kristillisen opiston kampus
Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua
Puhelin: 06 4339 200

Elämää varten

ETSIMME

Kainuun Opisto Oy:n
(aikaisemmin Mieslahden kristillinen
kansanopisto ja Mieslahden Opisto)

osakkeiden omistajia Pohjanmaalta!

Tutustu koulutustarjontaamme
ja tule opiskelemaan:

www.turunkristillinenopisto.fi

Esim. Seuraseminaari 11.–13.10.2019.

Majoitu mukavasti ja ihastu Turkuun:

www.linnasmaki.fi

Turun kristillinen opisto | puh. 02 4123 500
info@tk-opisto.fi | www.turunkristillinenopisto.fi

Osakkeen omistajia on ollut mm. Isokyrössä,
Nurmossa, Lapualla, Ylihärmässä ja Seinäjoella. Osakkeenomistajina mm. Ahoja Ala-Hantula, Ala-Talkkari, Eleva, Hakala, Haapamäki,
Hakola, Hantula, Hirvilammi, Ikola, Jaskari,
Katila, Keltto jne.
Yhteydenotot ja lisätietoja:
kurssisihteeri Sinikka Korhonen,
Kainuun gsm 044 299 0826
sähköposti: sinikka.korhonen@kainuunopisto.fi

KAINUUN OPISTO

Tahvintie 4 . 88380 Mieslahti . www.kainuunopisto.fi

Kestävän kehityksen opisto

62200 KAUHAVA
lakeudentekstiilipaino.fi
TEKSTIILIT, PAINATUS, TARRAT, TEIPPAUKSET
KYLTIT, OPASTEET, CRAFT URHEILUASUT
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Lentokonepuisto

Toiminnallinen
ulkoilmamuseo
Kauhavan valoristeyksestä kannattaa kääntyä Pukkilan
suuntaan ja seurata opasteita Lentokonepuistoon. Harvinaislaatuiseen kokonaisuuteen kuuluu kaksi vitriiniä,
joissa on Kauhavan Lentosotakoulun käyttämiä alkeiskoulutuskoneita, kuten Pyry, Vima, Saab Safir ja Vinka.
Telineiltä tulijaa tervehtivät kauhavalaisille tutut hävittäjät Fouga ja Hawk. Vitriinien vieressä on lentokoneaiheinen lasten leikkipuisto. Puistoon on vapaa pääsy.
Kuvat: Jarmo Vainionpää
www.h-y.fi
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Juhlan tunnus tuntui
heti sopivan paikkaan
ja aikaan
Tuula Jokiaho
Kauhavan herättäjäjuhlien juhlatoimikunnassa valittiin kaikista
ehdotuksista kolme sopivinta, jotka
lähetettiin Herättäjä-Yhdistyksen
hallitukselle.
Toisistaan tietämättä sekä Anna-Maija Alatalkkari että Ulla Hautanen ehdottivat kauniin iltavirren,
Siionin virsi 227, ensimmäistä lausetta ”Mua siipeis suojaan kätke, oi
Jeesus, Herrani”. ”Siipeis suojaan”
päätettiin esittää ykkösvaihtoehtona
Herättäjä-Yhdistyksen hallituksen
päätettäväksi.
Perustelut tälle tunnukselle olivat
selkeät. Siivet viittaavat tulevan juhlapaikan, lentokenttäalueen histo-

riaan. Siipeis suojaan viittaa siihen,
kun vuonna 2015 kentälle rakentui
vastaanottokeskus maahan saapuneille turvapaikanhakijoille, joita
alueelle sijoitettiin satoja. Siipeis
suojaan viittaa myös aiheeseen, minkä tuolloin 5-vuotias Silja Pihlaja
kuvasi omaan piirustukseensa, kun
teema oli annettu Kirkkorannan päiväkodin lapsille kuvattavaksi.
– Tässä on äiti, äidillä on silmälasit, ja pikkusisko Aada. Minä olen
tuossa äidin vieressä. Tuo tuossa on
pikkuveli Aapo ja iskä. Mun iskän
nimi on Ari. Noi muut ovat mun
kavereita. Me saadaan piirtää aika
paljon päiväkodilla ja se on kivaa,
mutta tehdään me paljon muutakin,
syödään ja sen sellaista, Silja kertoille esitellessään piirustustaan, joka
on kansikuvassa.

Äiti Helena Pihlaja kertoo, että
piirteleminen pöydän äärellä jatkuu
myös kotona hoitopäivän päätyttyä.
Siljan lempileikkejä on leikkiä kotia,
johon kaikki nuket, pehmolelut, pikkusisaret ja vanhemmat saavat osallistua.
Viestintätoimikunnan raati pohti
eri logovaihtoehtoja, mitä oli saapunut mm. Ruotsalan alakoululta
ja paikallisilta taiteilijoilta. Kaikista
vaihtoehdoista juhlatunnuksen sanoma tuli sydämellisimmin esiin
Siljan kuvaamassa kaksikossa. ”… ja
meidät, suuret, pienet sun sulje suojahas,”.
Kauhavan herättäjäjuhlatunnuksen Siljan piirustuksesta stilisoi Anna-Maija Ylinen. *

Kauhavan juhlien
tunnuskuvan piirtäjä
Silja Pihlaja palkittiin korulla ja Anne
Pernaan tekemällä
joutsenella. Sisarukset Silja, Aapo ja
Aada saivat myös
juhlatunnuksella
varustetut mukit.
Lasten tukena oli äiti
Helena Pihlaja. Lahjat luovutti Kauhavan juhlien pääsihteeri Petra Kero ja
paikallisosaston pj.
Simo Aaramaa.
Kuvat:
Jarmo Vainionpää
www.h-y.fi

JUHLAVIESTI

15

Tekniikka muuttuu

ARVOT PYSYVÄT

MSK Group on kansainvälinen korkean teknologian perheyhtiö. Sopimusvalmistuksessa
MSK on johtava liikkuvien työkoneohjaamoiden ja muoviosien valmistaja. MSK tunnetaan
myös Junkkarin maa- ja metsätalouskoneista sekä Juncar ja Muuli -brändien henkilöauton perävaunuista ja veneenkuljetustrailereista.
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Kauhavalaiset Heikki ja Leena Lilja ovat keränneet yhdessä 38 eri Juhlaopasta ja he ovat myös osallistuneet talkoisiin
niin omissa kuin lähiympäristön juhlissa. Kuvat: Tuula Jokiaho

Konkarit juhlilla
Tuula Jokiaho
– Muistan ensimmäiset herättäjäjuhlani Nurmosta vuonna 1948.
Olin silloin viisivuotia, oli lämmintä
ja sain ensimmäisen kerran jäätelöä,
ylihärmäläinen Heikki Lilja muistelee.
Tästä kokemuksesta lähtien hänelle on karttunut lukuisia muistoja
juhlista eri puolelta Suomea, aluksi
vanhempien seurassa ja myöhemmin oman perheen kanssa. Heikki ja
Leena Lilja muistelevat heidän yhteisiä juhlamatkojaan.
– Tämä Juhlaopas on oikein hyvä

18
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kirjanen, se muistuttaa mieliin juhlia, joissa olemme käyneet. Oppaita
on kertynyt 38 juhlilta, Leena Lilja
kertoo.
Liljat ovat olleet myös ahkeria talkoolaisia. Lähiympäristön juhlien
ruokahuollossa he ovat kökkineet
useampina vuosina.
– Se on niin palkitsevaa, varsinkin kenttäkeittiön kauhan varressa
oleminen. Vierailta saa aina kiitosta
ja palautetta hyvästä ruoasta. Talkooväkeä tarvitaan jokaisille juhlille
runsaasti ja se on hieno tapahtuma
nuortenkin kokea sieltä työvuoron
puolelta. Todellakin haluan kannustaa jokaista kokeilemaan, vaikka
vain yhdenkin työvuoron jossain

päin juhlajärjestelyjä. Työvuorossa
ollessa sitä keskittyy siihen mitä tekee, se on aivan oma maailmansa,
mutta sitten kentältä saattaa kantautua juhlaväen veisaama virsi ja
tunnelma muuttuu hetkessä, Leena
Lilja kertoo ja kokee vieläkin sen
tunteen sydämellään.
Herättäjäjuhlat pidettiin Ylihärmässä vuonna 1982. Heikki Lilja
muisteli olleensa juhlilla keräämässä
kolehtia ja ennen juhlia sekä niiden
jälkeen useammassa kökässä. Leena hääri kenttäkeittiössä ja huolehti
juhlavieraista, sillä silloin heillä sekä
uusi että vanha tupa täyttyivät yöpyjistä. He ovat erittäin tyytyväisiä,
että matka herättäjäjuhlille on nyt
www.herattajajuhlat.fi

Sana-lehti
koskettaa körttiäkin
“Lakeus, rukous, vapaus. Siinä
mielenmaisemassa sydämeeni
on veisattu Siionin virret. Ne
kantavat minua työssäni. Sana
on luterilainen viikkolehti, joka
rakentaa siltoja. Kristus riittää.”
Heli Karhumäki, päätoimittaja

12 numeroa

25 €
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Klikkaa sana.fi/tilaa,
soita 020 7681 626
tai lähetä viesti
tilaukset@sana.fi.

”Talkootyö syventää juhlatunnelmaa -hieno kokemus, suosittelen!”
vain reilu 10 kilometriä ja he uskovat myös, että ovat mukana jonkinlaisissa talkootöissä Kauhavan omilla juhlilla.
– Uskoakseni tämä suuri tapahtuma tulee yhdistämään kaupungin
neljän kirkon seurakuntalaisia, ja tekemään jokaiselle osallistujalle, niin
vieraalle kuin talkooväelle mieleenpainuvan viikonlopun heinäkuussa
2020, Heikki Lilja sanoo. *
Ylihärmäläisten herättäjäjuhlien
ohjelmaopas vuodelta 1934 löytyi
Liljojen vanhan tuvan aarteista ja
poikkeaa ohjelmatarjonnaltaan aika
paljon nykyisiin verrattuna.
www.h-y.fi
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Matkalla Jaakko
Eleniuksen kanssa
Heli Karhumäki
Kyllä on Jaakkoa ikävä! Näin on
viime vuosina minulle huokaissut
moni herännäisyyden ystävä. Kauhavan herättäjäjuhlilla heräävät jälleen monen juhlavieraan muistot
körttiliikkeen värikkäästä voimamiehestä, rovasti ja professori Jaakko Eleniuksesta (1939-2010), sillä
siellä ollaan hänen omalla maaperällään. Hän syntyi nykyiseen Kauhavaan kuuluvan Ylihärmän Ahomäen kylässä, ja piti kotiseutuunsa
aina tiiviit yhteydet.
Eleniuksen vaikutus herännäi-

syyden sisäiseen elämään ja julkikuvaan oli painavampi kuin kenenkään muun aikalaisen. Hän
vaikutti Helsingissä opiskelijoiden
asuntolan Körttikodin isäntänä sekä
Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtajana ja puheenjohtajana. Hänen
toiminnalliset ja teologiset linjauksensa loivat suuntaa siihen, millaisena liike nyt tunnetaan. Hän teki
monta ammattiuraa myös körttiliikkeen ulkopuolella ja vaikutti ylioppilaspolitiikassa ja rauhanliikkeessä.
Maaseudun työteliään kulttuurin
ja Siionin virsien kasvattama mies
edusti tietoisesti tai tahtomattaan
aina myös herännäisyyttä.
Raamikas nuorukainen pelasi pe-

Jaakko Eleniuksen kotitalossa Ylihärmässä järjestettiin pihaseurat kesällä
2018. Puhujana oli mm. Anssi Elenius. Kuva Liina Hautanen

säpalloa mestaruussarjatasolla ja
sai armeijassa koulutuksen hävittäjälentäjäksi. Pitkän kamppailun jälkeen papin kutsumus vei voiton, ja
hän vahvisti teologista sivistystään
opiskelemalla vuoden Saksassa,
luterilaisuuden syntysijoilla. Palattuaan Suomeen hän toimi yliopistolla professori Lauri Haikolan assistenttina sekä arkkipiispa Simojoen
avustajana ja matkakumppanina
erityisesti vierailuilla kommunismin
piinaamissa Itä-Euroopan kirkoissa.
Elenius oli itseään kohtaan vaativa työmies, mutta muille hän jakoi
Jumalan armoa väsymättä. Hän
näki elämänsä sotkeneen ihmisen
Kristuksen lempein silmin. Hän syttyi helposti toimintaan kohdattuaan
elämän murjomia ihmisiä. Esimerkiksi toimittuaan vankilapapin sijaisena hän sai kipinän vaikuttaa
Suomen kriminaalipolitiikkaan, ja
pääsi kirkon ohjelmaryhmään paaluttamaan parempaa vankeinhoitoa
ja siviiliin palaavien tukea. Neuvostoliiton romahdettua hän syttyi
vainottujen sukukansojen asialle ja
käynnisti yhdessä pastori Alpo Järven kanssa heimokansojen kirkollista elämää elvyttävän talkooliikkeen.
Elenius oli myös lehtimies: maakuntalehti Pohjalaisen ja kirkollisen
Kotimaan päätoimittaja. Työnsä
ohella hän piti lukemattomia seurapuheita, saarnoja ja esitelmiä, sillä
kantaa ottavalle ja karismaattiselle hyvän huumorin taitajalle sateli
kutsuja kaikkialta Suomesta. Herä-

Härmänmaalla
pyhänä ja arkena.

SUOMEN

LAAJIN
RISTIVALIKOIMA
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Varmoin, mutta hellin ottein käsitteli Jaakko Elenius elävää karitsaa, kun
Heli Karhumäki haastatteli häntä
Ilta-Sanomiin arkkipiispanvaalin
ehdokkaana 1998.
Kuva: Studio Ilpo Vainionpää.

tysliikkeen pappina hän arvioi pitäneensä saarnoja enemmän kuin yksikään toinen tuon ajan pappismies.
Puoliso Eeva-Liisa ja pojat Juhani
ja Antti olivat Eleniukselle tärkeitä. Viimeisinä vuosinaan hän iloitsi suuresti lapsenlapsistaan, ja suri
sitä, että oli antanut työn viedä häntä ruuhkavuosina liikaa pois omien
poikiensa elämästä.
Tarinankertojana hän oli vailla
vertaa, ja pelkäämätön mies, kun hänellä oli päämäärä ajettavana. Hän
pysyi kuitenkin aina kansanmiehenä, joka kiusaantui pönöttävän
arvokkaista tilaisuuksista ja häntä

itseään koskevista julkisista kehuista. Hän tiesi heikkoutensa eikä halunnut jalustalle. Hän oli suorasuu,
joka suuttui vääryyksistä ja lakihenkisestä julistuksesta, ja riitautui
joskus omiensakin kanssa. Tämä
särmikkyys lienee syy, miksei häntä
valittu piispaksi niissä viidessä vaalissa, joissa hän oli ehdolla.
Jaakon värikäs persoona jätti jäljen lukemattomiin suomalaisiin,
minuunkin. Olen loputtoman kiitollinen, että sain kirjoittaa hänen
elämäkertansa Jaakko Elenius –
Härmän vikuri (Kirjapaja, 2006) ja
tehdä hänen tarinoitaan kuunnellen

kiehtovan matkan kirkon, herännäisyyden ja maakuntani Etelä-Pohjanmaan vaiheisiin.
Eleniuksen puheista moni muistaa
vaikuttavimpana sen, jonka hän piti
Lapuan Herättäjäjuhlilla 1984. Joukko paikkakunnan nuoria oli vastikään kuollut kolarissa ja hänen oma
poikansa Juhani makasi sairaalassa aivoinfarktista halvaantuneena.
Hänen vastauksensa kärsimyksen
ongelmaan ei ollut ollut älyllinen
filosofointi, vaan ihmisen rinnalle
tulleen Jumalan lohdutus.
Näissä sanoissa tiivistyy hänen
teologiansa kärsimyksestä ja pelastuksesta – sanoma joka kannattelee
heikkoa ja arkaa ihmistä suuren Jumalan edessä:
”Sinulle, murheelliselle ja ahdistetulle sydämelle, juuri sinulle pyhä
Jumala on kaiken armonsa ja rakkautensa tarkoittanut. Et ehkä voi
kertoa merkittävistä hengellisistä
kokemuksista, et voi viitata innokkaaseen osallistumiseesi kirkon elämään, et lujaan uskoosi etkä käänteentekeviin ratkaisuihisi. – Mutta
Jumala, sinun Luojasi ja pelastajasi,
katselee sinua säälin ja rakkauden
silmin. Hän on rinnallasi elämäsi
raunioilla vielä senkin jälkeen, kun
kaikki toiset ovat kaikonneet, kun
olet jäänyt yksin.”*
Kirjoittaja on Sana-lehden
päätoimittaja Lapualta.

Shop & Ateljé
Pellavatuotteet
kotiin ja pukeutumiseen
Karhumäentie 948, 62100 Lapua
p. 040 772 1698
www.mummadesign.fi

www.h-y.fi

Idearikas taiteilijapiha, oma keramiikkamallisto, sisustusmyymälä ja tilauskahvila
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Sisältöä elämään

Pauliina Kainulainen

Suuren järven
syvä hengitys

Pekka Särkiö

Kulkijan
rukous

Tänään
kaikki kaunis

Valittuja runoja vuosilta
2008-2018

Rohkeasti
kristitty

Paimenkirje 2019

Luontosuhde ja kokonainen
mieli

Anna-Mari Kaskinen

Seppo Häkkinen

Kaskinen, Luoma,
Ruokanen

Sanan
aika 2019-2020

Kattelus, Reinikainen, Vikström-Jokela, Johansson

Kirkkovuosi
lasten kanssa

Raamattua vuoden
jokaiselle päivälle

Kirja ilmestyy 9/19
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Tilaukset: www.kirjapaja.fi tai s-postilla tilaukset@kirjapaja.fi

Tummaa kansaa
kunnioittaen
perinne
jatkuu
värikkäänä
Tuula Jokiaho
Kauhavan vuoden 2020 herättäjäjuhlat tulevat yhdistämään uudella
tavalla vuonna 2009 kuntaliitoksella
yhdistettyjä kuntia Alahärmää, Kauhavaa, Kortesjärveä ja Ylihärmää,
uskovat vanhojen körttisukujen
jälkeläiset Johanna (os. Pernaa) ja
Mikko Ylihärsilä. Heidän haaveensa omista juhlista toteutuu.
Härmäläisyys, pohjalaisuus ja
körttiläisyys istuvat nykyiseen Kauhavaan, vaikka tunnetusti körtit,
tumma kansa onkin vaikuttanut Lapuanjoen varrella, Kauhavan Alakylässä, Ylihärmässä ja Alahärmässä,
muualla päin kaupunkia se on vieraampaa.
– Kautta aikain heränneet ovat
pukeutuneet mustiin ja aikaisemmin herännäisyys oli ahdasmielistä.
Nykykörteillä ei ole mitään vanhaa
”leimaa” otsassa, vaan he ovat avarakatseisia, suvaitsevaisia ihmisiä.
Herättäjäjuhlilla on ihan tavallisten ihmisten värikäs kansa, joka
www.h-y.fi

Johanna ja Mikko Ylihärsilä ovat molemmat perineet herännäisyyden esivanhemmiltaan ja toivovat että siitä löytyy tulevillekin sukupolville turva.
Kuva: Tuula Jokiaho

ei korota itseään ja uskoaan muita
paremmaksi. Usko näyttäytyy vähäeleisenä oman hengellisen elämän
tutkiskeluna vailla julistusta ja toisten käännyttämistä. Juhlat eivät ole
vain herännäisyyteen kasvaneiden
juhlat, vaan yhä enemmän on mukana sellaisia, jotka ovat löytäneet
ja samaistuneet herännäisyyden
armoa etsivään uskoon, Johanna ja
Mikko miettivät.
– Olemme molemmat lapsesta
saakka käyneet herättäjäjuhlilla perheidemme ja sukujemme mukana.
Yhteisiä juhlia meille on kertynyt
45. Yhdet juhlat jätimme väliin, kun
yksi lapsistamme oli juhlien aikaan
niin pikkuinen. Aluksi yövyimme
teltassa, mutta perheen kasvaessa
myös mukavuudenhalu kasvoi ja
hankimme asuntovaunun. Parasta

aikaa oli, kun oli kolmekin sukupolvea mukana. Nykyisin aika usein
olemme kahdestaan juhlilla, mutta
toisinaan itse jo kolmen sukupolven
vanhimpina. Joskus juhlien ollessa
naapuripitäjissä olemme yöpyneet
kotona, silloin on ollut tunne kuin
jotain olisi jäänyt kokematta.
– Vielä harmaahapsinakin tapaamme hiippailla takapenkkiin
kuulolle herkkään ja koruttomaan
Nuorten yöveisuut -tapahtumaan
tai rennompiin juhla-alueen ulkopuolella oleviin iltatapaamisiin. Nykykörtit ovat huumoria viljeleviä
valoisan elämänasenteen omaavia,
joten seuraan on helppo liittyä.
Kun omat juhlat on saatu Kauhavalle, Mikko ja Johanna ovat monissa talkoissa mukana, niin kuin moni,
moni muukin kauhavalainen. *
JUHLAVIESTI
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Olemme ammattikeittiöiden asialla

Yhdistelmäuuni Primax EDE-910-HS
Ulkomitat: (l) 920 x (s) 760 x (k) 1075 mm.
Sähköliitäntä: 13,5 kW / 400 V
Sulakkeet 3 x 25 A
Kapasiteetti 10 x GN 1/1 (400x600 mm.) 75 mm. johdeväli
Uunissa neljä toimintoa:
- kiertoilma kypsennys
- höyrykeitto
- edellisten yhdistelmä
- jäähdytys toiminto

Yleiskone Marte 20

Vetoisuus 0,3 litraa
- halkaisija 105 x korkeus 137 mm.
- tuotekoodi 4726
Vetoisuus 0,6 litraa
- halkaisija 105 x korkeus 187 mm.
- tuotekoodi 4727
Vetoisuus 1,0 litraa
- halkaisija 105 x korkeus 254 mm.
- tuotekoodi 4728

Ulkomitat: (l) 610 x (s) 350 x (k) 40 mm.
Sähköteho: 0,23 kW / 230 V.
Kapasiteetti: 1 x GN 1/1.

Sähköliesi SPLT-780/21 E
vastusuunilla

Ulkomitat: (l) 576 x (s) 748 x (k) 1189 mm.
Teho 1500 W / 230 V
Kulhontilavuus 20 litraa.
Soveltuu erinomaisesti leivontatuotteille.
Portaaton nopeuden säätö 120 - 400 rpm
Ajastin 0 – 30 min ja jatkuva toiminto

Vacuum termoskannut
kahvimaidolle ja –kermalle

Lämpötaso keraaminen GN 1/1

Ulkomitat: (l) 800 x (s) 730 x (k) 900 mm.
4 neliön mallista levyä 300 x 300 mm / levy.
Sähköliitäntä: 18,3 kW / 400 V, 35 A sulakkeet
Lieden alla ulosvedettävä ylikuohunta / murulaatikko. Levyt nostettavissa pois (tappilevyt).
Alla GN 2/1 mitoitettu vastusuuni.

Kahvinkeitin Bravilor Bonamat Novo
Ulkomitat: (l) 214 x (s) 391 x (k) 424 mm.
Sähköteho: 2,13 kW / 230 V.
Veden käsitäyttö. Kahdella lämpölevyllä
Suodatusaika 5 minuuttia / kannu.

Percolator kahvinkeitin PK 125
Ulkomitat: (halk.) 390 x (k) 575 mm.
Sähköteho: 2,6 kW / 230 V.
Tilavuus on 16 litraa.
Suodatusteho on 24 litraa tunnissa. Automaattinen lämpimänä pitotoiminto.
Säiliössä on kaksinkertainen ruostumattomasta teräksestä oleva seinämä.

Ota yhteyttä
Seinäjoen PK-Myynti Oy Rengastie 32, 60120 Seinäjoki
Myynti: Puh. (06) 421 7100, myynti@seinajoenpk-myynti.fi Myymälä avoinna arkisin klo 8 -16
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Lista-arpajaiset
herättäjäjuhlien
hyväksi
Kauhavan herättäjäjuhlia valmistelee 12 toimikuntaa, joissa on
yhteensä yli sata jäsentä. Varainhankintatoimikunnan tehtävänä on
kerätä kassavarantoa juhlien järjestelyjä varten.
Mielenkiintoinen varainhankintakeino on lista-arpajaiset. Lupa arpajaisten järjestämiseen haetaan Pohjanmaan poliisilaitoksen alueelle.
Arpajaisten palkinnoista valtaosa
on saatu lahjoituksena tai tehty talkoilla pienin kustannuksin. Noin
2.000 €:n arvoisia pääpalkintoja on
kolme: Juncar 310LM kuomullinen
peräkärry, Luoman Lillevilla piharakennus ja punainen leikkimökki,

jonka on rakentanut Antero Holma.
Lavittatuoteen Tupla-Hanna pihakaluste on sekin mieluinen voitto.
Taiteilija Matti Saari on lahjoittanut kaksi öljyvärimaalausta ja Anne
Pernaa askarrellut 10 suurta koristejoutsenta. Anna-Maija Alatalkkarin
kutomia, 1000 €:n avoisia päätauluja
on arvonnassa kaksi.

Paljon muitakin hienoja palkintoja
on luvassa, kuten lahjakortteja, tuotepakkauksia, tauluja ja käsitöitä.
Arpa voi osua myös taiteilija Juhani Palmun lahjoittamiin tauluihin, VM-Carpetin Hattara-mattoon
tai kauhavalaiseen puukkoon. Kaikkiaan palkintoja tulee olemaan noin
200 ja palkintojen arvo 16.000 €.

Kuljetuspalvelu

J & J SAARI
Ylihärmä . 0500 364 593

62375 YLIHÄRMÄ • 0400 363 438

Istuinsuojat ja verhoilut toteuttaa
Gami-Tuote Oy

. Huollot
. Korjaukset
. Rengastyöt

Fransuntie 3
62200 Kauhava

Puh. 06 488 5001, 040 060 4266
Rakennuspeltityöt
Puh. 040 543 7663
Sposti: gami-tuoteoy@netikka.fi
www.gamituote.com
www.h-y.fi

SYRJÄVAINIONTIE 41 . 62200 KAUHAVA
PUH. (06) 435 2154 . 044 534 2153
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Elokuvakaupungissa

Muistoseurat
Taistelulentäjät, joka kuvattiin Kauhavan lentosotakoululla.

Hannele Kihlman
Kauhava on tunnettu elokuvakaupunki. Nykyisen Kauhavan eri
kaupunginosissa on kuvattu vuosikymmenten saatossa useita pitkiä
elokuvia, lyhytelokuvia ja ainakin
kaksi televisiosarjaa.
Elokuvien aiheet ovat liittyneet
lähinnä pohjalaisuuteen, maamme
historiaan, häjyihin ja yrittäjyyteen.
Tunnettuja Kauhavalla kuvattuja televisiosarjoja ovat 1990-luvun
Hyvien ihmisten kylä ja 2010-luvun

Paikalliselokuvaa
harrastajavoimin
Vuoden 2017 lopussa sai Kauhavalla ensi-iltansa paikallisin voimin
toteutettu koko perheen komedia,
Muistoseurat.
Idean äiti oli Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Keto, joka
teki elokuvaan käsikirjoituksen. Elokuvan tuotti Järvilakeuden kansalaisopisto.
Muistoseurat toteutettiin paikal-

lisin voimin. Rooleissa ja avustajina
olivat alueen harrastajanäyttelijät.
Ohjauksesta vastasi Katja Kujala,
kuvauksesta ja leikkauksesta Pekka
Pohjoispää. Musiikin teki Esa Rintamäki. Kuvausavustajana ja valokuvaajana toimi Jarmo Vainionpää.
Elokuvan toteuttaminen vaati
myös useita eri yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi elokuvan auto
”Ransu” saatiin kuvausviikon ajaksi
lainaksi paikalliselta poikaporukalta.
Muistoseurat sijoittuu juhannukseen 2009, jolloin Kauhavalla on

KAUHAVAN
FYSIOTERAPIA
Antero Klemola
ft, M.D.O

050 306 1936 | Härmän Palvelukeskus

Puh. 06 434 1931
040 719 6517
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Muistoseurat elokuvan näyttelijöitä (vas.) Seppo Väkeväinen, Tuula
Kuoppala, Raimo Peltola, Mari-Elina
Kottari, Jarmo Kumpula, Eero Kankaansyrjä, Tuija Ahola, Maaria Koivula-Talkkari ja Jouko Mäkinen.
Kuvat: Jarmo Vainionpää

juuri toteutettu kuntaliitos. Antero
on kuollut hiukan epäselvissä olosuhteissa edellisenä vuotena venetsialaisten aikaan. Koska Anteron
haaveena oli aina ollut mennä Kauhavan juhannusjuhlille limusiinilla, Pena ja Kale päättävät toteuttaa unelman jälkijättöisesti. Auton
laadusta on tosin hiukan jouduttu
tinkimään. Matkaan tulee kuitenkin mutkia heti alkumetreillä, kun
mukaan tulee muitakin kyydittäviä,
muun muassa muistoseuroihin tulossa oleva runoilija Torsti.
Elokuva sai yllättävän suuren suosion. Viikko toisensa jälkeen salit
täyttyivät katsojista, jotka alkoivat
vaatia jatko-osan tekemistä. Juoni jäi
elämään ihmisten mielissä.

Anteron aarteen jäljillä –
Muistoseurat 2
Päivää vaille vuoden kuluttua
ensimmäisestä sai ensi-iltansa Järvilakeuden kansalaisopiston toinen
tuotos, Anteron aarteen jäljillä –
Muistoseurat 2.
Kalella ja Penalla on edessä taas
kesän kohokohta ”Muistoseurat” eli
ajelu Ransu-autolla pitkin maakuntaa. Tarkoitus on lähteä Kalliojärvel-

Muistoseurat elokuvan toista osaa kuvattiin Kauhavalla mm. lentokentän
alueella. Herättäjäjuhlat 2020 sijoittuvat samoihin maisemiin. Näyttelijät
Tuula Kuoppala, Seppo Väkeväinen ja Helmi-koira odottavat ohjaajan, Jukka
Mäkisen klaffin paukahdusta. Kameran takana Pekka Pohjoispää ja äänityksessä Jarmo Kumpula.

le naistentansseihin.
Edesmenneen Anteron jäämistöstä löytyy kuitenkin salaperäinen
kirje, joka saa suunnitelmat muuttumaan. Tuhraantuneessa kirjeessä
puhutaan aarteesta, jonka leski Maire ja velipoika Kale päättelevät löytyvän Lappajärven suunnalta. Suunnan vaihtuminen sopii hyvin myös
äitee-Lempille. Lempin mielitietty
Usko on nimittäin alkanut harrastaa
varjoliitoa, mutta kone ei olekaan
pysynyt hallinnassa ja Usko on kadonnut taivaan tuuliin. Myös Lempi
nousee Ransun kyytiin, joka vastuksista huolimatta johdattaa matkalai-

set lopulta aarteen jäljille.
Käsikirjoituksen tähänkin elokuvaan on tehnyt Leea Keto, jonka
mukaan ensimmäinen osa perustuu
osittain tositapahtumiin, mutta toinen on pelkkää fiktiota.
Toisen osan on ohjannut Jukka
Mäkinen ja musiikista on vastuussa
Jyrki Talvitie. Kuvauksen ja leikkauksen on edellisen tapaan hoitanut Pekka Pohjoispää ja valokuvauksen Jarmo Vainionpää. Anteron
aarteen jäljille yrittävät päästä Muistoseuroista tutut harrastenäyttelijät
täydennettyinä muutamalla uudella
kasvolla. *

SOMIA on nykyaikainen
Mary Cohr Kauneushoitola
Kauhavalla
Somian Emännän tai
49€
Komian isännän jalkahoito
Somia Beauty kasvojen
hemmotteluhoito

59€

Intialainen Ayervedinen
päähieronta 60min

50€

Kalliokoskentie 7, Kauhava
p.044-3340116
www.kauneushoitolasomia.fi
www.h-y.fi

Härmäntie 14 ∙ 62300 Härmä ∙ (06) 484 5045

Härmäntie 14, Alahärmä • (06) 4845 045 • www.fysioterapiabalanssi.fi
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Olet lämpimästi tervetullut ostoksille
verkkokauppaamme ja myymäläämme!
TAPIO LUOMA

Siunauksen
salaisuus
MINERVA

Arkkipiispan
rohkaiseva
uutuuskirja.

Tapio Luoma

Taskuvirsikirja Linnut

Ihastuttavassa taskuvirsikirjassa mukana
ovat kaikki virsikirjan virret, myös lisävihkon virret sekä Katekismus. Kirjassa
virret on taitettu yhdelle aukeamalle,
jotta sivua ei tarvitse kääntää kesken virren. Nuotit ja sointumerkinnät kaikissa
virsissä. Koko 90 x 138 mm.
14,90 (17,50)

14 90

Kirkkovuosi lasten kanssa

Siunauksen salaisuus

Jumalan siunauksessa on aina jotakin salaista. Se ei
ole salaista siksi, että se olisi arkaluontoista ja siksi
piilotettavaa, vaan siksi, että sitä on toisinaan kovin
vaikea käsittää. Siunauksessaan Jumala antaa meille
pelkkää hyvää silloinkin, kun asiat eivät mene omien
suunnitelmiemme ja toiveidemme mukaan. Siunauksen
salaisuus piilee Jumalan rakkaudessa ja läsnäolossa.
Arkkipiispa Tapio Luoman viisaat ja rohkaisevat sanat
puhuttelevat tässä kauniissa lahjakirjassa. Kookkaan
fontin ansiosta kirja sopii myös niille,
jotka eivät jaksa lukea pitkiä tekstejä.
16,10
10

Kirkkovuosi lasten kanssa on joka kodin
perusteos, joka kertoo kirkkovuoden
pyhistä. Klassikkoteos uudistuu täysin ja
saa visuaalisemman muodon. Kirkkovuosi
kuvataan yhdeksänä koko aukeaman
kuvana, joissa nykyperheen juhlanvieton
keskeltä löytyy myös pyhän ulottuvuus.
Kuvien osia seuraamalla avautuu lisää
tietoa, tarinoita ja tekemistä kirkkovuoteen.
17,90 (19,90)

16

MINERVA

Värikäs risti
El Salvadorista

Kämmenristi

Puiset värikkäät ristit ovat salvadorilaisen Christian Chavarrian ja hänen
kumppaneidensa maalaamia.
7 cm
6,90
15 cm 13,00
30 cm 18,00
80 cm 125,00

Käteen sopivat, sileäpintaiset
pyöristetyt ristit on valmistettu
oliivipuusta käsin Betlehemissä.
5 cm
6,00
9 cm
10,00

Pöytäristi 35 cm 39,00
Pöytäristi 45 cm 59,00
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Verkkokauppa: www.sacrum.fi

600

Valloittava Martti
Luther ilahduttaa niin
lasta kuin aikuista.
Leveys noin 8,5 cm.

690
Myymälä: Hietalahdenranta 13, Helsinki

Alk.

Kylpyankka
Luther

Alk.
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17 90

1100

www.herattajajuhlat.fi
11,00
ma–pe 9–17, la 10–15 (heinäk. la sulj.)

puh. 020 754 2350

tilaus@sacrum.fi

Teatteria
kaiken ikäisille
Sirpa Jutila

Viime kesänä Ylihärmän
nuorisoseuran sali täyttyi
kerta toisensa jälkeen,
kun esiripun takaa avautuvan Peter Panin myötä
katsoja pääsi mukaan
Mikä-Mikä-Maahan. Yleisön hurmasivat eri-ikäiset näyttelijät osuvissa
rooleissaan ja loistavissa
puvuissaan, maagiset
lavasteet valaistuksineen,
hienot koreografiat ja
näytelmään varta vasten
suunniteltu upea musiikki.

Tämä kaikki syntyi isolla porukalla yhdessä tekemällä taitavien ohjaajien käsissä. Kauhavan seurakunnan
diakoniatyön tuella mahdollistui
myös kuulovammaisille suunnattu
www.h-y.fi

viitottu näytös. Näytelmien työryhmiin kaikki ovat tervetulleita. Ei ole
väliä oletko nuori tai vanha, ujo tai
rohkea; kaikille löytyy oma paikkansa lavalla tai taustavoimissa.

Yhdessä tekemistä
kannustavassa hengessä
Helmikuulla se taas alkoi: ensikokoontuminen uuden näytelmän
tiimoilta. Loppukesästä saa ensi-iltansa Liisa ihmemaassa –näytelmä
steampunk tvistillä. Klassikkosatu
taipuu hyväksi näytelmäksi, kun sadussa on sanoma ja siinä on useita
tasoja.
– Liisa ihmemaassa -näytelmän
teksti herättelee ajatuksia mm. ilmastonmuutoksesta ja perheen
merkityksestä lapselle. Työryhmän
ikäjakauma on 3-60 vuotta. Näyttelijöitä on lähes 40, joista suurin osa
on lapsia ja nuoria. Periaate on, että
kaikki halukkaat pääsevät mukaan
näytelmiin. Kaikki eivät halua näytellä, mutta paljon puuhaa on myös
monenlaisissa
taustahommissa,
esim. valoissa, äänissä, lavastuksessa ja puvustuksessa. Näytelmiä
tehdään yhdessä hyvällä porukalla,

Kuva: FotoSaar

ohjaaja Maaria Koivula-Talkkari
korostaa.
Peter Pan ja Liisa ihmemaassa
–näytelmät on vedetty kahden ohjaajan voimin. Toisena ohjaajana
toimii Linda Huhtaluhta. Ohjaajille
ryhmä on tärkein ja he huolehtivat
siitä, että kaikilla jäsenillä on hyvä
olla porukassa ja ihmisten erilaiset
vahvuudet saadaan hyödynnettyä.
Positiivisessa, hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä itsensä ylittäminen ja heittäytyminen on helppoa. Myös tasapuolisuus roolijaossa
on tärkeää erityisesti lapsia ja nuoria
ohjatessa.
- Emme etsi rooleihin tietynlaisia
tyyppejä, vaan näyttelijöille rooleja,
joiden kautta he voisivat itselleen
sopivalla vaikeusasteella kehittyä
omassa ilmaisussaan. Myös tietynlainen balanssi näyttämöllä eli konkarit – aloittelijat, lapset – aikuiset
on tärkeää. Käytämme roolituksen
miettimiseen paljon aikaa, Maaria
kertoo.
Ohjausmetodeina toimivat perinteinen kehuminen ja kannustaminen.
- Näyttelijöillä on itsellään paljon >>
JUHLAVIESTI
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>> hyviä ideoita, joita pyrin kuuntelemaan tarkalla korvalla. Olen
huomannut ohjaavani näyttelijöitä
aika lailla fyysisen ilmaisun kautta
ja painotankin sitä, että teksti itsessään on vaan jäävuoren huippu, tärkeämpää on itse asiassa se, mitä jää
sanomatta. Haluan että näyttelijöillä
on tunne, että ohjaajana tuen heitä
koko matkan harjoituksista lavalle,
Maaria toteaa.
Näytelmäharrastus on yhteisöllistä joka tasolla. Näytelmäharjoitukset
ovat pitkiä ja tauoilla on tarjolla aina
välipalaa seuran puolesta. Näyttelijöiltä ja heidän perheiltään näytelmäharrastus vaatii sitoutumista, sillä harjoituksia on kesäloma-aikana
ensi-illan lähestyessä monta kertaa
viikossa. Toiminta on täysin maksutonta eikä vanhempien velvoiteta osallistuvan mihinkään. Moni
vanhemmista on kuitenkin mukana
mm. lavasteiden tai puvustuksen
tekemisessä tai näytöksissä kahviovuorossa.

Vireää ja yhteisöllistä
toimintaa
Maaria Koivula-Talkkari on ohjannut Ylihärmän nuorisoseuran
koko perheen teatterin näytelmiä
vuodesta 2007 lähtien. Hän korostaa, että ohjaaja ei yksin pyöritä näytelmäprojektia, vaan vuosien myötä
on hioutunut hyvä ”organisaatio”
näytelmien tekemiseen. Esimerkiksi näytelmän tuottaja Eija Mäkiniemi tekee ympäri vuoden markkinointityötä ja sen ansiosta viime
vuonna Peter Panin näki yhteensä
1663 katsojaa. Ainutlaatuisen lisän
näytelmiin tuovat Jyrki Talvitien

musiikki, puvustajan ja koreografin
panostus unohtamatta muita tärkeitä taustajoukkoja.
Maaria työskentelee Kauhavan
kaupungilla kulttuuriohjaajana ja
Järvilakeuden
kansalaisopistossa
mm. koulutussuunnittelijana ja tuntiopettajana. Ylihärmän nuorisoseuran toiminnassa hän on toiminut
pitkään johtokunnan sihteerinä ja
vuodesta 2019 lähtien pesti muuttui puheenjohtajaksi. Maaria istuu
myös Etelä-Pohjanmaan nuorisoseura ry:n hallituksessa sekä Suomen nuorisoseurojen valtuustossa.
- Olen opiskellut sosiokulttuurista
työtä ja koen, että siitä nuorisoseuraliikkeessä juuri on kyse: ihmisten
omaehtoisen osallistumisen tukemisesta ja vahvuuksien esiin nostamisesta kulttuuritoiminnan kautta.
Ylihärmän nuorisoseuralla tämä
toiminta keskittyy teatteriin, Maaria
kiteyttää.
Lisäksi Ylihärmän nuorisoseuralla
toimii Kamariteatteri, jonka kohderyhmää ovat aikuiset. Kamariteatterille Maaria on ohjannut kaksi
näytelmää ja lisäksi hän on ohjannut
Onnelan kesäteatterissa Alahärmässä.
Ylihärmän nuorisoseuran tekemä
hieno työ on saanut myös tunnustusta. Koko perheen teatteritoiminta
sai Kauhavan kaupungin kulttuuripalkinnon 2017. Erityisen hienoa oli,
että palkinto annettiin Suomen juhlavuotena lastenkulttuurille. Vuonna 2018 Ylihärmän NS sai Suomen
nuorisoseurojen liiton yhteisöllisyyden erityismaininnan ja Ylihärmän
yrittäjien, yrittäjänaisten ja pankkien
jakaman Lakeuden seppä -patsaan. *

Näytelmien työryhmiin kaikki ovat
tervetulleita. Ei ole väliä oletko nuori
tai vanha, ujo tai rohkea; kaikille
löytyy oma paikkansa lavalla tai
taustavoimissa. Kuva: FotoSaar

Teatteri Kauhavalla
Teatteritoiminnalla on Kauhavalla
pitkät perinteet. Alueen nuorisoseurat ja muut teatteriryhmät
tuottavat vuosittain 4-6 ensi-iltaa.
Teatteritarjonta ajoittuu kattavasti koko kalenterivuoden ajalle.
Ohjelmistosta löytyy niin draamaa, komediaa, kesäteatteria kuin
koko perheen näytelmiäkin.
Näyttelijöiden ikähaitari on noin 7
- 80 vuotta. Järvilakeuden kansalaisopisto tukee useiden teatteriproduktioiden toteutusta.
Säännöllisesti toimivia teattereita:
- Onnelan kesäteatteri
- Ylihärmän nuorisoseura
- Kortesjärven Ylikylän NS
- Mäenpään kyläseura
Lisäksi kaupungissa on monia
muita ryhmiä ja yksittäisiä produktioita

PALVELUA MAATILOILLE
VUODESTA 1979
Vitamiinivalmisteet • Energiavalmisteet • Juomarehut •
Hygieniatuotteet • Kalsiumvalmisteet • Pesu- ja desinfiointiaineet
• Jyrsijöiden ja kärpästen torjunta-aineet• Kasvinviljelytuotteet •
Nestemäiset lannoitteet • Rautavalmisteet • Magnesiumvalmisteet
• Mahan ja suoliston hyvinvointituotteet • Erikoiskivennäiset ja
hivenaineet • Kivennäisrehuseokset • Biologiset
rehunsäilöntäaineet • Rehukomponentit • TalliPro-hevostuotesarja
Vilomix Finland Oy
puh. 010 402 7700
www.vilomix.fi
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Ruoka- ja kahvipaikkoja
Kauhavalla

Salaattibuﬀet
Suolapalat
Makeat leivonnaiset
Kahvit & Kaakaot
Herkkuja myös mukaan
Yksilölliset täytekakut
tilauksesta

sikkapaikka! Vohvelikahvio & Tilamyymälä
Kesän makein man
Palvelemme
su-pe 12–18, la 12–16
Pyysalontie 278, Kauhava
p. 044 080 4005
Tervetuloa!www.marjatarha.fi

www.hanna-tati..

Einarintie 2, 62200 Kauhava | puh. 050 - 336 1721

Tervetuloa!

Lounas ma–pe klo 10.30–14
Lounaslistamme löydät osoitteesta
www.helaravintola.fi
Kauppatie 109 I Kauhava I p. 050 367 6072

Kotijuustot, voileipäkakut, salaatit
ym. ruoat kodin juhliin

040 568 8712
Kortesjärvi

Honkirannan Kotileipomo
HerkkuPuoti
Puh: 0503795672
Leipomo-Konditoriatuotteita tilauksesta

KAUHAVA

Avoinna:
ma-to 10.30-21, pe 10.30-22, la 11-22, su 12-21
Puh. 06 434 2833
www.h-y.fi
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Oivaltavin ja uskottavin valhe ei yleisöä jätä kylmäksi ja naurun remahdukset täyttävät pienen ja idyllisen
Ylikylän nuorisoseuran salin.
Kuvat: Tuula Jokiaho

Aprillinpäivän
teema tuo
valehtelijat
Kortesjärvelle
Puukkotehtaan myymälä ja tehdasmuseo
Kauhavalla avoinna kesäaikaan
joka päivä - Tervetuloa!

kesä-heinäkuussa

ma-pe 9-17 la 10-14 su 11-14

Lisätietoja www.iisakkijarvenpaa.fi

Kauhavan Sähkötyö Oy

0500 562 782

LAPUA

www.voltinpeltikeskus.fi | 020 718 9790
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Kauhavan Kortesjärvellä, Ylikylän nuorisoseuralla järjestetään
vuosittain aprillipäivän aattona
Valehtelun SM-kilpailut. Viimeisin, vuoden 2019 voittaja Veikko
Syväluoma tulee Nivalasta.

Nivalan
Veikon vale
Tuula Jokiaho
Kauhavan Kortesjärven Ylikylän
nuorisoseuralla on aprillinpäivää
edeltävänä viikonloppuna, jo neljännesvuosisadan ajan järjestetty
totuudesta poikkeavien juttujen eli
valheiden kerronnan suomenmestaruuskisoja.
– Vuonna 1995 Kortesjärven Ylikylän nuorisoseuran salissa kilpailut
alkoivat piirinmestaruuskilpailulla.
Pienimuotoiselta kuulostava tapahtuma korjattiin jo seuraavana vuonna suomenmestaruuskilpailuiksi.
Sen jälkeen nuorisoseuran näyttämölle on noussut jos jonkunlaista
valehtelijaa, Ylikylän nuorisoseuran
puheenjohtaja Joonas Autio sanoo.
Aprilliperinteen leviämisestä Eurooppaan ei ole tarkkaa käsitystä,
mutta keväinen hassutteluperinne
tunnetaan ympäri maailmaa. Kevään tulo antanee aihetta monenlaiselle ilonpidolle ja hulluttelulle.

Suomessa useat sanomalehdet piilottavat aprillinpäivänä uutistensa
sekaan yhden valheellisen uutisen,
joka joskus saattaa olla niin hyvä,
että siihen uskotaan.
Valehtelun SM-kilpailussa voi
höpötellä ja hullutella. Kilpailulavalla valheet erotellaan totuudesta.
Kisaan osallistuneet sanasepot saavat tuomaristolta aikaa seitsemän
minuuttia esittää mahdollisimman
omaperäisen, humoristisen, uskottavan ja näytelmällisen valheen, joka
ei saa loukata ketään. Yhden kerran
kilpailun historian aikana juttu jouduttiin hylkäämään, koska se osoittautui todeksi.
Oivaltavin ja uskottavin valhe ei
yleisöä jätä kylmäksi ja naurun remahdukset täyttävät pienen ja idyllisen Ylikylän nuorisoseuran salin.
Vuosien myötä tapahtuma on kerännyt väkeä yhä laajemmalta alueelta.
– Me valehtelijat olemme täällä
kyllä jo aika ikäihmisiä, joten nuorempikin polvi voisi nousta lauteil-

Liimapuupalkit asennusvalmiina?
Tottakai!
Kestopalkki LPJ Oy
Puusepäntie 89, 62420 KORTESJÄRVI
Puh. (06) 4880 200
www.kestopalkki.fi
kestopalkki@kestopalkki.fi

www.h-y.fi

le. Mutta hienoa on, että sitä vähän
nuorempaa kaartia on näkynyt jo
nuorisoseuran näytelmien teossa,
sanoo yhdeksän voittoa vuosien
varrella napannut Kauno Luoma,
joka myös on ollut alulle panemassa
perinteeksi muodostunutta valehtelun SM-kilpailua.
Viimeisin valehtelun SM-voitto
lipesi kauhavalaisilta kilpailun ensikertalaiselle, Nivalan miehelle,
Veikko Syväluomalle.
Vuosittain kilpailussa vaihtuva
tuomaristo arvioi näyttämöllä esitetyt jutut. Vuoden 2019 voittajan,
Veikko Syväluoman juttu eteni hyvin ja oli heidän mielestään näytelmällinen ja kokonaisuutena ehyt.
– Olette te mestareita täällä Kauhavalla, kun järjestätte tämmöisiä
juhulia. Ja vielä kun näki, että teillä
oli hauskaa ja mulla oli hauskaa, eihän se ilta sen paremmin voi mennä,
kiitteli Syväluoma järjestelijöitä kiitospuheessa. *

Raskaan kaluston vinssaukset
Arto Vuorijärvi
Kauhava
040 057 7109
JUHLAVIESTI
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Entisen lentosotakoulun alueen
muodonmuutos:

Sotilastukikohdasta
tapahtuma-areenaksi
Marianne Lähde

Kauhavan entinen lentosotakoulu
on muuttunut muutamassa vuodessa puolustusvoimien hallinnoimasta sotilasilmailun tukikohdasta
monipuoliseksi yritysympäristöksi
sekä vilkkaaksi tapahtumakeskukseksi. Entisen lentosotakoulun alue
puitteineen soveltuu erinomaisesti
isojen yleisötapahtumien järjestämiseen. Kesällä 2020 alueella pidetään
Kauhavan herättäjäjuhlat.
LSK Business Park Oy osti
30.4.2014 Kauhavan Lentosotakoulun ja Kokkolan asevarikon
alueet. Kiinteistökauppaan kuului
myös koko Kauhavan lentokentän
alue. Yrityksen taustalla on joukko
pohjalaisia yrittäjiä.
Lentosotakoulun lakkauttaminen
oli aikoinaan Kauhavan kaupungille
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kova isku.
- Kaupunki toteutti rakennemuutosta ehkäiseviä toimia ponnekkaasti. Senaatti-kiinteistöjen ja kaupungin myyntiponnistelujen myötä
toimijaksi alueelle valikoitui LSK
Business Park, taustoittaa Kauhavan kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala.
Kaupungille oli elinkeinopoliittisesti tärkeää, että alue saatiin nopeasti uusiokäyttöön.
- LSK:n alueella on tänä päivänä merkittävä määrä erilaisia toimitiloja ja siitä on jalostunut myös
monipuolinen tapahtuma-areena,
joka lisää matkailijavirtoja alueelle
ja vahvistaa entisestään Kauhavan
asemaa koko perheen huvikaupunkina. LSK:n alueen yhtiöt ovat myös
kuntatalouden kannalta merkittäviä
veronmaksajia, luonnehtii Kuoppala alueen merkitystä Kauhavan kaupungille.
Isot tapahtumajärjestäjät ovat löy-

täneet entisen lentosotakoulun mahdollisuudet. Tulevien tapahtumien
listassa on Herättäjäjuhlien lisäksi
monta tunnettua, massiivista yleisötapahtumaa. Alueelle on tulossa
muun muassa Jukolan viesti, Suviseurat ja Ilmailuliiton päälentonäytös.
- Kesällä 2023, kun meillä on monta suurtapahtumaa peräkkäin, Kauhavalla on puolentoista kuukauden
aikana 150 000 ihmistä, LSK Business Parkin toimitusjohtaja Juha Jokelainen laskee.
Lentokentän rullaustielle on rakennettu viime kesänä kansainväliset vaatimukset täyttävä, varttimailin mittainen kiihdytysrata. Tällä
uudella radalla ajetaan alkavana kesänä useampi kiihdytysajon SM-osakilpailu sekä myös Nitro Nationals
EM-osakilpailu, jossa kansainväliset
ja kotimaiset tiimit ja kuljettajat taistelevat Euroopan- ja Suomen mestaruuspisteistä. Kiihdytysautoja ei
www.herattajajuhlat.fi

tarvitse ihailla ainoastaan radalla,
vaan tiimeihin pääsee tutustumaan
alueella myös aivan lähietäisyydeltä
varikkoalueella. Moottoriurheilulajeista LSK:n alueella nähdään lisäksi
rallisprinttiä.
Vuosikymmenet
puolustusvoimien käytössä olleeseen Linnarakennukseen avattiin vuonna 2015
tunnelmallinen Lentohotelli, joka
pitää sisällään myös 200-paikkaisen
auditorion, kokoustiloja, saunan,
kabinetteja, pelihuoneita biljardipöytineen ja golf- ja rallisimulaattoreineen.
- Hotellihuoneidemme lisäksi tarjoamme sesonkiaikaan hostel-majoitusta. Tapahtumien aikaan pystymme tarjoamaan majoituksen jopa 700
hengelle. Asuntoautoille ja -vaunuille on omat alueensa. Pystymme
hyödyntämään meidän 55 hehtaarin
kokoista asfaltoitua aluettamme, Jokelainen kertoo.
Korpikenttästatuksella
toimiva
lentokenttä on tapahtumien aikaan
suljettu. Kentällä nähdään kesäisin
tämän tästä myös purjelentäjiä. Lajia ylläpitää aktiivisesti Kauhavalla

Ilmasotakoulun Lentokerho ry.
Vuokralaisista suurin toimija
LSK:n alueella on Suomen Punainen
Risti, jolla on alueen muutamassa
rakennuksessa toimiva 200-paikkainen vastaanottokeskus. Sen asukkaat ovat keväällä 2019 pääosin perheitä, ja keskuksen toiminta onkin
vakiintunut kiinteäksi osaksi alueen
toimintoja.
Kauhavan kaupungilla on LSK:n
alueella paljon tiloja, kouluun liittyviä toimintoja sekä toimisto- ja kokoustilaa.
LSK:llä sijaitsevat myös Aisaparin,
Sopevan ja Järvilakeuden kansalaisopiston tilat.
- Yhteistyö kaikkien kanssa vain
kehittyy. Meillä on lisäksi tilitoimistoa, kuljetusyritystä ja useampi
muutaman hengen tuotannollinen
yritys. FHRA:lla on meillä teknisiä
tiloja, joita he voivat käyttää ympäri
vuoden kalustonsa huoltoon, kunnostuksiin ja talvisäilytykseen, Juha
Jokelainen kertoo.
Toimitusjohtajan ajatukset ovat
vahvasti tulevaisuuden visioissa:
- Meidän painopisteenä tulee

jatkossa olemaan vahvasti koulutukseen ja kehittämiseen liittyvä
toiminta, kuten turvallisuus- maanpuolustuskoulutus. Yritysmatkailu on myös kasvava ala. Yritykset
panostavat työkykyä ylläpitävään
toimintaan, ja se näkyy. Suunnistus
ja triathlon ovat nostamassa suosiotaan tyky-tapahtumissa. Tulevaisuudessa kehitämme myös niitä.
LSK tekee tiivistä yhteistyötä
myös maakunnan muiden matkailutoimijoiden, kuten Lappajärven Kivitipun ja Alahärmän PowerParkin
kanssa. Palvelutason kehittämiseen
satsataan jatkuvasti.
- Asiakkaistamme kasvava osa tulee jatkossa muualta kuin Suomesta,
se näkyy jo yleisötapahtumissa ja
niiden osanottajissa.
- Pitää olla luontopolkua, leikkipuistoa ja polkupyöriä, tekemistä
kaiken ikäisille. Onneksi meillä on
hyvä porukka täällä tekemässä ja
on myös onni, että PowerPark, Kivitippu ja Härmän Kuntokeskus
sekä lukuisa joukko pienempiä alan
toimijoita ovat vain lyhyen matkan
päässä. *

Koe huomisen
puheenaiheet
tänään.
ilkka.fi

PALVELEVA PIENKONE- JA TYÖKALUMYYMÄLÄ

KAUHAVA Vaskitie 2 06 434 0704
LAPUA Kelikontie 2 06 433 6500
www.lakeudekone.fi

www.h-y.fi

VUOTTA
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Kauhavalaiset ”kauppamatkustajat”
Satu Hautamäki ja Irma Ristaniemi
Muuramen myyjäisissä tekemässä
herättäjäjuhlia tunnetuksi. Irman
kaulalla helakorun lisäksi upea tuubihuivi.

VILLA!
A
T
A
A
TAAS S

Körttikuosinen TUUBIHUIVI
puuvillaneuletta 25 € / kpl

Kauhavan herättäjäjuhlien
nimikkotuotteita myynnissä
Kauhavalaisten suunnittelemia ja valmistamia tukituotteita on myynnissä
herättäjäjuhlilla Nivalassa. Maakunnan seuroissa tuotteita myydään kesään
2020 saakka, tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Erilaisissa tapahtumissa ja
markkinoilla saattaa myös näkyä sinipaitaisia kauhavalaisia myyntipöytänsä
takana. Myynnillä kerätään varoja herättäjäjuhlien järjestelyihin

Körttipojat -postikortti
- 5€ / 5 kpl
- 10 € / 12 kpl
Kuvan on ottanut
Samuli Paulaharju
1930 luvulla Ylihärmän
Kankaan kylällä.

Aito kauhavalainen helakoru
- musta nahka 20 € / kpl
- punainen 25 € / kpl (sis. huliviliveron)
Siipeis suojaan -muki (2,4 dl) 10 €/kpl
Herkkusuun ohrapuuroaineet 5 € / 2 pss

Perinteisen mallinen
PIKKUTUOLI
istuinkorkeus 27 cm
selkänojassa kaiverrus:
Siipeis suojaan
60 € / kpl

www.kauhavanpuutyo.fi
info@kauhavanpuutyo.fi
0400 366 122
36
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Mummanpäät
valloittavat vanhanaikaisuudellaan
Tuula Jokiaho
Koko viime talven aseet, eli kangaspuut ovat louskuttaneet Kauhavan herättäjäjuhlien tueksi nutturapäisiä mummoja. Kutojan,
Anna-Maija Alatalkkarin käsissä
pellavaloimiin kudottu säkkikangasta muistuttava tausta saa kerros
kerrokselta ensin ruskean penkin ja
siniset hartiat. Sitten pitkät pellavalangat nidotaan kerros toisensa jälkeen pyöreäksi pääksi. Kangasteos
viimeistellään pellavahiuksista kietaistulle nutturalle, joka kiinnitetään
aitojen nutturaneulojen avulla muhkeaksi sykeröksi.
– Kerran näin Lankavan seinällä Kirsti Karppisen äidin kutoman
upean taulun, jossa perhe oli ikuistettu tauluksi. Ylihärmän Kiistolan
kudontapiirissä myös puhuttiin
pitkään päiden kutomisesta. Kun
Kauhavan herättäjäjuhla-asia nousi
ajankohtaiseksi, päätin valjastaa yhdet kangaspuut tätä taulua varten.
Kauhavalaiset mummanpäät ovat
yksi herättäjäjuhlatuote, tuotto menee juhlajärjestelyihin. Kaunis kudonnainen viimeistellään kehyksillä. Vanhan ladonseinän laudoista
Mikko Ylihärsilä tekee kehykset, ja
jokaiseen tauluun tulee numeroitu
metallilaatta, jossa viittaus Kauhavan herättäjäjuhlat 2020. Kehystetyn taulun lopulliset mitat ovat noin
50x50cm.
– Tämä mumma kelpaa vaikka
rippilapsen lahjaksi tai kampaamon seinälle, mutta myös yritysten
seinälle muistuttamaan kauhavalaisesta pitkästä käsityöperinteestä
ja kauhavalaisista herättäjäjuhlista.
Tilauksesta teen myös polkkatukkaisen paapan pään. *
www.h-y.fi

Anna-Maija Alatalkkari tekee Kauhavan herättäjäjuhlatuotteeksi pellavaisia,
pellavahiuksisia mumman päitä. Tasapuolisuuden nimissä hän tekee tilauksesta myös polkkatukkaisia paappoja.
Kuva: Tuula Jokiaho
JUHLAVIESTI
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Kukka- ja Hautaustoimisto
Niemi
Kauppatie 66, Kauhava
puh. 045 357 5512

Jääkärintie 61, Kortesjärvi
puh. 0400 800 762
Sari 040 848 9624 Tapio 040 591 2031
niemenkukkajahautaus@gmail.com
Kauhavan kukka- ja hautaustoimisto Niemi

Entinen Kujanpään Kukka- ja Hautauspalvelu

Einarintie 1, Kauhava
Kauppakeskus Vallesmanni
Avoinna:
Ma-Pe klo 9-17, La 9-14
Puh. 050 400 5065, 050 524 9167
Hautaus asioissa 24/7
www.lapuankukkajahautaus.fi

Kauhavan Kirkonkylän Apteekki

Kauhavan 1. apteekki
Kauppatie 77
Kauhava
puh. 06 434 8000
Avoinna
. ma-pe 9-18
. la 9-15
LAHDEN 47. KANSAINVÄLINEN URKUVIIKKO 5.–11.8.2019

J O O NA S KO K KO SE N O O P P ER A

VIIMEISET
KIUSAUKSET

www.kirkonkylanapteekki.fi
Avoinna
Arkisin................ 9-19
Lauantaisin......... 9-15
Sunnuntaisin....... 11-14
Kesä Su................ 11-13
(kesä-elokuu)

Kauppatie 86, 62200 Kauhava
Puh. 06-4342500
Tokmannin talo

Ylihärmän apteekki
Arkisin 9 -17
Lauantaisin 9 - 14
Puh. 06 482 3100
Järventie 1, Ylihärmä

- Kristilliset kirjat
- Paperi- ja toimistotarvikkeet
Kauhava - Kauppatie 48 - 055 512 7702

6.8. klo 19 ja 11.8. klo 15
RISTINKIRKKO, LAHTI

Liput: 35 € + toimitusmaksu (alk.1 € www.lippu.fi)
Ennakkomyynti: Lippu.fi ja tuntia ennen ovelta
Ryhmämyynti: (yli 10 henk): urkuviikko@lahtiorgan.fi
www.facebook.com/lahtiorganfestival
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Suomen Jääkärimuseo

kertoo
jääkäreiden
tarinaa
Marita Mattila

”Nyt pitäisi mun tehdä tässä ikään
kuin tili omaisteni kanssa sen tähden, että suoraan sanoen olen melkein karkaamalla heidän joukostaan
lähtenyt. Ainoa puolustus heidän torumistaan vastaan on sen asian suuruus ja pyhyys, jonka puolesta minäkin olen ollut täällä. … Sillä nyt
lyövät ne hetket, jolloin suuri asiamme lähenee ratkaisuaan. Suomen
vapautus. Oi, miten suuri onkaan
se aate, jonka puolesta me lähdemme
nyt taistelemaan isänmaamme vihollista vastaan”.
Edellä oleva päiväkirjamerkintä
on jääkäri Jaakko Ilmari Pahkajärven päiväkirjasta 30.5.1916.
Ilmari Pahkajärvi oli syntynyt 22.
heinäkuuta 1897 Kortesjärvellä. Hän
oli Lapuan yhteiskoulun oppilas
liittyessään vapaaehtoisena Saksaswww.h-y.fi

sa sotilaskoulutusta antavan jääkäripataljoona 27:n 2. komppaniaan,
4. marraskuuta 1915. Ensimmäisen
maailmansodan taisteluissa hän oli
mukana Saksan itärintamalla, Misse-joella, jossa kaatui 15. elokuuta
1916. Hän oli vapaavuorollaan korsussa, kun katon läpi tuli kranaatti.
Ilmari Pahkajärvi on haudattu Gallingin sotilashautausmaahan.
Ilmari Pahkajärven päiväkirjamerkinnästä käy ilmi se innostus ja
aatteen palo, jolla hän, ja Kortesjärveltä kaikkiaan 39 nuorukaista lähti
hakemaan sotaoppia Saksasta. Kortesjärveä sanotaan jääkäripitäjäksi,
sillä pitäjän väkilukuun nähden on
paikkakunnalta lähteneiden jääkärien määrä suurempi kuin minkään
muun maamme paikkakunnan. Lukumääräisesti eniten lähtijöitä oli
Alahärmästä, 43 miestä.
Kortesjärvellä on vaalittu jääkärien perintöä, Kortesjärven vaakunassakin oli Mantovan risti. Kortesjärven, Alahärmän, Ylihärmän ja
Kauhavan vuoden 2009 alusta muodostaman uuden Kauhavan alueelta

jääkäreitä oli lähes 120. Mantovan
risti sai paikkansa myös uudesta
vaakunasta, helavyön helojen ohella.

Uudistettu perusnäyttely
Kortesjärvelle perustettiin Suomen jääkärimuseo vuonna 1995.
Nimensä mukaisesti Suomen jääkärimuseo on jääkäriliikkeen syntyvaiheista ja historiasta kertova
museo, ainut laatuaan koko maassa.
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
merkeissä museon perusnäyttely
on täydellisesti uudistettu keväällä
2017.
– Museon tilat on peruskorjattu ja
tiloissa on helppo liikkua. Museon
oheispalveluja lisättiin ja aulatilassa on museomyymälä sekä kahviopalveluja. Kenraali Valveen huone
on kirjasto, joka tarjoaa tutkijoille
ja yleisölle monia mielenkiintoisia
teoksia ja aineistoja, kertoo museointendentti Hanna Rieck-Takala.
– Uudistetussa näyttelyssä hyödynnetään AV –tekniikkaa, jonka
ansiosta muun muassa jääkäreiden
JUHLAVIESTI
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Museossa on esillä muun muassa Joel
Hautalan päiväkirja.
Matti Joensuu istahti
kuuntelemaan jääkärieversti Per Zilliachusen
(1892-1982) haastattelua, joka on tallennettu
vuonna 1972.

aidot harjoitukset Lockstedtissa
>> >> vuonna 1916 välittyvät museovieraille. Jääkäreiden muistot
ja mietteet välittyvät rehtori Tauno Kuusimäen ainutlaatuisissa
1960-luvun jääkärihaastatteluissa,
Rieck-Takala lisää.
Museossa voi myös kuunnella
ja katsella päiväkirjoja ja kirjeitä ja
kortteja.
Suomen jääkärimuseoon voi tutus-

Jääkärit -karttaan on koottu
tietoa Alahärmän, Kauhavan,
Kortesjärven ja Ylihärmän alueen
jääkäreistä sekä jääkäriliikkeen
syntyvaiheista. Hautausmaakierroksen jääkärihaudoille -esitteen
avulla voi tehdä omatoimisen
kierroksen.
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tua itsenäisesti tai pyytää opastusta.
Isomman ryhmän opastuksesta on
hyvä sopia etukäteen. Kesäaikana
museo on avoinna kuutena päivänä
viikossa. Talviaikana aukioloaika
on rajoitetumpi, mutta vierailuaika
onnistuu joustavasti sopimuksen
mukaan.

Jääkärit-kartta ja
hautausmaakierroksia

Suomen jääkärimuseosta on saatavissa myös Jääkärit-karttaa, jonka
avulla jääkäriaiheeseen voi tutustua
omatoimisesti. Karttaan on merkitty kaikkien Alahärmä, Ylihärmän,
Kauhavan ja Kortesjärven alueilta
lähteneiden jääkäreiden perustie-

dot ja lähtöpaikat. Lisäksi kartassa
on tietoa jääkäriliikkeen historiasta
sekä aiheeseen liittyvistä muistomerkeistä Kauhavan alueelta.
Hautausmaakierroksen jääkärihaudoille Alahärmän, Kauhavan,
Kortesjärven ja Ylihärmän hautausmaille voi tehdä Suomen jääkärimuseosta saatavan esitteen avulla.
Jääkärit -kartan ja Hautausmaakierros Jääkärihaudoille -esitteen
toteutuksesta ovat vastanneet yhteistyössä Suomen Jääkärimuseo,
Suomen Jääkärimuseon ystävät ry
sekä Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen Etelä-Pohjanmaan
osasato. *

Ilmari Pahkajärvi on haudattu Gallingin metsähautausmaalle Latviaan. Museointendentti Hanna Rieck-Takala (toinen vas.) kertoi Pahkajärven elämänvaiheista Jääkärien jäljillä -matkalaisille.
www.herattajajuhlat.fi

HAKEURAKOINTI
PALOJÄRVI OY
Jussi Palojärvi
0400 699 035
Kortesjärvi
- Hakeurakointia
- Kuiviketurvetta
- Polttohaketta

Pahkakankaantie 920, 62410 Rintala
Puh 0400 268 934

www.holrin.fi

Niin metsä vastaa
kuin sinne huutaa.
Ammattitaitoinen ja vastuullinen metsänkasvatus ja -hoito
ovat myös arjen ekotekoja.
Onnistutaan yhdessä!

Metsänhoitoyhdistys
KESKIPOHJA ry
www.mhy.fi/keskipohja
www.h-y.fi
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Sinä voit auttaa.

Kuva Angolasta

Lasten Pankki poistaa esteitä
koulunkäynnin tieltä. Angolassa
alle kouluikäiset lapset saavat
henkilötodistuksen ja esiopetusta ennen koulunkäynnin alkua.
Lahjoita osoitteessa:

www.suomenlahetysseura.fi/
lastenpankki

keittiö

Viihtyisään asumiseen
Matot kotisi mitoilla

Kuvassa Valkea-villamatto
Lue lisää vm-carpet.fi

INTOHIMONA

SISUSTUS
www.i-decora.fi

itsesi
inen
näkö
koo

www.carolinakeiio.ﬁ
Jääkärinne 22 - 62420 Kortesjärvi
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Kuva: Satu Hautamäki

Se pieni hetki
Huonosti nukutun yön jälkeen väsymys painaa,
mutta otan kamerani ja lähden kuvaamaan.
Tulen ennestään tutun pellon laitaan.
Ajatukseni ja koko olemukseni täyttyy odotuksesta.
Ympärilläni on vain peltolakeuden
rikkumaton hiljaisuus.
Vedän keuhkot täyteen
keväisen mullan huumaavaa tuoksua.
Tuossa hetkessä on vain minä ja kamerani.
Kuulen etäältä joutsenpariskunnan kutsuhuudon
ja lähden ääntä kohden.
Kuljen varoen pitkin ruohoista,
osittain lumista ojanpengertä
kunnes tulen suojaisan metsikön reunaan.
Löydän kanervikosta itselleni paikan
ja maltan odottaa.

Satu Hautamäki
Helmiä lakeudelta - blogi

Suruaiheinen,
elävästi kuvitettu
runokirja

Hyvä lahjakirja
osanoton
ilmaisuun
Sopii myös
sururyhmien
käyttöön

Pyydä tarjous
044 262 8985
HK Media-apu
www.media-apu.fi

Lähes 90-vuotiaan taiteilijan

Matti Saaren
taidenäyttely

Kauhavan pääkirjaston
taidegalleria Kaaressa kesäkuussa 2020 sekä herättäjäjuhlien ajan LSK Business
Parkin alueella.
www.h-y.fi
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Puukoot on tupes

Härmän Häjyt 2000 -ryhmä palkittiin
vuoden 2018 itsenäisyyspäiväjuhlassa Kauhavan kulttuuripalkinnolla.
Kiitokset kuultiin laulettuna reippaalla härmäläisellä aksentilla.
Ryhmässä esiintyvät: (alakuva vas.)
Hannu Ojala, Jorma Karjanlahti,
Martti Puronvarsi, Taisto Ahola ja
Juha Kleimola.
Kuvat: Anu Nahkala
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tuu rohkiasti vaan
Hannele Kihlman

Suomessa ja maailmalla
osataan hyvin paikallistaa
Härmän häjyt ja Kauhavan ruma vallesmanni.
Elokuvat ja laulut ovat
vuosikymmeniä ruokkineet mielikuvaa ja romantisoineet 1800-luvun
puukkojunkkareiden
aikaa Kauhavan alueella.
Perinteistä kulttuuria vaalitaan
alueella edelleen museoiden, tapahtumien ja erilaisten ryhmien avulla.
Hyvänä esimerkkinä on Härmän
Häjyt 2000 -ryhmä, jolle Kauhavan
kaupunki myönsi vuoden 2018 kulttuuripalkinnon.
Myös yritysten nimissä vilantelee
perinteisiä sanoja kuten häjy, komia,
puukko ja junkkari.
Kulttuuri on 200 vuodessa muuttunut huomattavasti ystävällisempään suuntaan. Häjyjen ajan
perintönä kauhavalaisessa mielenlaadussa ovat kuitenkin pysyneet
sitkeys, päättäväisyys ja yritteliäisyys. Omillaan on totuttu tulemaan
toimeen.

Puukko- ja
käsityöfestivaalit
Lähes jokaisessa kaupungissa on
oma kesätapahtumansa. Kymmeniä

vuosia Kauhavan merkittävin kesätapahtuma oli Lentäjien juhannusjuhlat, joka kokosi parhaimmillaan
yli 20.000 kävijää. Juhannusjuhlien
rinnalle nousi 20 vuotta sitten hyvin
omaleimainen tapahtuma: Puukkoja käsityöfestivaalit. Viikko ennen
juhannusta vietettävät festarit kokoavat Kauhavalle laajan harrastajajoukon ympäri Suomea.
Puukkofestareiden
ohjelmassa
on mm. puukkonäyttelyt, puukonheiton SM-kilpailut ja puukon valmistuskisat. Festareilla julkistetaan
Puukkorunokilpailun voittaja sekä
vuosittain vaihtuva Kauhavan ruma
vallesmanni.
Käsityöfestareilta puolestaan voi
löytää työpajoja, uusia ideoita ja materiaaleja. Tapahtumia on useassa
pisteessä Kauhavan keskustassa. Samaan aikaan Puukko- ja käsityöfestivaalien kanssa Kauhavan torilla on
kaksipäiväiset Yrittäjien kesämarkkinat.

kuntarajat, jonka on käsikirjoittanut
kauhavalainen Maija-Liisa Isosomppi.

Härmälääset
häjyylyt

Kauhavan pääkirjaston ovien takaa löytyy kauhavalaista kulttuuria
ja yrittäjyyttä. Puukko- ja tekstiilimuseo esittelee puukonteon ja tekstiilityön värikästä historiaa. Samassa
talossa sijaitsee myös taidegalleria
Kaari, jossa vaihtuvin näyttelyin esitellään kauhavalaisten taiteilijoiden
töitä. Kirjastorakennuksen pihassa
on patsas ”Puukon synty”.
Kauhava-Seuran perustama Puukkomuseo avattiin yleisölle vuonna
1978. Kymmenen vuotta myöhemmin museo siirtyi vastavalmistuneeseen kirjastotaloon, johon museolle
rakennettiin omat tilat. *

Alahärmän kaupunginosan kesätapahtuma Härmälääset häjyylyt
järjestetään vuosittain heinäkuussa.
Häjyylyohjelmistoon kuuluu mm.
kesäteatteria, kyläsoittoja, konsertteja, luentoja, kursseja ja taidenäyttelyitä.
Härmänkylän nuorisoseuran harrastajaryhmä esittää Onnelan kesäteatterissa vuosittain kaksi näytelmää häjyylyjen aikaan. Näytelmien
aiheet ovat usein paikallisia, kuten
kesällä 2019 esitettävä Rakkaus ja

Iisakki Järvenpään
kotimuseo
Puukko- ja käsityömuseon naapurissa, tien toisella puolla on talo, jonka Iisakki Järvenpää osti 1900-luvun alussa itselleen ja työmiehilleen
puukkopajaksi sekä perheelleen
asunnoksi. Rahat talon ostoon tulivat Amerikasta, jossa Iisakki Järvenpään vanhin poika Juho Nikolai oli
muutaman vuoden töissä. Puukkotuotannon kasvaessa myös taloa laajennettiin useaan otteeseen. Taloon
rakennettiin kokonaan toinen kerroskin puukkoliikkeen tarpeisiin.
Iisakki Järvenpään kotimuseossa voi hyvin eläytyä sadan vuoden
takaiseen elämään, kauhavalaiseen
käsityöperinteeseen ja yrittäjyyteen.

Puukko- ja
tekstiilimuseo

puh. 0400 268246
www.kauhavanliikenne.fi
www.h-y.fi
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Härmän Kylpylä

- vain 15 min Kauhavalta

Majoitu mukavasti
• 32 tilavaa perhehuoneistoa
• 122 kahden hengen huonetta

Syö hyvin
• Monipuolinen buffetpöytä joka päivä
• Á la Carte-ravintola Riihi
• Tilausravintola Banketti, max 60 paikkaa
• Kahvila Jungi
• Kotipizza
• Burgerbuffet kesällä

Viihdy ja nauti
• Kylpylä avoinna joka päivä
• 9-reikäinen golfkenttä
• Par-3 harjoituskenttä ja range
• Frisbeegolf-rata
• Nippe-Norsun Vekaraviidakko

Kaikki ihan lähellä!
KAUHAVAN HERÄTTÄJÄJUHLAT
- VAIN 15 MIN
Huvipuisto PowerPark - 10 MIN
Keskisen Kyläkauppa - REILU TUNTI
Ähtärin pandat - REILU TUNTI

araa ajoissa majoitus
Härmän Kylpylästä!

Vaasantie 22, Ylihärmä | Puh. (06) 483 1600
myynti@harmankuntokeskus.fi | www.harmankylpyla.fi
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Häjyt ja körtit
Antti Isotalo ja
vaimo Maija Kaisa
o.s. Huhtala ja miniä
Fiina Ekola ja tytär
(ei tunnistettu)
Kuva Harri Mattilan

Hillevi Tyni
Anna-Maija Ylinen

Niiles Kustaa Malmberg
(Nils Gustaf M.), joka toimi Lapualla pitäjänapulaisena 1842–1858, oli sytyttävä saarnamies, joka sai
aikaan laajoja herätyksiä
muuallakin Etelä-Pohjanmaalla, ei vain Lapualla ja
Lapuan kappeleissa Härmissä ja Kauhavalla.
Ajankohta oli mahdollisimman vaikea. Häjyt tekivät mitä halusivat, eikä
heitä vastaan uskallettu
nousta.
Niiles Kustaa Malmberg
ja härmäläiset
Ylihärmäläissyntyinen Eino Seppälä, rovasti, uskonnonopettaja,
(1897–1991) kirjoittaa: ”Härmän
puukkojunkkarit eli häjyt muodostivat viime vuosisadan (1800-luvun!)
keskivaiheilla jonkinlaisen rosvoritariston, jolla oli omat kirjoittamattomat lakinsa. Tässä joukossa, johon
useimmat seudun varakkaimpien
talojen isännät ja pojat pitivät kunnianaan kuulua, vallitsi väkevämmän ja pelottomamman oikeus.”
Lapua kappeleineen olikin häjyjen
riehunnan keskus. Näin voi päätellä
väkivaltaisesti kuolleitten lukumäärästä, joka oli moninkertainen verrattuna ympärillä olevien seurakuntien lukuihin.
Samuli Paulaharju haastatteli
v. 1929–1931 kymmeniä ala- ja ylihärmäläisiä. Hän julkaisi aineiston
– muistiinpanot, valokuvat ja piirwww.h-y.fi

rokset – kirjana Härmän aukeilta. Se
mitä hän kertoo häjyistä ja körteistä,
perustuu siihen, mitä nuo vanhat
härmäläiset kertoivat lapsuus- ja
nuoruusaikansa tapahtumista. Mistään muualta ei luultavasti löydykään yhtä värikästä ja mielenkiintoista ja yhtä laajaa kuvausta häjyjen
käyttäytymisestä ja siitä, miten perinpohjaisesti herännäisyys vaikutti
jokapäiväiseen elämään.
Paulaharju toteaa, että oikea härmäläinen on äärimmäisyysihminen.
Jokin asia on niin tai näin, ei mitään
siltä väliltä. Kun vanha häjy heräsi ja
tuli synnin tuntoon, niin hän halusi
kaikin voimin sotia syntiä ja turmelusta vastaan, samoin kaikkea maailman turhuutta ja hekumaa vastaan.
Alahärmäläiset saivat kerran päähänsä: ”Se on liikaa komeutta, että
nuppalakis on pelli!” ja niin sitten
revittiin pellit pois koko seuraväen
lakeista. Harmaa kotikutoinen oli
sopiva miesten vaatteeksi, tummansininen vaimoväelle, muut värit ei
kelvanneet, punainen oli suorastaan
kauhistus. Raidoillakaan ei saanut

koreilla, yksi raita riitti. Samoin riitti lapselle yksi ristimänimi!
Kyrönmaa ja Lapuan jokilaakso olivat
kuuluja hurjasta menosta: ”Siellä hypeltiin, tapeltiin ja tapettiin, pantiin miehiä
puukaprokkiin, toisia
Kakolan linnaan, ja monta kärrättiin
aina Siperiaan saakka. Oli Lapua
jo hyvä, ja Kauhava oli jo kamala, mutta Härmän vertaista ei ollut
missään.” Tapeltiin markkinoilla ja
häissä, naapurikyläläisten kanssa,
jopa hautajaisiin mentiin viinaa vaatimaan. ”Ja sota-aseet piti olla aina
matkassa, metsäkylän miehillä oli
kirveet ja puukot tappelun varalta
ruumisarkun alla, kun veivät vainajaa kirkonmaahan.”
Ennen Malmbergin tuloa kirkossa
kyllä käytiin ja katekismusta tutkittiin ainakin kerran vuodessa, kinkerien lähestyessä. Muun ajan vuodesta härmäläiset olivat suruttomia
maailman lapsia. Mutta nyt nuori
”Niiles Kustaa paukutti ja jyristi
niin, ettei kyllä kenenkään pää ruvennut unesta nolpahtelemaan, eikä
väkkärin tarvinnut sanankuulijoita
herätellä. - Pelkäämättä elävähenkinen mies julisti Jumalan lakia uppiniskaiselle kansalle, jolla oli oma
lakinsa sekä vielä puukko, moskula
ja nyrkki takavarana.”
Vähitellen sana alkoi mennä >>
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>> perille: ”Moni kovapintainen ja
ylpeä paappa, moni pahankurinen
häjy lähti kirkosta rauhatonna ja ahdistetuin mielin, moni kylän raitilla
iloisimpana keikkunut tytär istua
kykötti kotimatkalla keiseissä kurjana ja punaisin silmin.” Malmberg
osasi myös lohduttaa ja taas häntä
kuunneltiin vesissä silmin. – Hyviä
saarnamiehiä oli naapurikirkoillakin ja sama voimallinen herätys levisi muihinkin lakeuden pitäjiin.
Ylihärmässä oli pian joka kylässä
joku körttiläinen, muutama kovettu häjykin oli jo herännyt. ”Keski-Juhakin, Liinamaan kiukkuinen
harikkomestari, paalussa piiskattu
ja mustassa penkissä istutettu, käveli harmaana ja nuppapäisenä ja
oli laillinen kuin tamppimylly.”
Pahimmista häjyistä tuli kovimpia
sotamiehiä maailman pahuutta vastaan ja entinen häjy hyökkäsi häjyä
vastaan. Häjyjen herääminen ei saanut heti unohtamaan vanhoja tapoja. Eino Seppälä kertoo, miten sama
Keski-Juha muutamien vastoinkäymisten jälkeen ”helisteli ikkunat säpäleiksi talostaan. Pian tuli kuiten-

kin kiire niitä korjata, sillä huomisin
piti talossa pidettämän seurat.”
Körttiläisten piti kurmoottaa
nuoria häjyjä, jotka pyrkivät seuroihin pilkkaamaan tai taloihin häjyilemään. Siinä työssä Keskikylän
vanhat tappelupukarit olivat tehokkaita. ”Nuoren polven häjyt saivat
vastaansa uskon voimalla vahvistetun vanhan härmäläisen vääjäämättömyyden, ja pian he tulivat kokemaan, ettei sitä vastaan pahinkaan
väättyri jaksanut sotia. Malmberg
kyllä sanoi keskikyläläisiä kankiuskoosiksi, koska he kankien voimalla
yrittivät käännyttää suruttomia.”
Lähes 200 vuoden takainen elämänmuoto tulee eläväksi Paulaharjun kuvauksesta: ”Ja valtavana kaikui ääni yli jokilavean, kun Lapuan
pastori, Niiles Kustaa, joskus suurella veneellä ajoi mutkittelevaa jokea
alaskäsin. Vene oli täynnä kansaa,
kahdeksantoistakin nuorta airoparia
kiskalteli, ja koko veneväki veisasi
Siionia niin, että kuului aina Kauhavan Pernaalle ja Härmän Kosoolan
mäkiin saakka.” (Sitaatit Paulaharjun Härmän aukeilta –kirjasta.)

Sven Toppari eli
Heikkilän Vennu
Malmbergilla oli yhteyksiä Kauhavalle, sillä hänen toisen puolisonsa Helena Huhtalan äidinisä Juho
Kustaanpoika Eskola, Varpula oli
kotoisin Kauhavalta. Toinen tärkeä
yhteys oli talollinen Sven Toppari
(1823–1893), Kauhavan heränneitten
kiistaton johtaja. Topparin Vennusta tuli Malmbergin tukija ja hyvä
ystävä, jonka Malmberg määräsi
nuorimman lapsensa Wilhelmin (s.
1854) holhoojaksi ja kasvattajaksi.
Malmbergin kuoltua Toppari tuki
Helena-leskeä ja poikaa taloudellisesti.
Sven Toppari eli Heikkilän Vennu
oli Kauhavan heränneitten keskuudessa johtoasemassa, johtajana silloinkin, kun tapahtui kauhavalaisten
häjyjen ja isäntien yhteenotto kesällä
1850 tai 1851. Rengit ja muut nuoret
miehet olivat taas ottaneet hevoset
yhteisaitauksesta ja ratsastaneet ne
surkeaan kuntoon. Häjyjen joukkoa
johtivat Pukkilan Jaska ja Lukkarin
Jussi. Nyt hevosaitaukseen asetettiin

Majoitusta ympäri vuoden!
www.maatilamatkailu-koivusalo.fi

p. 0400 191 370 / 06 437 7732

Seinäjoki

Elämänmakuisia hetkiä
kanssasi toteuttamassa
 Juhlapalvelut

Uniikkia majoitusta idyllisissä puitteissa.
Facebook: Lapuanjoen Rantakeidas
Tiedustelut ja varaukset: 040 578 7788 tai 050 351 8889

mm. häät, syntymäpäivät, kastetilaisuudet, rippi-, ylioppilas-, sukujuhlat.
Maittavat juhlaruoat parhaista raaka-aineista seisovassa pöydässä
ovat yksi tärkeän päivän kulmakivistä.

 Leirikokonaisuudet
Tule viihtymään
idyllissä!

mm. rippileiri, kuoroleiri, lastenleiri, seniorileiri, perheleiri, koiraleiri.
Monipuoliset tilat ja mielenkiintoinen ympäristö takaavat onnistuneen
Elämänmakuisia
hetkiä
leirielämyksen, harjoitusleirin tai pelireissun.

kanssasi
toteuttamassa
 Kokous- ja tyky-päivät
Juhlapalvelut

Meillä järjestät kokouksen, koulutuksen
tai työhyvinvointipäivän viihtyisissä ja
Leirikokonaisuudet
persoonallisissa tiloissamme,
joissa
on helppo keskittyä olennaiseen.
Kokousja tyky-päivät
Vapaa-ajan aktiviteetit

 Majoitus

Majoitustiloissamme
yövyt edullisesti.JUHLATORILLE
Yhteensä vuodepaikkoja on
TULE TUTUSTUMAAN
yli 100 hengelle,
isoissa tapahtumissa voimme järjestää lisäksi
MYjaYNTITUOTTEISIIMME
ryhmämajoitustilaa.
Wanha Karhunmäki
Karhunmäentie 923, 62100 Lapua
puh. (06) 437 7757
info@wanhakarhunmaki.fi
www.wanhakarhunmaki.fi
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Sven Esanpoika Toppari eli Heikkilän Vennu. Kuva Kaisa Pihlgrenin

vahti. Seuraavana aamuna vahti löydettiin pahoinpideltynä. Nyt isännät, joukossa useita körttejä, kerääntyivät Vennun johdolla Hirvijoen
Nälkäniemen sillan läheisyyteen.
Tiedettiin, että häjysakki kulkisi sitä
kautta. Aluksi yritettiin puhumalla
saada miehet palaamaan kotiin. Kun
puhetta ei toteltu, niin isännät hyök-

käsivät seipäin ja kangin häjyjen
kimppuun. Isännät saivat täydellisen voiton ja nuoret miehet kunnolla selkäänsä. Häjyistä 14 ei päässyt
omin voimin pois tappelupaikalta ja
heidät kannettiin Hirvijoen taloihin
toipumaan. Toppari nosti syytteen
Pukkilan Jaskaa vastaan hevosvarkaudesta ja tälle tuomittiin raippoja.
Joulukuussa 1851 Jaska Pukkila tappoi häissä sulhasen isän. Siitä tulikin
karkoitus Siperiaan.
Wilhelmi Malmbergista (suomensi 1906 nimensä Malmivaaraksi) tuli
pappi. Vennu kävi tapaamassa tätä
Kiuruvedellä apulaispappina toimivaa entistä holhokkiaan ja totesi:
”Pappi siitä on tullut, papin minä
siitä olen tehnyt.”

Antti Isotalo eli
Isoo-Antti
Ei ole tietoja, kävikö alahärmäläinen häjy Antti Isotalo (1831–1911)
kuuntelemassa Malmbergin tai
muiden herännäispappien saarnoja. Syntymäajan perusteella se olisi ollut mahdollista. Ensimmäisen
kerran hän oli syytteessä v. 1855 eli

avioitumista seuraavana vuonna.
Pitkä häjyylykausi päättyi v. 1870
senaatin päätökseen: kuolemanrangaistus muuttui 12 vuodeksi pakkotyötä Hämeenlinnan kuritusvankilassa. Hän palasi kotiin vapaana
miehenä elokuussa 1882. Vielä kerran hän joutui tutkintovankeuteen
Vaasaan. Hänet todettiin syyttömäksi, mutta sillä matkalla hän tutustui Mathilda Wredeen, joka tuli
tapaamaan häntä.
Isoo-Antin jälkeläisillä lienee tietoa esi-isänsä uskoontulosta. Näin
kertoo Harri Mattila (s. 1957):
”Muistelen isoäitini Aini Mattilan o.s. Isotalo kertoneen, että hänen
isoisänsä Antti Isotalo tuli vankilalähetystyön tuloksena vanhoilla
päivillään hengelliseen herätykseen.
Avainhenkilönä hengellisen herätyksen edellytysten luonnissa oli
Mathilda Wrede. Hänestä tehtyjä
tutkimuksia ja kirjallisuutta seuraamalla voisi löytyä faktaa Isoo-Antin
uskoontulosta.
Isoäiti totesi myös Isoo-Antin kertoneen tehneensä elämänsä aikana
paljon pahaa ja siten ansainneensa >>

TERVETULOA MAJOITTUMAAN

HOTELLI KIVITIPPUUN
KAUNIIN LAPPAJÄRVEN RANNALLE!
ENNAKKOVARAAJAN ETUHINNAT:

53 €/hlö/vrk
Puolen tunnin ajomatkan päässä Kauhavalta
sijaitsee Hotelli Norrvalla, joka tarjoaa
rentouttavaa maaseutumajoitusta Vöyrillä.
Meillä löytyy mm. uimahalli, kuntosali ja
ilmainen WiFi. Alueella myös camping-alue.

Folkhälsan Sport Ab
Norrvalla
Vöyrintie 305, Vöyri
norrvalla@folkhalsan.fi
06 3831012

www.h-y.fi

Kahden hengen huoneessa.
Yhden hengen huonelisä 20 €/vrk.

SUPERIOR PERHEHUONE
135 €/vrk

2 aikuista + 1–2 lasta.
Huoneessa jääkaappi ja vedenkeitin.
Hinnat sisältävät aamiaisen,
sauna- ja allasosaston
sekä kuntosalin käytön.
Hinnat voimassa 31.12.2019 saakka.

Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi
www.kivitippu.fi
06 5615 000 • 044 7910 470
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>> kuritushuonetuomionsa kiistäen
kuitenkin tappaneensa ketään. Tällainen katuminenkin viittaisi siihen,
että hengellinen herätys oli koskettanut hänen sydäntään.”
Toinen jälkeläinen, Antti Isotalo
(s. 1958) toteaa:
”Mun käsittääkseni Antista tuli
jonkun sortin uskovaanen vanhemmalla iällä, kun vähä viisastuu ja tuli
elämänkokemusta. Ei se kyllä kait
mikään tosiuskovaanen ollu, ennemminkin ´suruttomia´?”
Vanhin viite sisältyy Samuli Paulaharjun haastatteluun. Haastateltavana oli 3.4.1931 Kustaa Mäki, Isontalon kevarin isäntä. Tämä kertoi
Paulaharjulle:
”Isoo-Antti ei osannut laulaa. Kun
se oli vanhana ja sairaana, niin se
sanoo mullen: ”Veisaa ny minullen
yksi virsi.” Ja minä veisasin: ”Mun
sielulleni sanoma nyt tuli taivahasta.”
Antti-faari sanoo: ”Mihinkäpä sitä
muuhun luottaa.”
Veisasin vielä: ”Taivaassa ratki
taivaassa - - - ”
Sanoo Antti kun lährin pois: ”Älä
nyt oo kauvan, kun tuut mua kattohon.”
Isoo Antti sairasti ja kuoli paapantuvassa. Ja sitä se pelkäsi että:
”Kuinkahan ne saa mun täältä ulos
kun minä kualen.”
(Edellinen virsi on nro 595 edelli-

Antti Isotalo Juho-poikansa lasten kanssa. Lapset vas. Aini s. 1898, Johannes s. 1902, Kustaa s. 1907, Laina s. 1900, Amalia s. 1896. Poika Antti s. 1895
puuttuu kuvasta. Kuva Harri Mattilan

sessä virsikirjan laitoksessa. Haastattelun lähetti Tommi Syrjänen.)
Isoon Antin vanhuuden aikana
Alahärmässä vaikutti voimakkaana evankelinen liike ja heränneitten
osuus oli vähentynyt selvästi. Kun
Mathilda Wrede kävi useita kertoja
tervehtimässä Isontalon Anttia, niin
on selvää, että juuri nämä käynnit
antoivat Isontalon isännälle ratkaisevasti uutta ajateltavaa. Sen täsmällisemmin hänen uskonsa laatua ei
varmaan voi määritellä. *

Lähteitä
Eteläpohjalaisia elämäkertoja 1965
Kauhavan historia I 1999
Paulaharju, S.: Härmän aukeilta 1932
Samuli Paulaharjun arkisto, SKS
Seppälä, Eino: Puukkojunkkarien
ja myöhäisemmän herännäisyyden
ajoilta Ylihärmässä. Sivistyshistoriallinen tutkielma viime vuosisadan keskivaiheilta. Laudaturtyö historiassa
1925
Kirjeet
Isotalo, Antti 2019
Mattila, Harri 2019

Tilitoimisto M-L Pirttinen
Pirttisentie 245, 62435 Pirttinen
06 488 1000
www.tilitoimistopirttinen.fi

on Alahärmässä toimiva perheyritys, jolla on kymmenien vuosien
kokemus veroasioista ja kirjanpidosta. Soittele 040 416 2698
tilitoimisto@tynila.fi Honkatie 1 62300 Härmä

.

.

Mantelan linjavaunu
Kauhava - Haapajärvi
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-700 HENGEN MAJOITUSKAPASITEETTI
-TILAUKSESTA RAVINTOLA PALVELEE
AAMUSTA ILTAAN
-TILAA HARRASTAA YLI 400 HEHTAARIA
-PALVELUT JA KULKUYHTEYDET LÄHELLÄ

-HOTELLIHUONEET
ALKAEN 140€/YÖ/2HH

-LOUNAAT TILAUKSESTA 10€/HENK.

-HOSTELLIHUONEET
ALKAEN 90€/YÖ/2HH

-3 RUOKALAJIN
MENUT ALKAEN
25€/HENK.

-AUDITORIO 200 HENGELLE 100€/TUNTI
-TOIMISTOTILAT SOP.
MUKAAN
www.h-y.fi

VARAUKSET:
INFO@LENTOHOTELLI.FI
TAI 050 463 7515
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TAUKO ON AINA PAIKALLAAN!
Noutopöydässä maittavaa
arkiruokaa joka päivä
- myös ryhmille!

Lähi-ABC Kauhava
avataan
syksyllä 2019!

www.abcasemat.fi
ABC Jalasjärvi
ABC Kauhajoki
ABC Seinäjoki
Lähi-ABC Alajärvi
Lähi-ABC Alavus

Lähi-ABC Ilmajoki
Lähi-ABC Kristiinankaupunki
Lähi-ABC Lapua
Lähi-ABC Teuva
Lähi-ABC Ähtäri

YÖVY
SEINÄJOELLA

Nauti illallinen paikallisilta Ruokaprovinssimenuiltamme
Lakeus Matadorissa tai Talriikissa.

Huonevaraukset helposti netissä sokoshotels.fi

Tutustu menuihin ja tee pöytävaraus raflaamo.fi

Kotoisasti kaupungissa
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Kuva: Jarmo Vainionpää

Kauhavalla
on hyvä
yrittää
Hannele Kihlman
Kauhavalle tullaan etelän suunnasta tietä n:o 19. Siltä käännytään
Ylivieskaan menevälle tielle. Neljän kilometrin päässä risteyksestä
näkyy edessä kiertoliittymä, jossa
kauniiden istutusten keskellä on
Yrittäjäpatsas. Valoristeykseen tultaessa oikealla puolella on Suomen
Yrittäjäopisto ja kaupungintalo. Niiden pihassa on samanlainen patsas.
Yrittäjäopisto on perustettu Kauhavalle vuonna 1968. Siihen aikaan
yrittäjäkoulutus Suomessa oli aivan
uutta.
Vähitellen Yrittäjäopisto on laajentunut valtakunnalliseksi yrittäjien
koulutusorganisaatioksi. Nykyisin
ammattikorketasoista koulutusta on
50 paikkakunnalla ja opiskelijoita
vuosittain n. 3500.
Miksi Yrittäjäopisto perustettiin
juuri Kauhavalle, pienelle maalaispaikkakunnalle?
Yrittäjyys on perinteisesti ollut tällä alueella vahvaa. Seinäjoen seudun
yritysrekisterissä on yli 1500 yritystä, joiden kotipaikka on Kauhava.

Kauhavalainen yrittäjyys on tunnettua ja tunnustettua myös kaupungin rajojen ulkopuolella.
Kauhavan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 2018 oli juhlapuhujana kenraaliluutnantti evp. Seppo
Toivonen.
- Kauhavalle on juurtunut poikkeuksellinen yrittäjähenki ja toimeliaisuus, jotka tukevat isänmaamme
kasvua ja menestystä, hän luonnehti
puheessaan.
Jo 1800-luvulla yrittäjyys oli
Kauhavalla vilkasta. Tuotteita valmistettiin kotioloissa ja myytiin lähiseuduille. Pohjanmaan radan valmistuttua myynti vilkastui.
Kauhavalle valmistui vuonna 1884
asemarakennus, jonka ravintola palveli matkustajia pitkillä junamatkoilla. Junat pysähtyivät riittävän
pitkäksi ajaksi kaupantekoa varten.
Asemalla myytiin puukkoja ja tekstiilejä, mutta myös ”Kuuroo-Viljun”
harjoja, ”Plätty-Lissun” pannukakkuja sekä monia muita pienyrittäjien
tuotteita.
Rautatietä pitkin kauhavalaiset
yrittäjät kulkivat myymässä tuotteitaan Helsingissä saakka. Ulkomaan-

kauppakin oli vilkasta, eikä vähiten
siirtolaisten ansiosta.
Kauhavan asemaa teki tunnetuksi
Matti Jurvan 1938 levyttämä polkka, Pohjanmaan junassa: ”Sompissa
ollaan ja Kauhavalle tullaan / Ravintola-asema ja tarjoilu naseva / Puukkoja,
puntareita / Ynnä muita virvokkeita.”
Sivuilla 55 - 65 esitellään kauhavalaisia puukontekijöitä.

Iisakki Järvenpää
140 vuotta
Päättäväisyys kuuluu kauhavalaiseen luonteeseen. Päättäväisyyttä
oli myös Iisakki Järvenpäällä, kun
hän 20.10.1879 ilmoitti tulevalle vaimolleen ryhtyvänsä puukonvalmistajaksi. Iisakki Järvenpää oli silloin
vasta 20-vuotias.
Kauhavalainen puukkoteollisuus
on lähtöisin Mäenpään kylästä. Siellä aloittivat Juho Kustaa Lammi
ja Iisakki Järvenpää puukkojensa
suunnittelun ja valmistuksen. Mäenpäässä syntyi myös puukontekijä Antti Mäenpänen, joka
pikkupoikana istuskeli Järvenpään
tuvassa katsellen itseään 14 vuotta
vanhemman Iisakin työskentelyä.>>

Einarintie 1, 62200 Kauhava
www.h-y.fi

Puh. 06 4874 100
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Lämmitä sinäkin kiinteistösi edullisesti
kotimaisella polttoaineella.
LÄMMITYSKATTILAT JA STOKERIT 30-990 kW
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>> Iisakki Järvenpäälle puukko ei ollut vain käyttöesine, vaan taideteos ja lahjaesine. Sen vuoksi puukkojen
laatu piti olla parasta mahdollista.
Järvenpää teki aluksi puukkoja itsekseen, oli lyhyen
ajan toisen palveluksessa ja vuonna 1904 aloitti uudelleen oman yrityksen. Puukkoliike toimi Pukkilan
kylässä vuoteen 1921, jonka jälkeen yritys siirtyi suurempiin tiloihin Autioon. Tulipalo tuhosi tehdasrakennuksen vuonna 1957. Uusi tehdas rakennettiin nykyiselle paikalleen Kauhavan kirkon naapuritontille.
Iisakki Järvenpää tuli kuuluisaksi, kun Alahärmän
kirkkoherra F.W. Durchman pyysi Järvenpäätä tekemään Venäjän perintöruhtinaalle, tulevalle Nikolai
II:lle lahjapuukon vuonna 1888. Myöhemmin, vuonna
1894 Iisakki Järvenpää ja Juho Kustaa Lammi tekivät
keisariparille, Nikolai II:lle ja keisarinna Aleksandralle lahjapuukot. Tämän seurauksena Nikolai II myönsi kummallekin puukontekijälle arvonimen ”Keisarin
puukkoseppä”.
Yhteistyö Yrittäjäopiston kanssa Annikki Kivelän
johtajakaudella toi tehtaalle tehokkuutta ja paransi
työturvallisuutta. Yrittäjäopiston oppilastyönä tehtaalle suunniteltiin ja rakennettiin puukonpään reikimiskone vuonna 1977.
Iisakki Järvenpään puukkoliikkeen aloittamisesta
tulee tänä syksynä kuluneeksi 140 vuotta. Koko historiansa ajan yrityksessä on valmistettu juhla- ja lahjapuukkoja erityistilanteisiin.
- Juhlapuukkoja valmistetaan numeroituina 140 kappaletta. Ennakkovarauksia voi jo tehdä, mutta puukkojen toimitus aloitetaan lokakuussa, kertoo yrityksen
toimitusjohtaja Jarkko Haukkala.
Järvenpään puukot tehdään Kauhavan tehtaalla
alusta loppuun saakka vanhoin ja hyviksi koetuin käsityömenetelmin. Hämmästyttävän pitkään on puukkotehdas pitänyt pintansa, pula-ajoista, sodista ja kovasta kilpailusta huolimatta. Tätä on parhaimmillaan
kauhavalainen yrittäjyys.
Lähteitä:
A. Järvenpää: Iisakki Järvenpää ja Kauhavan Puukko, 1979
Anja Järvenpää ja Allen Järvenpää: Kauhavan puukko tekniikan vaiheita, 1986
Timo Pietiläinen: Kauhavan historia, 1998
Hannele Kihlman: Veijarin tarina, 2017

www.h-y.fi

Järvenpään puukot tehdeään edelleen perinteisin menetelmin. Massiivisella pudotusvasaralla taotaan terästä. Pajalla
Iisakki Järvenpää Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Haukkala.
Kuva: Hannele Kihlman
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Simo Passin
uniikkipuukot
Taideteosten hintoja ei voi
laskea materiaalin, eikä tehtyjen työtuntien mukaan. Hinnan
määrittelevät mm. harvinaisuus
ja taiteilijan saama arvostus. Tuhat euroa on pieni hinta Oiva
Toikan harvinaisemmista lasilinnuista, puhumattakaan alahärmäläisen taiteilijan, Juhani
Palmun maalauksista.
Iisakki Järvenpään eboniittikahvaisen hevospääpuukon
tai Simo Passin sorkoupotetun
uniikkipuukon hinta n. 700 euroa tuntuu näiden rinnalla vähäiseltä. Kyseessähän ovat upeat taideteokset, mutta samalla
myös käyttöesineet.
Simo Passi maalaa vesiväreillä
puukon kahvassa olevat kuvat.
Passi on työskennellyt Iisakki
Järvenpään
puukkotehtaassa
45 vuotta. Nyt eläkepäivillään
hänellä on aikaa ja innostusta
tehdä uniikkeja puukkoja, mitä
mielikuvituksellisimmilla kaiverruksilla ja kahvan kuvioilla.

Simo Passi
valmistaa
eläkepäivillään
puukkoja, joiden koristelut ja
kahvojen kuviot
ovat uniikkeja.
Kuva:
Simo Aaramaa

DRIVE TOGETHER

TÄYSIN UUSI MAZDA3
S U U N N I T E LT U S Y T Y T TÄ M Ä Ä N T U N T E E S I
Täysin uusi Mazda3 on uuden sukupolven Mazda. Se sytyttää tunteesi ja pääset nauttimaan kuljettajan ja auton täydellisestä harmoniasta.
Poikkeuksellisen yltäkylläiseen vakiovarusteluun sisältyy mm. tuulilasin heijastusnäyttö, mukautuva vakionopeudensäädin, 7’’ digitaalinen mittaristo,
M Hybrid -teknologia ja navigaattori sekä LED sisätilan valaistus. Tervetuloa koeajamaan täysin uusi Mazda3 nyt meille.
uusimazda3.ﬁ
Mazda3 Hatchback 2.0 M Hybrid Skyactiv-G Vision MT hinnat alkaen 25 491 € + paikkakuntakohtainen toimitusmaksu. Malliston EU-yhd. Kulutus 6,2-6,7 l/100km. Arvioidut CO2-päästöt 139–152 g/km.

Lieskatie 2 | Seinäjoki | p. 020 728 1 700 | www.autokaari.fi
Puhelun hinta 020-alk. nroon, alk. 0,0828 € / puhelu, lankapuh. 0,07 €/min, gsm 0,17 €/min
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Matti Kosken
puukkopaja
Kauhavan Puukkopaja on yksi esimerkki Kauhavan monista pienistä
puukkoihin keskittyneistä perheyrityksistä.
Matti Koski on työllistänyt itsensä puukkojen valmistuksella ja
myynnillä vuodesta 1995.
Puukkopaja valmistaa pääasiassa
käyttöpuukkoja erä- ja harrastekäyttöön. Ensipuukon voi valvottuna
antaa jo 5-vuotiaan käteen. Tylppäkärkinen puukko on varustettu sormisuojalla.
Puukkopajalta on alan harrastajille saatavana Laurin Metallin valmistamia teriä ja heloja.
Simo Passin ja Matti Kosken lisäksi Kauhavan alueella on useita yksityisiä puukonvalmistajia.

Matti Koski valmistaa käyttöpuukkoja. Kauhavan Puukkopaja on tyypillinen
kauhavalainen yhden miehen yritys.
Kuva: Simo Aaramaa

Salomaan Auto- ja Osamyynti
Salokuja 4
62200 Kauhava

Puh. 040 056 4843
arisa@netikka.fi

www.salomaanauto.fi

MYYMME SEINÄJOELLA:

VAIHTOAUTOT

HUOLLAMME:

YLI 3000

KAIKKIEN MERKKIEN YLEISHUOLTO SEKÄ MERKKIHUOLTO

AJONEUVOA

sinua lähimmästä myymälästä tai
vaikka kotipihaan toimitettuna osoitteessa
Latvalantie 5, 60510 Seinäjoki (Hyllykallio) • Ma-pe 9-18, la 10-15

AMARILLOSEINAJOKI
Puh. 010 764 9000 (*0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) • www.essautotalo.fi

SAMAN KATON ALLA: HUOLTO, KATSASTUS JA AUTOMYYNTI

Koko kansan autokauppaa

www.h-y.fi

Ma-pe 8-17, la 10-14
Puh. 010 764 9040*

KATSASTUS

Ma-pe 9-17
Puh. 010 764 9100*

Huollon ja katsastuksen varaus netissä www.essautotalo.fi
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Laurin Metalli
Kauhavalainen puukko valmistetaan vielä nykyisinkin pääasiassa
käsityönä. Työ voi olla enemmän tai
vähemmän koneavusteista.
Laurin Metalli on selkeästi teollinen valmistaja, vaikka sekin on
aloittanut käsityöstä. Laurin Metallissa vietettiin 100-vuotisjuhlia syksyllä 2018. Yritys on perustettu 1918,
jolloin sisällissota oli kärsitty ja yrittämisen uusi aikakausi alkamassa.
Laurin Metalli toimii nykyisin
pääasiassa puukon osien toimittajana lukuisille käsityöläisille ja teollisuudelle. Kauhavalla valmistetaan
valtaosa eri puolilla maata myytävistä puukon teristä ja heloista.
Osien lisäksi Laurin Metalli valmistaa myös omia tuotteita. Kätsy
toimii sekä grillipihtinä että veitsenä
ja haarukkana. Kauhavan herättäjäjuhlien omaleimaiseen myyntituotteeseen, helakoruun Laurin Metalli
valmistaa osat. *
Timo Lauri on yrittäjä kolmannessa
polvessa, ja nuorempaakin polvean
on jo kovasti mukana toiminnassa.
Kuva: Simo Aaramaa

Laurin Metalli valmistaa Kauhavan
herättäjäjuhlien helakorujen osia
messingistä ja teräksestä.

www.kauhavanauto.com

KAUPPATIE 100, 62200 KAUHAVA

Kauhavan
Rengaspalvelu
Metallitie 6, Kauhava
Puh. (06) 434 0653
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Huollot
Korjaukset
Rengastyöt/myynti
Cartec Autonhoito tuotteet
BC Racing alustasarja
Vikakoodien luku/nollaus
Sijaisauto huollon ajaksi

Myös
USA-autojen
huollot
ja
korjaukset

www.herattajajuhlat.fi

RUUKIN KATTO
TAKUULLA LUOTETTAVIN

Hiljainen
Ruukki® Classic Silence
50 vuoden takuulla.
100 % vesitiiviit saumat.
Ruukilta parhaat vinkit ja tekijät kestävään
kattoratkaisuun. Saat markkinoiden pisimmät
kokonaistakuut tuotteille tai jopa koko
kattopaketille.
Pyydä tarjous aidosta Ruukki-katosta
asennettuna tai laske itse kattotuotteiden
hinta-arvio minuutissa www.ruukki.fi.
Kattojen
myyntipalvelu puh. 020 592 7774.JUHLAVIESTI 61
www.h-y.fi

INSINÖÖRIPALVELU KATTELUS KY
Mäentie 95, 62375 Ylihärmä

050 5279 265 • lauri.kattelus@netikka.fi
Rakennuttaminen, valvonta, rakennus- ja rakennesuunnittelu, kustannuslaskenta,
asbesti- ja kuntokartoitukset. Vuokramökit Enontekiöllä ja Simpsiöllä.

K-RAUTA M&T ERKINHEIMO
ALAHÄRMÄ
020 7619140

LAPPAJÄRVI
020 7619145

KAUHAVA
010 2356849

www.hietamet.fi
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Antti Mäenpänen Amerikassa vuosina
1900-1905

Antti Mäenpäsen ensimmäinen puukkokokoelma.
Kuva: Heikki Mäenpänen

Isoisälle,
käsityön mestarille
Päivi Kleimola
Minun piti kirjoittaa puukontekijöistä, sinusta ja Metsäkylän miehistä. Luin muistelmiasi ja muutamia
kirjoja puukonteon vaiheista. (Sallithan että sinuttelen, vaikka sinun
aikanasi vanhempia ja isovanhempia ei sinuteltu.) Kaiken lukemani
jälkeen minusta alkoi tuntua, että
haluaisin kirjoittaa sinulle kirjeen.
Vähän siksikin, että myös sinä pidit kirjoittamisesta ja laitoit monia
asioita tarkasti muistiin.
Sinä ehdit lähteä täältä jo vuonna
1950. Me emme siis koskaan tavanneet. Tosin pikkutyttönä en varmasti
olisi kyennyt keskustelemaan sinun
kanssasi tärkeistä aiheista, korkeintaan istumaan sylissäsi joskus. Vaikka isulle, vaimollesi, minä ehdin
lukemaan Kotimaa-lehteä usein,
koska osasin lukea jo 4-vuotiaana.
Isu poistui täältä ollessani 9-vuotias.
Mutta nyt, monia vuosia vanhempana istun tässä ja mietin, kuinka muwww.h-y.fi

kava olisi ollut tavata sinut.
Sinä taitaisit tietää yrittämisestä
aika paljon. Ehkä minäkin tiedän siitä jotakin. Miehelläni ja minulla on
ollut 35 vuotta puusepän alan tehdas, ”manufaktuurityö”, kuten sinä
sanoisit. Sinunlaistasi olisi usein kaivattu ”workkimaan” tänne meidän
tehtaalle. Jos olisit nyt keksimässä
kaikkea sitä, mitä Kauhavan Metsäkylän miesten kanssa 1800-luvun
loppupuolella keksitte ja kehititte,
teitä kutsuttaisiin start-up-yrittäjiksi
ja puukot tuppeineen olisivat uusia
innovaatioita. Koska näyt asuneen
Amerikassa viisi vuotta ja opit siellä
hieman englantia, ymmärrät, mitä
nuo ulkomaiset sanat tarkoittavat.
Taitava kädenjälki ja pikkutarkka
työ haastavissa olosuhteissa ilman
sähköä ei ollut ainoa asia jota ihmettelin. Te osasitte verkostoitua, vaikka moni minun ikäiseni luulee, että
asia on keksitty vasta 2000-luvulla.
Saitte paljon tietoja kauppamiehiltä, muilta puukontekijöiltä ja muiden alojen ihmisiltä. Kerrot tarkasti,
kuinka alahärmäläinen seppä Antti

Alaranta opasti teitä puleerauskoneen valmistuksessa vuonna 1889.
Kauppamieheltä saitte tiedon, kuinka metallia voidaan käsitellä niin,
että siihen saa kuvion. Entisaikojen
romaneilta saitte vaihtokauppana
puukon Ylitorniosta, jonka hajotitte ja saadulla tiedolla opettelitte tekemään tuohipäitä. Olit myös
kansainvälistymiskoulutuksessa jo
paljon ennemmin kuin koko sana
keksittiin. Mainitset, että Amerikan
matkasi aikana näit ja opit paljon.
Niiden tietojen avulla osasit esimerkiksi rakentaa sorvin, jolla sorvataan
puukon pää.
Sinä näyt aloittaneen puukonteon
vuonna 1889, ollessasi vasta nuorukainen. Metsäkylän puukonvalmistajista kuuluisimmiksi tulivat
Iisakki Järvenpää ja Juho Kustaa
Lammi, jonka oppilaana sinäkin olit
kaksi vuotta ennen oman tuotannon
aloitusta. Teillä oli oppisopimuskoulutus käytössä jo paljon ennemmin kuin kukaan ministeri sitä keksi. Muistat hyvin myös monia muita
silloisia tuppimestareita nimeltä,
JUHLAVIESTI
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www.laurinmetalli.fi
050 3321 395

T R A L A

A U T O M A AT I O

O Y

Härmänmaan Ympäristöpalvelu Oy

Risto Kangas Oy
Lapua • 06 4330 400
Kauhava • 06 4347 500
Alajärvi • 0500 261 408

JYLHÄN
Sähköosuuskunta

Ratatie 21, 62200 Kauhava Puh. (06) 434 6300 www.jylhaos.ﬁ
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kuten Tuomas Roomion, jonka luona joskus kävit. Toinen, jonka mainitset, on Tuomas Lellu, jonka opissa mm. Juho Kustaa Lammi >>
>> oli nuorena ollut. Eräs henkilö
toistuu hyvin usein muistelmissasi,
nimittäin tuppimestari Johan Viholainen. Hän näyttää kirjoitustesi
perusteella olevan jonkinlainen Metsäkylän tuppien valmistuksen kantaisä. Hämmästyin kovasti kun luin,
että Johan Viholainen eli 93-vuotiaaksi ja valmisti tuppia aina viimeisiin kuukausiin saakka.
Hämmästykseni ei jäänyt kuitenkaan tähän. Päästessäni eteenpäin
muistelmiesi kanssa, huomasin, että
olit todellinen kauppamies. Päästyäsi vauhtiin puukon teossa, niitä oli
mennyt runsaasti ympäri Suomea,
myös Ruotsiin. Eli harrastit myös
vientikauppaa. Kerrot myyneesi ensimmäisen puukkosi kahden
markan hinnalla ja kommentoit sitä
hauskasti sanomalla, että ”kauppa
alkoi käydä kuin siimaa vaan”.
Tänäkin päivänä laadukas tuote
myy itse itsensä, vaikka kyllä sinä
markkinoinninkin osasit. Kuin olisit
ollut hakemassa pastillia kaupasta,
kerroit lähes ohimennen valmistaneesi vuonna 1899 puukkokokoelman Suomen Käsityöyhdistykselle
Pariisin maailmannäyttelyyn. Hyvä
isosisä, en tiedä montaakaan suomalaista, jonka töitä olisi koskaan
ollut Pariisissa näytteillä, maailmannäyttelystä puhumattakaan. Ja nyt
eletään jo vuotta 2019. Ja tiedätkös
mitä, nykyään sinun puukkosi saattaa löytyä myös kuuluisasta Bukowskin huutokaupasta. Kauhavalla
ne ovat Puukkomuseossa.
Löysin sinusta myös muita yrittäjän perusominaisuuksia. Sinä olit
hyvin itsenäinen. Olen huomannut,
että yrittäjistä ei ole helppo saada
työntekijää toisen palvelukseen. Sinua kysyttiin aikoinaan Kauhavan
Puukkotehtaan työnjohtajaksi. Houkuttelit mukaasi myös Iisakki Jär-
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Perhekuvassa
vasemmalta
kirjoittajan äiti
Mertta Stenman
(ent. Mäenpänen)
ja isu Sanna-Maria Mäenpänen,
Tauno ja Mauno
Mäenpänen.
Edessä istumassa
Antti Mäenpänen. Kuva otettu
1930-luvulla.

venpään. Perhesyistä estyit menemästä, mutta Iisakki meni. Sinä näyt
jatkaneen puukkojen tekoa omatoimisesti ja kuljit omia polkujasi.
Huomasin, että vähitellen asiat alkoivat muuttua myös sinun aikanasi, 1900-luvun alkupuolella. Et näytä
pitäneen ajatuksesta, että hienoa käsityötä alettiin tehdä konevoimalla.
Ymmärrän asian oikein hyvin. En
minäkään olisi pitänyt, vaikka tiedän, että tehtaassa on pakko syntyä
tuotteita nopeasti. Ensin tulivat höyrykoneet, sitten Pietarissa oppinsa
saanut työkalufiilari Kranholm osasi valmistaa prässäysstanssin. Alahärmäläinen Alfred Barbuun keksi
ommella tupen reunat ompelukoneella.
Vähitellen sain luettua loppuun
kaikki kirjoituksesi. Olin sanaton.
Palasin omiin muistoihini yrityksemme alkuajoista. Moni asia on yli
sata vuotta myöhemmin erilainen,
kyky rakastaa tekemäänsä käsityötä
ja pyrkiä parhaimpaan suoritukseen
yhdistää meitä enemmän kuin moni
ymmärtää. Kerrot lopuksi seuraavasti:
”Nykyään kun on määrätyt kappalehinnat samalla on hienoimpien

ja kallisarvoisimpien puukkojen
valmistus jäänyt melkein unholaan.
Hienon työn valmistajia oli ennenkin vain vähän, ainoastaan net, jotka
olivat Järvenpään tehtaalta lähteneitä ja muita alkuajan mestareita”
Enpä osaa, isoisä, yhtään lyhyemmin enkä paremmin kiteyttää käsityövaltaisen puusepäntyön tilannetta vuonna 2019.
Hyvää yötä, isoisä, nyt menen
nukkumaan. Kerro terveiset kaikille
täältä jo lähteneille. Erityisesti muista kertoa isulle, että Kauhavalla on
vuonna 2020 herättäjäjuhlat. Nyt olisi isun mustalle körttipuvulle käyttöä. Meillä on täällä kaikki hyvin.
Sinä ja isu kudonnaisineen viitoititte
aikoinaan tietä perheellemme ja käsityötaito kulkee vahvana koko lähisuvussa. *
Teksti perustuu Kauhavan Mäenpäässä
(ent. Metsäkylä) syntyneen ja eläneen
puukkoseppä Antti Mäenpäsen, ent.
Rämäkkö (1873 – 1950) muistelmiin,
joita hän kirjoitti Kauhava-lehteen
1940-luvulla. Kursivoidut sanat ja kappaleet ovat Antin omia sanoja ja tekstiä.
Muita tietolähteitä:
Puukkokäsikirja, Antti Hyytinen,
Puukot, Mikko ja Jukka Kemppinen
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Lankava ja
Lyylin tyyli
elää vahvana ja
vilkkaana
Tuula Jokiaho
Syksyllä 2020 tulee kuluneeksi
95 vuotta siitä, kun neljä rohkeaa
naista: Lyyli Karppinen, Maija Orrenmaa, Maija Mäkipelkola ja Elli
Karp perustivat Kauhavan Kangas-Aitta nimisen kotikutomon.
Kauhavan Kangas-Aitta sai kangaspuut kolisemaan lähiseudun
naisten kutoessa. Toimintaideana
oli, että pitäjän taitavat naiset kutoivat kodeissaan Kangas-Aitan
langoista ja malleista kankaita, jotka Kangas-Aitta sitten markkinoi
jälleenmyyjille. Kauniit ja laadukkaat kankaat toimitettiin täältä mm.
Stockmannille.

Lyylin tyyli elää vahvana ja vilkkaana. Yritystä johdettiin jo 1900-luvun alussa
rakkaudella. Kuvassa johtajatar Lyyli Karppinen ja kirjanpitäjä Elli Annala.
(Kuva Karppisten perhealbumista)

Kangas-Aitan toiminta on vuosikymmenien saatossa muotoutunut
nykyaikaiseksi kivijalka- ja verkkokaupaksi. Vuonna 2014 Lyyli Karppisen pojanpoika Jyri Karppinen
ja puolisonsa Kirsti Karppinen os.
Haukkala vaihtoivat yrityksen ni-

meksi Lankava. Lankava yrityksen
nimenä kuvaa sitä lankavaa runsautta, joka ilmestyy asiakkaan astuessaan yrityksen ovesta sisään.
Yritys palkittiin vuonna 2016 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Maakunnallisella Yrittäjäpalkinnolla.

Laadukkaat matot
kotiin ja työpaikalle
Laaja

06-5125105
veljeksetsiltala.fi
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mattomallisto

Myös
Käytävämatot omilla verkkokauppa
mitolla

www.herattajajuhlat.fi

Lyyli Karppinen valvoo seinältä jälkipolvensa edesottamuksia ja voi olla näkemäänsä tyytyväinen. Pojanpoika Jyri
Karppinen ja Kirsti Karppinen (naisista toinen oikealta) ovat tehneet yrityksestä värikkään ja innostavan käsityöihmisen aarreaitan. Kuva: Tuula Jokiaho.

Lankavan historia
pähkinänkuoressa
Yrityksen historiassa kudottaminen on kulkenut mukana lähes sadan vuoden ajan. Lankoja ja kudonnaisia kuljetettiin kotien ja yrityksen
välillä erityisen ahkerasti 40-luvun
sota- ja pulavuosina.
Kotikudonta alkoi vähitellen koneistua 1950- ja 1960-lukujen aikana
ja Kangas-Aittaan hankittiin mm.
sveitsiläisiä
tasovirkkauskoneita,
joilla kudottiin hartiahuiveja, kaulakiinoja ja pontsokankaita. 1960-lu-

vusta muodostui myös valmiiksi
leikattujen matonkuteiden aikakausi. 1970-luvulla useista kotikutojista
tuli itsenäisiä kutomoyrittäjiä.
1980-luvulla Kangas-Aitassa kehitettiin uusi matonkudetyyppi, joka
sai nimekseen Lp-lanka. 1990-luvun
lamakauden myötä moni löysi kutomisesta ja käsitöistä joko antoisan
harrastuksen tai uuden elinkeinon.
Vuonna 2007 yritys osti Esito-lankapalvelun. Virkkausbuumi alkoi
2008 ja räjähti totaalisesti 2010 Juhannusruusu-mallin myötä. Yritys
otti rohkean askeleen vuonna 2014

ja muutti nimen Lankavaksi. Trading Antilan liiketoimen Lankava
osti vuonna 2017.
Lankavassa on joka syksy Messumarkkinat Seinäjoen Käsityömessujen aikaan, jolloin kymmenet ja taas
kymmenet bussit tuovat Kauhavan
kivijalkamyymälään käsityöharrastajia ympäri maan. Verkossa kauppaa käydään maailmanlaajuisesti.
Kauhavan herättäjäjuhlien aikaan,
heinäkuussa 2020 yrityksen pihapiirissä tullaan pitämään ompeluseurat, johon Lankavan lyylit toivottavat sinut tervetulleeksi. *

Kotimaiset puutarha- ja ulkokalusteet
Kauhavalta!
o Vuoden 2020

herättäjäjuhlien
aikana alennuksia
tuotteista!

o Mahd. myös

majoitukseen,
kysy lisää!

Mäkipellontie 165, Kauhava
www.h-y.fi

www.lavittatuote.fi
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Kudonnaisten kauppaa käytiin
Härmän ja Kauhavan asemilla
Tuula Jokiaho

”Hiellä ja tuskalla oon
leipäni ansaannu, mutta
ei oo koskaan näläkääsenä tarvinnu nukkumhan
mennä.” Näin sanoo alahärmäläinen ”amerikanleskeksi” jäänyt pikkutilan
emäntä Maija Mäkinen
vuosien 1920-1932 kutojantyöstään.
Kauhavan kaupungin alue on
kuuluisaa naisyrittäjyyden syntyaluetta. Härmän ja Kauhavan asemilla käytiin kauppaa kudonnaisista. Asemalla juna viivähti sen ollessa
veturien vedenottopaikka. Pohjanmaan rata avattiin 1886. Kauhavan
”faltesmanni” Adolf Hägglund kertoi sieltä myytävän pellavapalttinaa,
kilpikankaita ja shaaleja sekä puuvillaisia kankaita ja huiveja Vaasaan,
Uuteenkaarlepyyhyn, Pietarsaareen
ja Kokkolaan.
Kauhavan kutojat olivat nimismiehen mukaan enimmäkseen tilatonta väkeä, jolle tällä elinkeinolla
oli suuri merkitys. Taitavimpia olivat keskikylän ja alakylän naiset.
Kauhavalla kudottamisen aloitti
työmiehen leski Liisa Hautamäki os. Nahkala, alkuaan Ekoluoma
(1851-1927). Hän aloitti härmäläisen äitinsä opastuksella kutomaan
jo kymmenvuotiaana ja naimisiin
mentyään alkoi kutoa ansiokseen.
Leskenä hänestä tuli ammattikankuri, joka myi kankaita aluksi Kauhavalle sitten lähikaupunkeihin.
Toinen kuuluisa kauhavalainen
kankuri näiltä ajoilta oli Maria Hautamäki, joka sai 1908 Vaasan käsityönäyttelyssä kunniakirjan kudonnaisistaan.
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Lyyli Karppinen ompelemassa.

Liiketoimeksi
kudonnaisten
myynti ja kudottaminen puhkesi,
kun itsenäisyyden ajan alussa alalle
hakeutui uusia yrittäjiä, jotka ryhtyivät yhtiöiksi liittyneinä sijoittamaan
kudottamiseen enemmän pääomaa.
Aloitteen tekijä tuolloin oli tiettävästi rouva Maija Mäkipelkola os.
Isosomppi (1880-1942). Hän oli myynyt miehensä kanssa pitämässään
sekatavarakaupassa Kauhavan kudonnaisia, etupäässä ikkunaverhokankaita. Hän alkoi ehdotella eräille
tuttavilleen yhtiön perustamista.
Vuonna 1919 perustettiin yhtiö nimeltään Kauhavan Kotiteollisuusliike (jokapäiväisessä puheessa Naistenliike), jossa kumppaneina olivat
rouvat Ilma Somppi os. Harjula,
Helmi Stenius (Korpijaakko) os.
Viinamäki ja Ida Toivonen.
Kaksi Naistenliikkeen alkuperäistä omistajaa siirtyi myöhemmin uusiin yhtiöihin. Näistä ensimmäinen
oli Kauhavan Kangas-Aitta, jonka
osakkaina olivat Maija Mäkipelkola, Lyyli Karppinen os. Hirvimäki,

Maija Orrenmaa ja pankinjohtaja
Elli Karp. Tämä oli alusta pitäen hyvin menestynyt yhtiö, jonka asioita
hoiti käytännössä rouva Karppinen.
Kolmas oli 1930 rekisteröity Kauhavan Kotityö, jonka perustivat
Naistenliikkeen osakas Helmi Korpijaakko ja saman liikkeen taitava
apulainen Niini Kangas sekä sen
kauppamatkustajana toiminut Taimi Halmio os. Knuuttila.
Kun liikkeet menestyivät ja Kauhavalla riitti yrittäjähenkeä, perustettiin ennen talvisotaa vielä ainakin
kymmenen uutta ”kotikutomoa”.
Joidenkin liikkeiden omistussuhteissa tapahtui muutoksia ennen talvisotaa, mutta alun toistakymmentä
kotikutomoa oli toiminnassa vielä
1939, lippulaivoina kaksi vanhinta;
Ilma Sompin Naisten Kotitalousliike
ja Lyyli Karppisen Kangas-Aitta.
Historiatiedot pohjautuvat Pentti Virrankosken kirjaan ”Käsitöistä leivän
lisää” Suomen ansiokotiteollisuus 18651944. *
www.herattajajuhlat.fi

Kauhavan käsityökohteet
kaikki kauppatien varrella

Tuulia design
MYYMÄLÄ JA VERKKOKAUPPA

KÄSITYÖ
Askartelu

Tuulia design

TARVIKEPAKETIT
HAUSKAT IDEAT

www.tuuliadesign..

Puh 050 4968 279 | info@tuuliadesign..

Tutustu Lankavan
omaa tuotantoa
oleviin kierrätysmateriaaleihin!
• EKO-, Lilli- ja Miniontelokuteet
• Mattokantti
• Minimop
• Paulina-punoskude
• Frotee-pörrökude
• Aino- ja Sisu-räsykude
Sisu-rä

Valikoimissamme myös
• Kudontalangat
• Virkkauslangat
• Neulelangat
• Makrameelangat

Ilmaiset ohjeet verkkokaupassa
www.lankava.fi
Lankavan myymälässä on

OMPELUSEURAT
Kauhavan Herättäjäjuhlilla la 4.7.2020

Tervetuloa!

LANKAVA Oy
Kauppatie 91, 62200 KAUHAVA
lankava@lankava.fi | 06 434 5500

www.h-y.fi
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TUOPPI KUULUU
KESÄÄN!
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Silta
yhdistää
Penkkaveisuut Ämpin sillan kupeessa
2017. Satapäiselle
seuraväelle puhumassa Leena-Marja
Renko. Makkara ja
mehutarjoiluista
vastasivat Maire ja
Alpo Puro-Aho sekä
Olli Rintala.

Hannele Kihlman
Kuntaliitoksesta Ylihärmän ja
Kauhavan välillä neuvoteltiin vuonna 2007. Yhtenä sopimuksen ehtona
oli sillan rakentaminen Ylihärmän
Kankaan kylän ja Kauhavan Annalan välille. Lapuanjoen yli rakennettavasta sillasta oli tehty aloite jo
1930-luvulla. Vuosikymmenten aikana siltahanke oli ollut esillä useaan kertaan.
Kuntaliitos toteutui 2009, mutta
sillan valmistumista saatiin odottaa
vielä lähes 10 vuotta valituskierteen
vuoksi. Joulukuussa 2016 silta vihdoin avattiin liikenteelle ja 20.5.2017
vietettiin virallisia avajaisia. Sillan
myötä matka Kankaalta Kauhavan
keskustaan lyheni yli kymmenen kilometriä.
Penkkaveisuut järjestettiin sillan
kupeessa, Lapuanjoen rantapenkalla ensimmäisen kerran pian sillan
avajaisten jälkeen kesäkuussa 2017.

Jo hyvissä ajoin ennen tilaisuuden
alkua väkeä alkoi virrata joen molemmilta puolilta. Odotellessa nautittiin makkaroita ja mehua. Kolehti
kerättiin Kauhavan herättäjäjuhlien
hyväksi.
Siionin virsien uudistustyössä
mukana ollut diakoni Leena-Marja
Renko esitteli uusia virsiä. Kauhavan seurakunnan hankkimat kirjat
koekäytettiin samassa tilaisuudessa.
Joen penkalla puhuivat myös rovastit Pekka Keltto ja Seppo Ruotsala.
Yhdessä ja yhteen ääneen seuraväki
veisasi avaran taivaan alla, kuin esi-

makuna tulevista herättäjäjuhlista.
Tapahtuma syntyi alkujaan Johanna Ylihärsilän idean pohjalta. Päävastuun järjestelyistä kantoivat Anna-Maija Alatalkkari
Herättäjä-Yhdistyksen Ylihärmän
paikallisosastoista ja Simo Aaramaa
Kauhavan paikallisosastosta. Hedelmällinen yhteistyö on jatkunut
tiiviisti sen jälkeenkin. Seuraväki
liikkuu kiitettävästi sillan molemmin puolin. Yhdessä tehdään työtä
ja rakennetaan Kauhavalle hyvät herättäjäjuhlat. *

mattoluoma
KAUPPATIE

www.h-y.fi

www.mattoluoma.fi
JUHLAVIESTI
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Huilookivet
Marita Mattila
Kortesjärvellä, Saarijärven ja Kirkonkylän välisessä maastossa, Palosaaressa on kivipari, jota kutsutaan
huilookiviksi. Kantikkaat kivet ovat
noin puolen metrin levyisiä ja korkeutta on saman verran. Pituutta
molemmilla kivillä on noin parisen
metriä. Kivipari on leveän V-kirjaimen muotoinen.
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Kun vainajat ennenvanhaan tuotiin kesäaikana kantamalla Saarijärvestä Kirkonkylään, etsittiin mahdollisimman lyhyt reitti, joka kulki
Saarijärven rannasta Reiskin kautta
Kokmosannevan yli Palosaareen, ja
siitä edelleen kovia maita myöten
Hietalaan ja kirkolle.
Kokmosennevan ylittäminen on
ollut raskasta, neva on nykyäänkin vaikeakulkuista. Siellä täällä
on upottavia suonsilmäkkeitäkin.
Vainajien tuominen kantamalla oli

luonnollisesti raskasta ja kantajien
täytyi voida lehvätää välillä. Tuohon
levähdykseen V-kirjaimen muotoinen kivipari antoi oivan mahdollisuuden. Arkku voitiin laskea kiviparin päälle, josta se oli helpompi
nostaa, kun matkaa taas jatkettiin.
Nykyisin Kirkonkylästä Saarijärveen pääsee patikoimaan merkittyä
reittiä, matkaan voi lähteä Tuomaalasta tai Hietalanmäeltä, reitit yhtyvät Hietalan jälkeen. Polku kulkee
huilookivien ohi edelleen Reiskiin,

www.herattajajuhlat.fi

2

3

4

1. Patikkaretkeläisiä levähtämässä huilookivillä. 2. Huilookivet. Kivipari on leveän v-kirjaimen muotoinen. 3. Kortesjärvi-seura on laittanut opasteet patikkareitille 4. Pitkospuut vievät nevan yli. Kuvat: Marita Mattila

jossa polku yhtyy Leipätien patikkareittiin. Huilookivet on merkitty
patikkareitin varrella.
Leipätie on vanha kirkkopolku,
joka kulkee Änttikankaalta Saukonreitille, joka johtaa aina Pedesören
kirkolle asti. Kortesjärvi kuului aikoinaan Pietarsaaren emäseurakuntaan eli reitti on vanha kirkkotie.
Leipätien patikkareitin varrelle jää
vanha kivikautinen asuinpaikka
Myllykankaalla. Reitille osuus myös
Ilveskivi, Pohjanmaan suurin siirto-

lohkare, aivan Kortesjärven ja Pedersören rajan tuntumassa.

Kirkkotiet -hanke
Kirkkotiet -hankkeessa kartoitetaan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan historialliset kirkkotiet, joita
voidaan hyödyntää matkailullisesti.
Leader Aisapari rahoittaa hanketta oman toiminta-alueensa osalta.
Esimerkiksi Kortesjärvellä on kartoitettu maitse kulkevaa reittiä. Evijärvellä on mielenkiintoinen vesitse

kulkeva kirkkovenereitistö. Kirkkotiet -hankkeen vetäjänä on Reijo Takamaa. Hanketta hallinnoi Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, PLU ry.
Hankkeessa muodostetaan tarinallisuuteen pohjautuvia reittikokonaisuuksia sekä kerätään tietoa alueen
pyhistä paikoista, historiasta, perinteestä ja luontokohteista. Hankkeessa kartoitetaan myös reitistön majoitus- ja matkailupalvelutarjontaa
sekä laaditaan jatkosuunnitelmat
reitistöjen tuotteistamiselle.*

HENGELLINEN
KUUKAUSLEHTI

välittää ihmisestä ja
rohkaisee eteenpäin
misu
t
s
u
t
Tu ous:
tarj ROA
E
4 NUM 12 €
VAIN

Tilaa puh. 0400 806 291 tai hk@h-y.fi
www.h-y.fi
www.h-y.fi
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Tuu kökkähän Kauhavalle!

Sua tarvitahan – ilimoottauru!
Kökkähenki on tärkeä osa herättäjäjuhlia. Kauhavalla kaivataan tekijöitä yhteisen juhlan järjestämiseen. Talkooväki ja yhteisen työn
tuoma ilo ja innostus ovat Kauhavalle erityisen tärkeitä asioita.
Odotamme ainakin 30 000 juhlavierasta, joten jokaiselle löytyy
varmasti mielekästä tekemistä niin järjestelyissä, juhlien aikana
kuin purkutöissäkin. Kääritähän siis hihat ja ruvetahan hommihin!
Tahdomme pitää kökkäväestä
hyvää huolta. Tarjoamme tehtävien keston mukaan kahvija ruokaliput sekä t-paidan.

TALKOOKORTTI
Täytä yhteystietosi tähän:

Etu- ja sukunimi ________________________________________________________________________
Osoite ________________________________________________________________________________
Puhelin ___________________________ Sähköposti _________________________________________
Syntymävuosi __________ Erityisruokavalio _________________________________________________
T-paidan koko, jos haluat ilmoittaa etukäteen (ympyröi):

XS

S

M

L

XL

XXL

Tehtäväalueet, joihin haluat osallistua.
Voit valita myös useamman vaihtoehdon:

Erityisosaaminen tai koulutus, jota
voit hyödyntää talkootehtävissä:

Ravintolatoiminta .................
Asiakaspalvelu ......................
Opastus ................................
Liikenteenohjaus ..................
Järjestyksenvalvonta ............
Kolehdinkanto ......................

Järjestyksenvalvojakortti...
Hygieniapassi....................
Atk-osaaminen .................
Ensiaputaidot ...................
Catering-tutkinto ..............
Muu koulutus tai taito, mikä

Puhtaanapito ..................
Rakennus- ja purkutyöt....
Majoitustoiminta.............
Ensiapu ...........................
Lasten toiminta ...............
Nuorten toiminta ............
Mediakeskus ...................

Muu tehtävä. Mikä?
_______________________________________________________
Toiveet talkoovuoroista
_______________________________________________________
Tietoja saa käyttää Herättäjä-Yhdistyksen suoramarkkinointiin.

_____________________________
Olen kiinnostunut tehtävääni liittyvästä koulutuksesta ...........

(Saat enintään 4 kirjettä vuodessa koskien H-Y:n toimintaa ja tuotteita.)

Ilimoota ittes kökkähän tällä lomakkeella ja palauta se Kauhavan
kirkkoherranvirastoon tai oven vieressä olevaan postilaatikkoon, os.
Kirkkotie 3 b, 62200 Kauhava. Talkootoimikunnan sähköposti:
talkoot.kauhava@h-y.fi, pj. Jarmo Kujanpää p. 050 375 6070.
Voit ilmoittautua myös verkossa 1.1.2020 alkaen www.vapaaehtoistyo.fi/herattajajuhlat.
Tietoni ovat jo
vapaaehtoistyo.fi
-ohjelmassa.
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Suurella syrämellä!
Kauhavan seurakunta

HERÄTTÄJÄJUHLAT
Kauhava 3.–5.7.2020

www.herattajajuhlat.fi

VAIHTAMALLA
PARANEE?
Kolme hyvää syytä tulla Säästöpankin asiakkaaksi:
1. Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat.
2. Yksilöllisempää palvelua ja huolenpitoa.
3. Asiointi on helppo paikallisen asiantuntijan kanssa.
Voit olla Säästöpankin asiakas jo huomenna!
Ota yhteyttä ja me teemme vaihdon kanssasi vaivattomasti.

Ylihärmän Säästöpankki | YLIHÄRMÄ ISOKYRÖ KAUHAVA ALAHÄRMÄ LAPUA SEINÄJOKI | www.saastopankki.fi

