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Lappajärveläiset Iltamat 
la 5.4.2014 klo 15.00 

Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, Helsinki

Ohjelmassa mm. kansanlaulua ja kupletteja, 
kruunuhäätansseja sekä Mellerin runoutta.

Mukana Kulttuuriyhdistys Karikon esiintyjät, 
tanssiryhmä Väkitukko sekä

Lappajärven Pelimannit. 

Lisäksi vierailuun osallistuvat 
kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi sekä 

valtuuston puheenjohtaja Eero Ahvenniemi

Liput 15 e. (sis.kahvitarjoilun)

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingin Eteläpohjalaiset ry.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n
Vuosikokous keskiviikkona 

19.3.2014 klo 18.00

Kampin Palvelukeskuksen ruokasalissa
Salomonkatu 21 B, Helsinki

Esillä sääntömääräiset asiat sekä
hallituksen ehdotus yhdistyksen 

sääntöjä muutettavaksi seuraavasti:
 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Eteläpohjalaiset ry. 
ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus

Toporiina Tapiola
Länsituulentie 8 D (Osuuspankin talo, 2. krs)

02100 Espoo
Puhelin: (09) 435 5820

Toporiina Haukilahti
Ukkohauentie 11-13 (Kauppakeskus)

02170 Espoo
(09) 412 3046

Toporiina Westend
Westendintie 99 – 101 (Kauppakeskus)

02160 Espoo
Puhelin: (09) 412 2948

www.toporiina.fi
nettiajanvaraus 24h

maahantuonti: 

www.biodroga.fi

107,4 
MHz

H E L S I N G I N  E T E L Ä P O H J A L A I S I I N  L I I T T Y N E I TÄ :

Vuokko Nurminen

Liisa Lehtinen

Paalijärvi Sauli

Takio Ritva

Lähdesmäki Elias

Övermark-Lehto Heleena

Hiironen Raija

VirtanenKalevi

Kantele Kalevi

Hokkanen Sari

Hiironen Ahti

Tuura Elmo



Elle Mäkinen

Lappajärvi tervetuloa!

Kivi tippui, luovuutta syntyi

Suvi Lahdenmäki
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Eteläpohjalaiset ovat juhlineet taas pääkau-
punkiseudulla. Itsenäisyyspäivän juhlaa vie-
timme perinteisin menoin. Juhlapuhujana 
oli vuorineuvos, KTM Heikki Hakala. Opis-
kelijan puheenvuoron esitti Minna Nurmi-
nen. Lisäksi saimme nauttia hienoista mu-
siikkiesityksistä. Suomalaisen Klubin kuoroa 
johti Henrik Lamberg, joka esitti myös yksin-
laulua säestäjänään Helena Yli-Jaskari. Lau-
suntaa esitti Ismo Suksi. Lämpimät kiitokset 
kaikille esiintyjille ja juhlassa mukana olleil-
le. Juhlassa aisti aitoa eteläpohjalaisuutta.

Tammisunnuntaina kokoonnuimme Es-
poon Tuomiokirkkoon jokavuotiseen etelä-
pohjalaisten kirkkopyhään. Lämpimät kiitok-
set piispa Tapio Luomalle, tuomiorovasti Ant-
ti Kujanpäälle aluepappi Kirsi Muurimäelle ja 

kanttori Petri Koivusalolle sekä kaikille mu-
kana olleille, unohtamatta keittiön henkilö-
kuntaa, jotka hienosti hoitivat suuren väki-
määrän kahvituksen. Hyvästä ja mieliinpai-
nuvasta tilaisuudesta olen saanut paljon kii-
toksia välitettäväksi eteenpäin.

Kun taannoin tapasin Lappajärven kun-
nanjohtaja Tuomo Lehtiniemen Lappajär-
ven markkinoilla, esitin hänelle kutsun tulla 
tuomaan kuulumiset sieltä meteoriittijärven 
rannalta tänne Helsingin Eteläpohjalaisille.

Hän suhtautui asiaan jo silloin myötämie-
lisesti. Kiitokset siitä kunnanjohtajalle. Lappa-
järvellä on aktiivinen ja monipuolinen kult-
tuurielämä ja sieltä löytyy hyviä esiintyjiä, 
joiden tekemisiä olemme saaneet jo seura-
ta eri yhteyksissä. 

Lappajärven kuntavierailu on lauantai-
na 5.4.2014 klo 15.00 Kampin Palvelukes-
kuksessa. Väliajalla juodaan nisukahvit ja lo-
puksi laitetaan jalalla koreasti oikein orkes-
terin tahdissa. Kaiken tämän lisäksi tilaisuu-
dessa tapaa paljon tuttuja. Tulkaahan san-
koin joukoin kuulemaan ja näkemään, mi-
tä kaikkea vierailijoillamme on meille tarjot-
tavana ja kuinka hyvä kunta Lappajärvi on.

Toukokuussa on musiikki-iltapäivä 
17.5.2014 tangon parissa ja samalla on Tan-
go-junior -laulukilpailun esikarsinta. ▼

Elle Mäkinen, puheenjohtaja

Lappajärvestä tulee ensimmäiseksi mieleen 
meteoriittijärvi ja huikeat maisemat. Mutta 
Lappajärvi on myös paljon muuta, kuten tä-
män Plarin artikkelit osoittavat. Halkosaares-
sa on pidetty tansseja kuusikymmenluvul-
ta asti ja tehty menestyksellä kesäteatteria, 
mutta nyt paikkakunnalla on myös uusia 
kulttuuriyrittäjiä. Kunnassa tehdään tuorein 
voimin lastenteatteria, runoesityksiä, musiik-
kia ja paikkakunnalle tuodaan ennakkoluu-

lottomasti myös aivan uutta, kuten koirasa-
fareita tarjoava yritys osoittaa. Paikkakunnan 
pelimannit ja tanssijat taas näyttävät omaa 
osaamistaan USA:ta myöten.

Johtuukohan mattokutomo-perinteestä 
vai mistä, että kunnassa on myös harvinai-
sen paljon pieniä käsityö- ja taideyrityksiä, 
joissa syntyy keramiikkaa, kynttilöitä, kan-
kaita, jopa veneitä. Onpa itse kunnanjohtaja-
kin toiselta ammatiltaan kuvataiteilija. Taide 

ja kulttuuri ovat siis kun-
nassa arvossaan, eikä kuo-
rosodan voitto muutama 
vuosi sitten ainakaan vähennä luomisintoa.

Lehdestä voi myös lukea, miten mai-
sema ja ympäristö yritetään säilyttää jälki-
polville kauniina ja elinvoimaisena ja miten 
kunta päivittää itsensä sosiaaliseen medi-
aan. Lappajärveen tutustutaan siis monel-
ta kantilta. ▼

Yhdistyksen nimen muutos

Yhdistyksen vuosikokous pidetään keski-
viikkona 19.3.2014 klo 18.00 Kampin palve-
lukeskuksen ruokasalissa. Kokouksen asia-
listalla on sääntömääräisten asioiden lisäk-
si yhdistyksen nimen muutos. Tarve nimen 
muuttamiseen on tullut vuosien mittaan 
esille useissa eri yhteyksissä. 

Osallistuttuamme Pikkuusen Häjymmät 
Pirot -tapahtumaan Senaatintorilla kesäl-
lä 2012 useat toiminnastamme kiinnostu-
neet esittivät kysymyksen, voivatko he liit-
tyä yhdistykseen, kun eivät asu Helsingissä 

vaan muualla Uudellamaalla. Myös jäsenil-
tä olemme saaneet toiveita nimen päivit-
tämiseksi vastaamaan paremmin vallitse-
via olosuhteita. Yhdistyksen nimi on vuo-
delta 1941, jolloin Helsinki ja sen ympäristö 
oli erilainen kuin tänä päivänä. Lainaan täs-
sä eräässä palautteessa ollutta tekstiä: ”Kun 
on Pohjanmaalta kotoosin on vaikia ajatel-
la ahtahasti. Sen tähären mun ykkössuosik-
ki uureksi nimeksi on eherottomasti Uuden-
maan Eteläpohjalaiset ry. ja perusteluna yk-
sinkertaisesti se, että koko Uusimaa on oi-
keastaan yhtä ja samaa metropolialuetta jo 

nyt ja varsinkin muutaman vuoden päästä. 
Miksi rajoittua ripellyksiin ja valita jokin vä-
hemmän kattava nimi?? Iskevä lyhenne oli-
si helppo UEP.” 

Hallitus on myös keskustellut tästä vuo-
sittain. Sen yksimielinen nimiehdotus on 
Uudenmaan Eteläpohjalaiset ry. Näin ollen 
se kattaisi koko nykyisen toiminta-alueem-
me. Hallitus on päättänyt ottaa asian listal-
le seuraavassa vuosikokouksessa. Tervetuloa 
vuosikokoukseen keskustelemaan ja päättä-
mään asiasta. ▼
Elle Mäkinen. puheenjohtaja

Hyviä lukuhetkiä lappajärveläisten parissa!
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Teksti ja kuvat: Suvi Lahdenmäki

Helsingin Eteläpohjalaisten Itsenäisyyspäivän 
juhlaa vietettiin jälleen Kampin palvelukeskuk-
sessa 6.12.2014. Paikalle oli saapunut runsaasti 
eteläpohjalaisia. Tilaisuus alkoi perinteiden mu-
kaan Lippulaululla, jonka aikana Tarmo Ojaluo-
ma kantoi lipun sisään. Helsingin Eteläpohjalais-
ten puheenjohtaja Elle Mäkinen toivotti terve-
tulleeksi noin sadan hengen juhlayleisön. Nuor-
ten tervehdyksen toi osakunnan edustaja Min-
na Nurminen, joka käsitteli puheessaan suoma-
laisuutta ulkomaalaisen silmin. Nurmisen puhe 
kokonaisuudessaan ohessa. 

Puheen jälkeen kuultiin komeaa mieslau-
lua, kun 40-henkinen Helsingin Suomalaisen 
klubin kuoro esitti Henrik Lambergin johdol-
la Jean Sibeliuksen Isänmaalle, Leevi Madet-
ojan Kaunehin maa ja Beethovenin Jumalan 
kunnia luonnossa. Esityksen päätti upeasti tul-
kittu Finlandia-hymni.

Juhlapuheen piti vuorineuvos, kauppatie-
teiden maisteri Heikki Hakala, joka on kotoisin 
Kurikasta ja tehnyt elämäntyönsä metsä- ja me-
talliteollisuuden parissa, mm. Metson toimitus-
johtajana. Hakala kuvaili puheessaan Suomen 
historiaa oman sukunsa kautta.

Puheen jälkeen Henrik Lamberg esitti He-
lena Yli-Jaskarin säestyksellä Fredrik Paciuk-
sen Sotilaspojan ja Oskar Merikannon sävel-
lyksen Elämälle. Lopuksi kuultiin vielä Ismo Suk-
sin lausumana mm. Arto Melleriä, Kari Hota-
kaista, Arto Juurakkoa ja Maamme-laulun har-
vemmin kuultuja säkeitä. Juhla päättyi yhteisesti 
laulettuun Maamme-lauluun. Tilaisuuden juon-
si Antero Tala.

Juhlassa muistettiin huomionosoituksin yh-
distyksessä pitkään ja aktiivisesti toimineita. Pu-
heenjohtaja Elle Mäkinen luovutti Helsingin Ete-
läpohjalaisten yhdistyksen standaarin entiselle 
yhdistyksen isännälle Tapani Tammelalle. Hal-
lituksen jäsen Jaakko Ojalalle luovutettiin Ko-
tiseutuliiton harrastusmerkki. ▼

Itsenäisyyspäivän juhla

Henrik Lamberg johti Helsingin Suomalaisen klubin kuoroa.

Yhdistyksen isäntänä pitkään toimineelleTapani Tammelalle ojennettiin kiitoksena yhdistyksen standaari, 
hallituksen jäsen Jaakko Ojalalle luovutettiin Kotiseutuliiton harrastusmerkki. 

Juhlapuheen piti vuorineuvos Heikki Hakala.
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Ismo Suksi esitti pohjalaisrunoa ja muuta 
juhlaan sopivaa.

Säestäjänä toimi Helena Yli-Jaskari.

Juhla päättyi perinteisiin leivoskahveihin.

Juhlan juonsi Antero Tala, puheenjohtaja 
Elle Mäkinen toivotti yleisön tervetulleeksi.

Osakunnan edustaja Minna Nurminen käsitteli puheessaan kansainvälistä Suomea.

telmämme. Saksalaiset eivät hevillä uskoneet, 
kun kerroin opiskelleeni 16-vuotiaaksi saakka sa-
mojen luokkakavereiden kanssa. Saksassa lap-
set erotellaan usein jo 10-vuotiaina osaamisen 
perusteella eri opinahjoihin, jotka sitten pitkäl-
le määrittelevät heidän sijoittumisensa tulevai-
suuden työmarkkinoille. 

Suomen sisällä maakuntaidentiteetti voi ol-
la meitä määrittelevä tekijä: pohjanmaalla on 
oma murteensa, huumori ja historia. Kotimaan 
ulkopuolella suomalaisuus tulee puolestaan 
tärkeämmäksi. Asuessani Saksassa oli hauska 
huomata, miten pohjoisista maista tulevat nuo-
ret lyöttäytyivät luontevasti yhteen: ”Olimme 
pohjoismaalaisia”. 

Toisaalta muilta mantereilta tulleet nuoret 
löysivät toisensa varsin nopeasti. Amerikkalais-
ten näkökulmasta me olimmekin ensisijaisesti 
eurooppalaisia. Mitä kauempana kotoa on, sitä 
suuremmaksi oma viiteryhmä kasvaa. 

Kansainvälisessä ympäristössä eläminen he-
rätti usein mielessäni kysymyksen: mitä suoma-
laisuus oikein on? Mitä se merkitsee? Pitäisikö 
sen merkitä jotain?

Sosiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna 
ihmisellä on inhimillinen tarve tuntea kuulu-
vansa johonkin referenssiryhmään: pohjalai-
siin, suomalaisiin, eurooppalaisiin. Kollektiivis-

Joulukuun 6. päivä nostamme perinteisesti mal-
jan Suomelle. Sinivalkea lippu nostetaan sal-
koon ja laulamme Maamme-laulun. Tällaise-
na päivänä on erityisen hyvä pysähtyä mietti-
mään, mitä Suomi ja suomalaisuus oikeastaan 
meille tarkoittavat.

Vietin viime vuoden opiskelijavaihdossa 
Ruotsissa ja Saksassa. Oli jännittävää ja hieman 
pelottavaakin jättää tuttu ja turvallinen koto-
Suomi taa ja hypätä seikkailuun uudessa ympä-
ristössä. Ulkomailla olo oli otollista aikaa miettiä 
omaa identiteettiä.

Elämme verkostoituneessa maailmassa ja 
kohtaamme yhä useammin ihmisiä eri mais-
ta ja taustoista. Tämä lisää tietämystämme eri 
kulttuureista, sekä ymmärrystämme eri lähtö-
kohdista tulevia ihmisiä kohtaan. Opiskeluka-
verini olivatkin kotoisin ympäri maailmaa, esi-
merkiksi Yhdysvalloista, Ruotsista, Australiasta 
ja Japanista. Yhteisenä kielenämme oli englanti.

Viime vuoden aikana huomasin monien mi-
nulle itsestään selvien asioiden olevan uusille 
ystävilleni vieraita: sain esimerkiksi olla todista-
massa kun japanilainen kaverini oli ensimmäis-
tä kertaa metsässä. Itselle, suorastaan metsässä 
kasvaneelle, tämä oli tietysti hyvin huvittava ti-
lanne. Toisena esimerkkinä itsestäänselvyydes-
tä huomasin olevan suomalainen koulujärjes-

Itsenäisyyspäivän puhe 
6.12.2013 Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n juhlassa

Hyvä juhlapuhuja,
hyvät eteläpohjalaiset,

arvon juhlavieraat.
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ta identiteettiä tuotetaan eri symbolein ja ritu-
aalein: olkoon näistä esimerkkinä vaikka part-
tenkoliaaset, Suomen lippu, kansallispuvut tai 
”den glider in”. Jokaisella maalla taitaa olla hei-
dän oma MM 95-tarinansa.

On fakta, että toiset valtiot ovat kehittyneem-
piä kuin toiset ja voivat tarjota paremmat mah-
dollisuudet ja resurssit kansalaisilleen verrattu-
na joihinkin muihin maihin. Pohjoismaat ovat-
kin onnistuneet erityisen hyvin tasa-arvoisten 
mahdollisuuksien luomisessa esimerkiksi juuri 
ilmaisen koulutuksen ja muun hyvinvointipoliiti-
kan avulla. Toisaalta työsarkaa riittää. Esimerkiksi 
marraskuussa ilmestyneen Somalit Helsingissä 
-raportin mukaan somalialaiset kokevat kaikis-
ta maahanmuuttaja- ja etnisistä ryhmistä eniten 
syrjintää. Muukalaisuus voi mennä ihmisyyden 
edelle. He, kuten muutkin maahanmuuttajaryh-
mät, ovat lisäksi aliedustettuina toisen ja korke-
amman asteen koulutusohjelmissa. 

”On lottovoitto syntyä Suomeen” pitää paik-
kansa yhä tänään. Vaikka oman työn tärkeyttä 
elämässä etenemisessä korostetaan, voin ky-
syä, missä oman työni ja muiden minun puo-
lestani tekemän työn raja kulkee. Ilman kan-
nustavaa perhettä, koulutusta, terveydenhuol-
toa tai esimerkiksi Pohjanmaan ja pääkaupun-
kiseudun välistä junarataa, en todennäköisesti 
olisi tässä tänään. 

Toisaalta Helsingin Sanomien kolumnissa To-
mi Tyysteri hiljattain kyseenalaisti, kannattaako 
Suomeen muuttaa. Pakolaiselle turvapaikka län-
simaassa on tietysti hurja absoluuttinen paran-
nus elämän laadussa, vaikka suhteellisesti kat-
sottuna yksinäisyyttä, pienituloisuutta tai integ-
roitumisongelmia ei voikaan vähätellä. Toises-
ta länsimaasta muuttaminen Suomeen voi ol-
la myös vaikeaa. Edes pääkaupunkiseudulla töi-
tä, jossa työkielenä olisi englanti, ei ole erityisen 
paljon eikä homogeeniseen kansaan sulautumi-
nen ole itsestään selvää.

Ihmiset ovat perustavanlaatuisesti samanlai-
sia ympäri maailman. Toisaalta meillä on myös 
kieli, historia ja kulttuuri – yhteinen tarinam-
me. Vain suomen kielellä (joku voisi ehkä sa-
noa ”vain pohjanmaan murteella”) voin ilmais-
ta kaikki tunteeni ja ajatus suomalaisesta sisus-
ta voi antaa voimaa vaikeina hetkinä. Näin itse-
näisyyspäivänä 91-vuotiaan sotaveteraanipaap-
pani tarinat palauttavat mieleen sotien tapah-
tumat. Ruotsissa opiskellessani eräs professo-
ri totesikin minulle Suomen olevan niin moni-
en kansallisten traumojen maa. Tällä hän viitta-
si käymiimme sotiin ja taisteluihin. Nämä histo-
rialliset traumat ovatkin avaintapahtumina osa 
suomalaisuuden tarinaamme.

Tämä tarina tekee meistä juuri ”suomalaisia”. 
Kertoessani vaihto-opiskelijaystävilleni tulevani 

Suomesta, heillä oli välittömästi mielessään tie-
tyt stereotypiat ja oletukset, millaisia me suoma-
laiset olemme. Juroja ja tietysti vähän hulluja; 
yhtä lailla mukana olivat Nokia, sauna ja Angry 
Birds. He olivat kuulleet tarinamme – tai vähin-
täänkin kaikuja siitä. 

Oleelliseksi tuleekin Suomen tarinan tulevai-
suus. Onko myös muilla kuin meillä lupa päästä 
osaksi juonta? Haluammeko rakentaa sulkeutu-
nutta vai avointa kotimaata? Sen Suomen tarina, 
jota minä haluan kertoa eteenpäin, on Suomen, 
joka on innovatiivinen, kansainvälinen ja erilai-
suuden hyväksyvä. Se Suomi on rakennettu de-
mokratian ja solidaarisuuden periaatteiden va-
raan ja tähtää yhteiseen hyvään. Siinä Suomes-
sa on tilaa yhteisvastuulle. Se Suomi pitää hei-
kommasta huolta – myös SOTE- ja rakennepa-
ketin jälkeen. 

Tämän puheen myötä tahdon tuoda teille 
tervehdyksen Helsingin yliopiston Etelä-Pohja-
laiselta osakunnalta ja toivottaa jokaiselle juh-
lavieraalle oikein iloista itsenäisyyspäivää koko 
osakunnan puolesta. ▼

Minna Nurminen (VTK), Etelä-Pohjalaisen 

Osakunnan yhteistyövastaava syksyllä 2013

Tammisunnuntai täytti Espoon tuomikirkon

Upea Espoon tuomikirkko oli ääriään myöten täynnä myös pohjalaiskuorojen konsertissa iltapäivällä. Espoon piispa Tapio Luoma.
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Tammisunnuntain kirkkopyhä toi 26.1.2014 Es-
poon Tuomiokirkon täyteen sanankuulijoita. Van-
ha tunnelmallinen 500-vuotias tuomiokirkko oli 
lehtereitä myöten täynnä pääkaupunkiseudul-
ta kerääntyneitä juuriltaan eteläpohjalaisia kuu-
lijoita tapaamassa tuttuja ja kuulemassa oman 
maakunnan pappien toimittamaa messua. Vä-
keä oli noin 500 henkeä. Jumalanpalveluksen 
jälkeen seurakuntatalolla oli kirkon järjestämä 
kahvitilaisuus, johon osallistui noin 240 henkeä.

Jumalanpalveluksessa kirkossa saarnasi piis-
pa Tapio Luoma Johanneksen evankeliumi 
4:39–42 johdantonaan. 

Eteläpohjalaisia piispa luonnehti pohjalaisit-
tain ” minä oon meitä ja muut on meidän kran-
nista”. Se kuvaa meidän luonnetta sekä hyväs-
sä että pahassa. Olemme itsenäisiä, ylpeitä, jää-
räpäisiä, omanarvontuntoisia, avuliaita. Olem-
me uskonnollisia, mutta emme tuo sitä esiin; 
se on meidän oma asiamme. Etelä-pohjanmaa 
on myös altista herätysliikkeille, mutta eläm-
me sovussa niiden kanssa. Uskonasioissa em-
me pröystäile, vaan uskomme omalla hiljaisella 
tavallamme. Kirkossakäyntiprosentti Eteläpoh-
janmaalla on maan suurimpia. Eteläpohjalaiset 
ovat hyvin verkostoituneita ja yritteliäitä ja hei-
mo- ja perheyhteyksiä pitäviä. Tunnemme toi-
semme ja luotamme toisiimme. 

Ehtoollisen viettoon osallistui koko kirkko-
kansa, mikä tuntui hyvältä ja ihmisiä yhdistäväl-
tä. Koko jumalanpalveluksen henki oli lämmin 
ja yhdessäoloa korostava.

Jumalanpalvelukseen osallistuivat: liturgia 
tuomiorovasti Antti Kujanpää, avustavina pap-
peina Kirsi Muurimäki ja Päivi Linervo, urku-
rina Petri Koivusalo ja kanttorina Marja-Liisa 
Talja. Musiikkia esitti lisäksi Etelä-Pohjanmaan 
poliisilaulajien kvartetti.

Eteläpohjalaisten yhdistyksen johtokunnan 
jäsenet avustivat: tekstinluvussa (Mäkinen, Tala), 
kolehdin keruussa (Korkeamäki, Saarenpää, Oja-
luoma), ovella vastaanottamassa (Pyhälahti-Räi-
sänen, Kallio, Mattila, Ojaluoma).

Kirkkokahveilla yhdistyksemme puheenjoh-
taja Elle Mäkinen kertoi lyhyesti tammisunnun-
tain taustasta ja totesi tämän kirkkopyhän ole-
van jo pitkä perinne meidän toiminnassamme. 
Mäkinen myös selvitti yhdistyksen taustaa ja 
pitkää 70-vuotista historiaa sekä informoi tule-
vista tilaisuuksistamme, joista lähemmin Plaris-
sa ja nettisivuillamme.

Puheenjohtaja Elle Mäkinen esitti myös kii-
tokset Espoon Hiippakunnalle ja Tuomioseura-
kunnalle ja luovutti yhdistyksemme standaa-
rit piispa Tapio Luomalle ja tuomiorovasti Ant-
ti Kujanpäälle.

Kirkkokahvilla tavattiin tuttuja. Kuorot esiintyivät myös kahvitilaisuudessa.

Kirkkokahveilla luovutettiin yhdistyksen standaarit piispa Tapio Luomalle ja tuomiorovasti Antti Kujanpäälle.

Kirkkoherra Kujanpää esitteli Tuomioseura-
kunnan monipuolista toimintaa ja toi esiin eri-
tyisesti satsausta nuoriin ja kertoi isosta mää-
rästä rippikoulun kävijöitä. Rippikouluja on jär-
jestetty vuodessa 26 kappaletta. Espoossa on 
myös suuri määrä, yli 30 000, ulkomaalaistaus-
taista asukasta, joiden saaminen seurakunnan 
jäseniksi on haasteellista.

Kahvitilaisuus päättyi Etelä-Pohjan-
maan Poliisilaulajien ja Kampraatti-kuoron 
yhteisesitykseen.

Tilaisuuksien jälkeen väki lähti hyvillä mielin 
kotiin tai takaisin kirkkoon, jossa alkoi kahdelta 
kuorojen yhteiskonsertti. ▼

Tarmo Ojaluoma
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Lappajärveläiset olivat edellisen ker-
ran Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n 
vieraina vuonna 2000. Siksi kutsu 
saapua kertomaan kotipaikkakun-
nasta, järvestä, ihmisistä ja tapah-
tumista otettiin jälleen ilolla vas-
taan. Vaikka kunnan asukasmäärä 
14 vuodessa onkin pienentynyt lä-
hes viidenneksen, elää runsaan 3300 
asukkaan vireä matkailukunta täl-
lä hetkellä yhtä mielenkiintoisinta 
kehitysvaihettaan.

Kuntarakenne

Perinteinen järviseutulainen yhteistyökokonai-
suus on viime vuosina muuttunut paljon. Alajär-
vi, Soini ja Vimpeli ovat löytäneet toisensa Järvi-
pohjanmaa-yhteistyössä, missä mukana tieten-
kin on myös Alajärveen liittynyt Lehtimäki. Kor-
tesjärvi on liittynyt Kauhavaan, mihin suuntaan 
myös Evijärvi ja Lappajärvi ovat monipuolista-
neet yhteistyötään. Lappajärven kunnan bud-
jetista yli 60 % käytetään näissä yhteistyöraken-
teissa. Siksi onkin vaikeaa ymmärtää maan hal-
lituksen pienille kunnille antamaa täysin perus-
telematonta pakkoa selvitellä kuntarakenteita. 
Yhteistyötä tehdään jo nyt todella laajasti niil-
lä alueilla, missä se on mahdollista ja järkevää. 
Monet paikallisesti hoidettavat kuten vaikkapa 
kaavoitukseen, maankäyttöön ja koulutukseen 
liittyvät asiat halutaan kuitenkin jatkossakin pi-
tää omassa päätösvallassa.

Matkailu

Lappajärvi on luontaisesti matkailupitäjä, joka on 
uudelle tavalla hyödyntämässä mahdollisuuk-
siaan. Matkailun lippulaiva Kivitippu on aloitta-
nut uuden nousun hyödyntäen ainutlaatuisen 
kraatterijärven vetovoimaa, järven syntyhistori-
aa ja paikkakunnan yhä monipuolistuvaa muu-
ta matkailupalvelutarjontaa. Matkailuun liitty-
vien palvelujen tuottajat ovat uudella tavalla 
löytäneet toisensa. On huomattu, että yhdessä 
näytään kauemmaksi. Uudistettu M/S Ariel -lai-
va risteilykohteineen, Halkosaaren kesäteatteri, 

lavatanssit, ainutlaatuinen Ateljee 
Autio kirkkoineen ja Peikkolinnoi-
neen tai vaikkapa paikkakunnan to-
della monipuolisen ruokaravintola-
tarjonta takaavat sen, että Lappajär-
vellä viihdytään pitempäänkin. Kun 
talvella vielä normaalien talviharras-
tusten lisäksi voi vaikkapa ajella Ki-
pinäkodan matkailu- ja elämyspal-
velujen koiravaljakolla ja nauttia no-
kipannukahvit, löytyy vaihtoehtoja 

tekemiseen ympäri vuoden. Myös Lakeaharjul-
le rakenteilla oleva ampumahiihdon harjoitte-
lukeskus tuo Lappajärven matkailupalvelutar-
jontaan monia uusia mahdollisuuksia.

Rakentaminen

Lappajärvellä eletään mittavien investointien ai-
kaa. Viime vuonna valmistui kauniiseen ranta-
maisemaan venesataman ja terveyskeskuspalve-
lujen ääreen palvelukoti asuntoineen 46 vanhuk-
selle. Parhaillaan on menossa palveluasuntojen 
rakentaminen 15 kehitysvammaiselle, valmistu-
massa on myös uusi paloasema päätien varteen. 
Kun vielä keväällä alkava päiväkodin laajennus 
saadaan tehdyksi, alkaa kunnan omat rakennu-
sinvestoinnit olla tältä erää valmiita.

Lappajärvellä ollaan parhaillaan panostamas-
sa erityisesti tasokkaaseen asuntotuotantoon. 
Myllynrannan asuntorakentamishankkeen toteu-
tuminen on varmistunut, ja jo ensi kesänä käyn-
nistyy aivan keskustan rantaan tulevien rivitalo-
asuntojen rakentaminen. Kunta on lisäksi hank-
kinut Kivitipun yhteyteen rakennetuista kerros-
taloista yhteensä kahdeksan tasokasta asuntoa 
hyvien palveluiden ääreltä vuokrakäyttöön. Nä-
mä yhdessä useiden muiden käynnistyneiden ja 
suunniteltujen asuntokohteiden kanssa takaavat 
uusille asukkaille tai paluumuuttajille monipuo-
lisia vaihtoehtoja viihtyisäksi asuinpaikaksi. Niille, 
jotka haluavat rakentaa oman kotinsa itse, löy-
tyy mahdollisuuksia Rovastilan tai Pentinniemen 
rantamaisemista, sivukylistä, tai vaikkapa parhail-
laan kaavoitettavasta ’maalaiskylästä’, jonka laitu-
met ja laajat pienimuotoisen kotieläinten pitä-

misen sallivat tontit mahdollistavat perinteisen 
maalaisidyllin toteutumisen modernilla tavalla.

Tekemistä ja elämyksiä

Vuosittain julkaistava tapahtumakalenteri lupaa 
Lappajärven kesään yli 300 tapahtumaa. Hal-
kosaaren kesäteatterissa pyörii parikin esitystä; 
omana tuotantona maan eturivin näyttelijöillä 
roolitettu ”Tankki täyteen” -komedia ja vieraile-
vana näytäntönä ”Mielensäpahoittaja ja ruskea 
kastike”, jossa on mukana Salkkareistakin tuttu 
Jarmo Koski. Itäkylän kylätalon rannassa esite-
tään lastenteatterissa näytelmä ”Pelastakaa Pit-
kästön kummitus”. Kalastajat, nappulaurheili-
jat ja golfarit pääsevät kisaamaan joka viikko, 
omia leirejä löytyy kirjoittajille, kuvataiteilijoille 
tai vaikkapa rockmusiikin harrastajille. Monien 
yksittäisten tapahtumien joukosta on nostettava 
vielä esiin noin 15.000 kävijää keräävät heinäkui-
set kesämarkkinat, joista on muodostunut vuo-
sittainen tuttavien, ystävien ja kesälappajärve-
läisten kohtaamispaikka. Suuria osallistujamää-
riä saavat liikkeelle myös kuntoneliöön kuuluvat 
hiihto-, pyöräily-, soutu- ja juoksutapahtumat.

Tulevaisuus

Vaikka valtakunnallisten päätösten tuulet ovat-
kin puhaltamassa pieniä kuntia yhteen, Lappa-
järvellä uskotaan toisenlaiseen tulevaisuuteen. 
Itsenäisyydestä ollaan valmiit luopumaan vain, 
jos sille löytyy oikeat ja riittävät perusteet. Pie-
nen kunnan kehityksen kannalta on tärkeää, 
että pystytään täysipainoisesti hyödyntämään 
omat vahvuudet ja menestystekijät. Lappajär-
vellä tällaisia ovat osaavat ja luontevat ihmi-
set, ympäristö, luonto ja erityisesti ainutlaatui-
nen Suomen suurin meteoriitin synnyttämä jär-
vi. Sen rannalla on hyvä tehdä työtä ja kasvat-
taa lapsiaan tai viettää turvallista ja inhimillis-
tä vanhuutta. Upeat järvimaisemat ja kraateri-
järven ainutlaatuinen tunnelma antavat myös 
matkailijalle kokemuksen, jonka luokse haluaa 
palata yhä uudelleen. Tuletpa siis Lappajärvel-
le käymään tai olemaan pitemmäksi aikaa, olet 
aina tervetullut. ▼
Mukavaa kesän odotusta!

Terveiset Lappajärveltä

Tuomo Lehtiniemi | kunnajohtaja
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Etunimi Sukunimi | Paikkakunta

Lappajärvi on meteoriittikunta, jossa on avaruuden tuntua, 

tulitpa mistä ilmansuunnasta tahansa. 

Komeassa lakeusmaisemassa suurimpana järvenä 

Lappajärvi on Pohjanmaan sininen silmä, joka 

vinkkaa iloisesti kävijää luoksensa.

kaita, koska uudelta ohikulkutieltä ei enää ole 
pääsyä huoltamolle. Sulo Vilenin vakiovastaus 
huoltamon ja monen muunkin hiukan epä-
onnistuneen ostoksen suhteen on aina ”kun 
sai niin halvalla”. Halkosaaren kesäteatteri täyt-
tää kesällä 2014 Teidänkin tankkinne musiikil-
la höystettynä! Esityksen käsikirjoitus on Jussi 
Tuomisen ja Neil Hardwikin käsialaa. Ohjauk-
sesta vastaa tulevana kesänä Saku Heinonen. 
Rooleissa nähdään mm. Ilkka Aro, Laila Räikkä, 
Aki Honka-tukia, Marko Kurikka, Maria Jär-
vinen, Erika Säilynkangas ja Seppo Sallinen. 
Esityskertoja on kesäkuun lopulta elokuun 10. 
päivään saakka yhteensä 25. Halkosaaren kesä-
teatterissa nähdään tulevana kesänä myös vie-
railuesitys juhannuksena sekä 20.7.–17.8.2014. 
Jukka Juolahti ja Jarmo Koski esittävät Tuo-
mas Kyrön kirjoittaman satiirin Mielensäpahoit-
taja ja ruskeakastike. Esityksiä on yhteensä kah-
tenatoista iltana.

Golfaajan unelma

Järviseudun golfseuran upean 18-reikäisen golf-
kentän etuysi sijaitsee kumpuilevassa metsä-
maastossa Kaskenmäellä, jonne siirrytään uu-
den, rinteeseen upotetun golfklubin rannas-
ta Herneslahden yli viehättävällä siipiratasaluk-
sella ja golfautoilla. Jälkimmäiset yhdeksän rei-
kää pelataan Nykälänniemen rannoilla Kylpylä 
Kivitipun ja golfklubin ympäristössä, haastee-
na esimerkiksi kaksi saariviheriötä. Tällä erittäin 
suositulla kentällä järjestetään vuosittain muun 
muassa yksi Suomen pitkäaikaisimmista ja mai-
neikkaimmista golfkisoista, Kivitippu Pro Am. Tä-
mä suuren luokan golftapahtuma järjestetään 
vuosittain elokuussa viihtyisän yhdessäolon ja 
hyväntekeväisyyden merkeissä.

AINUTLAATUINEN LAPPAJÄRVI 
– MAAKUNTAJÄRVEMME

Lappajärvi on syntyhistorialtaan Suomen ainut-
laatuisin kunta. Lähes kilometrin mittainen me-
teoriitti iski maahan n. 73 miljoonaa vuotta sit-
ten. Moninkertaiseen ydinräjähdykseen verratta-
valla voimalla syntyi kraatteri, jonka syvin kohta 
järvessä on edelleen 38 metriä. Kosmisella no-
peudella ( 20000 km/s ) iskeytynyt meteoriitti 
sulatti maa-ainesta, jolloin syntyi maakuntakivi 
kärnäiitti, alueen ominainen kivilaji. Sitä voi näh-
dä paljailla rannoilla ja saarissa. Toinen räjähdyk-
sessä syntynyt kivilaji on sueviitti, joka on kevy-
empi ja huokoinen kivilaatu. Aika- ja jääkausien 
kuluessa alueen korkeuserot ovat tasoittuneet, 
nykyinen järven leveys on n. 13 km ja pituus 24 
km. Järvessä on kolme pitkää syvännettä ja ve-
den keskisyvyys vaihtelee 5–20 metrin välillä.

Nykälänniemessä , järven pohjoispäässä si-
jaitsee Kylpylähotelli Kivitippu ja sen yhteydessä 
voit tutustua meteoriittinäyttelyyn. Oletko ennen 
nähnyt aitoa meteoriitin kappaletta? Tai kiinnos-
taisiko elokuva Lappajärven huimasta synnystä?

Lappajärvi ja M/S Ariel
Nyt Sinulla on mainio tilaisuus lähteä tutustu-
maan tähdenlennon järveemme, sen rantamail-
ta löytyviin Lappajärven ja Vimpelin kuntiin sekä 

Alajärven kaupunkiin. Näiltä rannoilta löytyvät 
mielenkiintoiset tarinat miljoonia vuosia sitten 
tapahtuneesta meteoriitin syöksystä aina histo-
riallisiin tervareitteihin ja tämän päivän kalan-
saaliisiin. M/S Ariel on 58-paikkainen risteilyalus, 
joka on täydellisesti kunnostettu viime kesäksi. 
Aluksessa on miellyttävä takakabinetti, maise-
mat esittelevä etukabinetti, wc-tilat sekä aurin-
kokansi. Kesällä 2014 aikataulutetut retkemme 
vievät sinut ja ystäväsi Halkosaaren kesäteatte-
riin, maisemaristeilylle tai pesäpallopeliin Vim-
pelin Saarikentälle. Tilausristeilyjä teemme koko 
kesäkauden, aina äitienpäivästä lokakuulle saak-
ka. Risteilymme lähtevät aina Nykälänniemes-
tä, Kylpylä Kivitipun rantalaiturista, jossa asiak-
kaita palvelee myös viikottaiset kesämarkkinat, 
jäätelökahvila sekä lipunmyyntipiste.

Halkosaaren kesäteatteri  
27.6.–0.8.2014

Tankki täyteen oli yksi 1980-luvun katsotuimmis-
ta suomalaisista television komediasarjoista. Sitä 
esitettiin ensimmäisen kerran YLE TV2:lla vuosi-
na 1978–1980. Sarjan keskipiste on Emilia ja Su-
lo Vilenin huoltoasema, jossa ei juuri käy asiak-

Kuva: Tiia Van Meter
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Ateljee Tapio Autio

Tervetuloa Ateljee Tapio Autioon Ylipään Tapolan-
vuorelle! Ainutlaatuisuutta, mystiikkaa ja henki-
syyttä huokuvat kivimaalaukset, betonipatsaat ja 
kiviset rakennukset muodostavat yhdessä sato-
jen neliöiden henkeäsalpaavan kokonaisuuden. 
Kivimaalauskirkko, lammasalttari, Vuorenpeikon 
linna, kalevalainen kalliomaalausluola sekä näkö-
torni seisovat jyhkeästi Ylipään Tapolanvuorella, 
josta avautuu huimat näkymät Lappajärven se-
lälle Pyhävuoren suuntaan. Taiteilijan omin käsin 
rakentama kirkko puhuttelee monin tavoin kävi-
jöitä. Kirkon tarkoituksena on pysäyttää nykypäi-
vän ihminen hetkeksi kuuntelemaan myös itse-
ään. Pyhäkön arvokkain teos on alttarikivi, johon 
luonto itse on muovannut ristinmerkin. Tapio Au-
tio osti Tapolanvuoren tilan omakseen vuonna 
1995 ja on siitä lähtien toteuttanut unelmaansa 
maalaamalla sekä rakentamalla kivistä ainutlaa-
tuista kokonaisuutta. Unelmia on vielä paljon ra-
kentamisen ja taiteen suhteen. Työ jatkuu kivi ki-
veltä ja siveltimenveto siveltimenvedolta.

Lappajärven Museo ja 
Kalastusaittamuseo

Lappajärvellä on käyntikohteina myös kaksi mu-
seokohdetta, Lappajärven museo keskustaaja-
massa Kotiahonkujalla sekä viime kesänä avattu, 
uusi järvikalastusaittamuseo kotiseututalo Taa-
vintuvan pihapiirissä Nykälänniemellä. Näyttely-
toiminnasta vastaa Lappajärven kotiseutumuse-
osäätiö ja Lappajärven kunta. Lappajärven muse-
ossa on esillä viisi eri näyttelykokonaisuutta; Lap-
pajärven seurakunnan vanha historia, Lappajär-
ven kansakoululaitos, Sotaveteraanien ja lottien 
perintö, urheiluseuramme 100-vuotinen taival 
sekä lappajärveläinen tekstiiliperinne. Lisäksi mu-
seokävijöitä palvelee museotalolla museokaup-
pa. Lappajärven kalastusaittamuseo on uusi koh-
de, jossa kerrotaan valokuvin, tekstein ja vanhoin 
kalastusvälinein meteoriittijärvemme historias-
ta. Näyttely täydentyy jatkossa myös järviuitos-
ta kertovin materiaalein. Näyttelyssä on nyt esillä 
mm. luontovalokuvaaja Benjam Pöntisen sekä 
akateemikko Kustaa Vilkunan valokuvia. Näyt-
telyt ovat avoinna kesäkaudella 1.7.–3.8.2014 tiis-
taista lauantaihin klo 12–18. ▼
Mikko Valo

28.2.- Kylpylä Kivitipun talvitanssi-illat
 Tanssi-illat perjantaisin ja lauantaisin
 Kesäkaudella karaoketanssit tiistai- ja 

torstai-iltaisin
Su 2.3. Lappajärven Kraaterihiihto 

Nykälänniemellä
 Kilpailukeskus kotiseututalo Taavintupa
La 3.5. Lappajärven Tulivuorijuoksutapahtuma
 Lappajärven keskusurheilukenttä
14.5.-5.10. Golfin kilpailukausi 
 Lappajärvellä 2014
 Nykälänniemen golfkenttä
3.6.-12.8. Rantaonkikisat kesätiistai-iltaisin
klo 18-21 Eri rantakohteet Lappajärvellä
La 7.6. Lappajärven ympäripyöräilytapahtuma
klo 9.00- Huoltopisteet eri kuntien alueella, 72 km
14.6.-9.8. Halkosaaren kesälavatanssit 2014
klo 20.00- Halkosaaren vapaa-aikakeskus 
 (kesälauantaisin)
20.-21.6. Kylpylä Kivitipun Juhannus
 Ohjelmaa koko perheelle!
23.-27.6. Hahmotelmasta teokseksi - kirjoittajien 

kesäkurssi
 Kotiseututalo Taavintupa
23.-27.6. Lappajärven VI nuorten 

rockmusiikkileiri
 Lappajärven koulukeskuksen tilat
23.-28.6. Lappajärven 43. kuvataideleiri
 Lappajärven museotalo / koulutilat
 Opettajina: Ritva Lindberg ja Elina Försti

27.6.-10.8. Halkosaaren kesäteatteri
 Railakas komedia: Tankki täyteen
 ( 25 esityskertaa, arkisin klo 19.00 ja 

viikonloppuisin klo 14.00 )
28.6.-13.7. Lappajärven IV Vesiviikot
 Erilaisia veteen liittyviä tapahtumia eri 

kohteissa
30.6.-16.7. Lasten kesäteatteria Itäkylässä
 Kylätalon ranta, esitykset ma-ke klo 18.00
 Teatteriesitys: Pelastakaa Pitkästön 

kummitus
1.7.-3.8. Lappajärven museon ja 

kalastusaittamuseon näyttelyt
 Näyttelyt avoinna kesäkaudella 
 ti-la klo 12-18
La 5.7. Lappajärvi-Uistelukisa
klo 12-22 Kilpailukeskus Kylpylä Kivitipun ranta
18.-19.7. 45. Lappajärven kesämarkkinat
 Lappajärven kuntakeskus
18.-19.7. Tulivuorirock 

Unplugged-musiikkitapahtuma
 Kuntakeskus
Su 20.7. Lappajärvi-soutu- / melontatapahtuma
 Kylpylä Kivitipun ranta
La 2.8. VI Kivitippu Ultra / Lappajärven 

ympärijuoksutapahtuma
 Kilpailukeskus Kylpylä Kivitippu
3.-5.10. 25. Lokakuun 

Loiskeet-pelimanniviikonloppu
 Kylpylä Kivitippu

Lappajärven tapahtumat 2014

Ammenna hyvää oloa 
nuorennus-, norjennus- 

ja nautintolomalla 
suuren kraatterijärven 

maisemissa.  

Maittavat menut, perin-
teinen pääsiäiskokko, 
Lauri Tähkä ja paljon 

muuta. Katso Kivitipun 
pääsiäislomat  

www.kivitippu.fi

LATAA  
KRAATTERIJÄRVEN 
KEVÄTENERGIAA

HOTELLI SPA

Lumoavat Ladyt 3 vrk 222 €/hlö
- hoitotuokio kasvoille ja käsille  

kosmetologin opastamana
- pilates tai rentoutus ja venyttelyt
- hinta minimi 6 henkilön mukaan

KevätKuHiNa 2 vrk 234 €/hlö
- puolihoitoruokailut
-  kasvojen kuorinta, hieronta ja  

naamio, sopii myös miehille
- InBody kehonkoostumusanalyysi

Lomat sisältävät majoituksen
2 hh:ssa, allasosaston ja kuntosalin 
käytön, liput ravintolatansseihin

Nykäläntie 137
62600 Lappajärvi

puh. 06-561 5000
kivitippu@kivitippu.fi

www.kivitippu.fi

LATAA  
KRAATTERIJÄRVEN 
KEVÄTENERGIAA



Lappajärvellä aiemmin kruunuhää-esityksissä 
toimineet henkilöt alkoivat 1990-luvun lopul-
la elvyttää uudelleen lappajärveläistä kruunu-
hääperinnettä ja mukaan saatiin entisiä ja uu-
sia esiintyjiä. Lappajärveläiset Kruunuhäät -oh-
jelma työstettiin valmiiksi siten, että ensiesityk-
set olivat syksyllä 2000 ja ohjelma esitettiin ame-
rikansuomalaisten FinnFest-tapahtumassa Phi-
ladelphiassa elokuussa 2001.

Innokkaat tanssijat Lappajärveltä ja Vimpelis-
tä sekä pelimannit jatkoivat kansantanssiharras-
tusta edelleen ja perustivat tammikuussa 2003 
oman kansantanssiyhdistyksen. Yhdistyksen jä-
seniltä saatiin nimiesityksiä ja äänestyksen pe-
rusteella nimeksi tuli Kansantanssiyhdistys Väki-
tukko ry. Juontaneeko nimi järviseutulaisesta sa-
nanparresta: ”Väkitukkonen akka, kun pani neljä 
litraa piimää kolmen litran hinkkiin”.

Alavutelainen Marita Kortesmäki loi erin-
omaisen pohjan tanssiryhmälle ohjatessaan 
alussa mainitun uudelleen elvytetyn kruunu-
hää-ohjelman tanssit esityskuntoon. Maritan 
jäädessä pois ohjaajan tehtävistä tanssiryhmän 

ohjaajana on toiminut vimpeliläinen Anne Mä-
kelä, joka on ollut myös yhdistyksen puheen-
johtajana alusta alkaen kuuluen myös tanssija-
na Väkitukko-ryhmään.

Kansantanssiryhmä Väkitukko säestäjänään 
Lappajärven Pelimannit on esiintynyt vuosien 
varrella monissa Kivitipun järjestämissä iltamis-
sa, Speleissä, Pispalan Sottiisissa, Kaustisen kan-
sanmusiikkijuhlilla sekä vieraillut esiintymäs-
sä Sveitsissä ja Unkarissa. Ryhmä on saanut ol-
la myös eteläpohjalaisten vieraana Helsingissä 
ja Jyväskylässä. 

Ohjelmistossa on koko toiminnan ajan ol-
leet perinteiset kruunuhäätanssit Lappajärvel-
tä ja Järviseudulta. Tanssiryhmältä sujuvat myös 
monet Pispalan Sottiisin yhteistanssit ja eri teki-
jöiden laatimat muut kansantanssit.

Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura keräsi etelä-
pohjalaisia hääperinteitä neljällä eri paikkakun-
nalla Eteläpohjalaiset Häät -hankkeena v. 2010–
2012. Tähän liittyen Väkitukko, Lappajärven Pe-
limannit ja useat muut hääseremonioiden roo-
lihenkilöt esittivät Lappajärveläiset Kruunuhäät 

Kansantanssiryhmä Väkitukko vasemmalta lukien: Ritva Vistinmäki ja Ari Lehtinen, Liisa ja Veikko Finnilä, Ritva ja Raimo Luomala, Marja Leena ja Tauno 
Kangasaho, Sisko ja Matti Salo, Anne ja Tuomas Mäkelä, Helena ja Arvo Isoniemi, Marjut ja Jari Kivimäki, Arja ja Esko Korkeasaari, Hellevi ja Mikko Mannila.

Kylpylä Kivitipussa toukokuussa 2012. Tämän ta-
pahtuman kruunuhäätanssit, musiikki, ruokailut 
ja häärituaalit dokumentoitiin kuvaamalla ja vi-
deoimalla. Näin vanhat järviseutulaiset hääme-
not jäävät elämään painettuna Eteläpohjalai-
set Häät -oppaana ja dvd:nä yhdessä Töysän, Il-
majoen ja Kauhajoen häätapahtumien kanssa.

Väkitukko ry juhlisti 10-vuotista taivaltaan 
kansantanssikonsertin merkeissä Kylpylä Kiviti-
pussa 27.10.2013. Juhlassa esiintyivät Väkituk-
ko ja Lappajärven Pelimannit sekä vierailevina 
ryhminä Lakeuden Kansantanssijat Seinäjoelta 
ja Vinteliska Kuortaneelta.

Vuosien varrella kansantanssiryhmän ko-
koonpano on muuttunut ja kuvassa olevaan 10 
parin ryhmään kuuluu tällä hetkellä tanssijoita 
Alajärveltä ja Vetelistä lappajärveläisten ja vim-
peliläisten lisäksi. ▼

Hyvää kevättä Helsingin Eteläpohjalaisille
ja Plarin lukijoille!

Kansantanssiyhdistys Väkitukko ry

Kansantanssiyhdistys Väkitukko ry:n 
historiaa ja toimintaa
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Pohjalaisten laatumattojen valmistus alkoi vuon-
na 1973, kun VM-Carpetin nykyisen toimitusjoh-
tajan Maria hanhisalon jo edesmennyt isä Ar-
to Viita-aho perusti yrityksen. Perheyrityksessä 
on mukana myös Maria Hanhisalon veli Harri 
Viita-aho, joka työskentelee tuotantopäällikkö-
nä ja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. 
Vaatimattomasta, naapurin navettaan peruste-
tusta kolmen kutomakoneen yrityksestä on kas-
vanut lappajärveläisittäin merkittävä yritys, jolla 
on tuotantopisteet kolmessa eri paikassa. VM-
Carpetin mattoja myyvät jälleenmyyjät ympäri 
Suomea ja myös vientimarkkinoille on suuntau-
duttu heti yrityksen alkuajoista lähtien.

Mattoja jopa Singaporeen

VM-Carpet on pienellä paikkakunnalla edelleen 
merkittävä työllistäjä, sillä palkkalistoilla on 33 

työntekijää. Yrityksen tuotteet ovat niin sanot-
tuja tuontia korvaavia ja ne tuovat leipää pöy-
tään myös lukuisille jälleenmyyjille. Ulkomaan-
kaupan osalta yrityksen tärkeimmät vientimaat 
ovat Ruotsi, Japani, Italia ja Saksa. Asiakaskun-
taan kuulu myös niinkin eksoottisia maita kuin 
Australia, Uusi-Seelanti ja Singapore. Kokonai-
suudessaan vienti muodostaa VM-Carpetin lii-
kevaihdosta vajaan kymmenen prosenttia.

Mittatilauskokoja ja erikoismuotoja

Laadukkaat matot syntyvät kekseliäällä teknii-
kalla, ammattitaidolla ja elämän perusarvoilla. 
Alun perin matot on kudottu tiettyä paikkaa sil-
mällä pitäen. VM-Carpetilla jatketaan tätä perin-
nettä. Valmiina on monipuolinen mallisto, mutta 
maton voi tilata myös haluamassaan koossa tai 
vaikkapa leikkauttaa sen mieleiseensä muotoon. 

Matonteko innostanut
jo yli 40 vuotta 
Lappajärvellä

Materiaalivalinnoissa suositaan luonnonkuituja, 
kuten paperinarua, villaa, puuvillaa ja pellavaa.

Pitkäjänteistä tuotekehitystä ja 
huippusuunnittelijoita

Tuotekehitys ja suunnittelutaito ovat olleet yk-
si VM-Carpetin valttikorteista alusta lähtien. Ar-
to Viita-aholla oli aina selkeä näkemys tulevas-
ta. Hän tiesi, mikä toimii ja hänen visionsa an-
toivat yritykselle hyvät lähtökohdat. Tutkimus ja 
tuotekehitys jatkuu VM-Carpetilla luonnollises-
ti tänäkin päivänä. Sen avulla etsitään uusia, in-
novatiivisia ratkaisuja mattomarkkinoille. Samal-
la pyritään parantamaan markkinoilla jo olevia 
tuotteita. Mattomallien kehittelyssä oleellisessa 
roolissa ovat suunnittelijat. VM-Carpetin mallis-
tossa näkyykin useiden huippusuunnittelijoiden 
kädenjälki. Valikoimassa on muun muassa Ee-
ro Aarnion, Jukka Rintalan, Ristomatti Rati-
an sekä vuoden 2012 tekstiilitaiteilijaksi valitun 
Elina Heleniuksen luomuksia. ▼

Lappajärvellä sijaitsevassa VM-Carpetin perheyrityksessä 

vietettiin viime vuonna juhlavuotta, kun yrityksen 

perustamisesta tuli kuluneeksi 40 vuotta. 
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Lappajärven rantamaisemissa 

sijaitsee tänä vuonna 25 

vuotta täyttävä Spa Hotelli 

Kivitippu. Hyvinvointikeidas 

palvelee asiakkaita 

ainutlaatuisessa ympäristössä, 

sillä Lappajärvi syntyi reilut 

70 miljoonaa vuotta sitten 

noin 400 metrin suuruisen 

meteoriitin iskeydyttyä 

maahan. Nykyään kraatterissa 

liplattaa luonnonkaunis järvi, 

joka tarjoaa monenlaista 

virkistystä niin uinnin, veneilyn, 

kalastuksen kuin muidenkin 

aktiviteettien merkeissä.

Juuri remontoitu

Kivitipussa on saatu äskettäin päätöksen mitta-
va ravintolasalin ja keittiön remontti. 

- Otimme käyttöön avokeittiön. Uusimme 
samalla täydellisesti keittiön varustelun ja muut 
puitteet. Satsasimme myös ravintolan ruokalis-
taan tuomalla sinne mukavia uutuuksia. Meille 
on erittäin tärkeää käyttää lähialueen antimia, 
sillä ne ovat takuuvarmasti tuoreita ja maistuvia. 
Tällä saralla listaltamme löytyy muun muassa ka-
laa, ylämaankarjan lihaa, marjoja, sieniä ja juu-
reksia, kertoo Kivitipun johtaja Henry Paasikivi. 

Tuoreen remontin ansiosta Kivitipun ravin-
tolasali muuttui valoisammaksi.

- Uudistimme tilan värimaailman. Lisäksi ra-
vintolasalin kokolattiamatto vaihtui puulattiaan. 
Uudistuksen koki myös aulan väritys, joka räätä-
löitiin ravintolasalin tapaan valoisammaksi. Mie-
lestäni muutokset tuovat esiin rakennuksen per-
soonallista suunnittelua ja yksityiskohtia entis-
täkin paremmin.

- Lisäksi orkesterilava siirtyi uuteen paikkaan. 
Ratkaisu toimii aiempaa paremmin niin näky-
vyyden kuin ravintolasalin peräosan baaritiskin 
käytön kannaltakin. Uutta ravintolasalissa ovat 
myös muutamat pystypöydät, Paasikivi listaa.

Majoitusta ja muuta mukavaa

Kivitipussa on tarjolla reilut 200 majoituspaik-
kaa. Kylpylähuoneiden lisäksi kraatterijärven 
rantamaisemissa voi majoittua laadukkaissa 
chalets-asunnoissa.

- Chalets-lomahuoneistot ovat saunallisia ja 
muutoinkin täysin varusteltuja. Useimmissa on 
myös parvekkeellinen järvinäköala. Huoneistois-
ta on kätevä siirtyä päärakennukseen maanalais-
ta yhdyskäytävää pitkin. Tarjolla on myös oma-
kotiasumiseen tarkoitettuja chalets-huoneisto-
ja, vihjaa markkinointipäällikkö Elina Järvinen.

Majoitustilaa löytyy myös muutama vuosi 
sitten valmistuneesta rantasauna Aquariuksesta. 

- Se sopii mainiosti vaikkapa pienille ryh-
mille, jotka haluavat samalla saunoa ja nauttia 
porealtaasta. 

- Meillä on muutoinkin erinomaiset puitteet 
suku- ja perhejuhlien järjestämiseen. Suunnitte-
lemmekin mielellämme kokonaispaketin asiak-
kaan toiveiden mukaan, Järvinen lupaa.

Kivitipun valikoimaan kuuluu luonnollises-
ti paljon hemmotteluakin. Hyvinvointiosastolla 
on tarjolla niin hierontoja kuin vartalo-, kasvo-, 
käsi- ja jalkahoitojakin. Musiikkipuolella riittää 

Keidas järven rannalla

Lomailijan mieli lepää upeissa kraatterijärven maisemissa. Kuva: Hannu Oksa
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Uuden yhteistyökumppanin KipinäKodan Luonto- ja Elämyspalvelut tarjoaa talvella mm. koiravaljakkoajeluita.

 Golf- greenille pääsee melkein Kivitipun portailta. 
Erikoisuutena Alpatlossi, jolla siirrytään saaren takaysille.

myös monenlaista mukavaa, sillä lavalle nou-
sevat muun muassa 14.3. Souvarit, 19.4. Lauri 
Tähkä sekä 2.5. supersuosittu Suvi Teräsniska.

Nähtävää ja koettavaa riittää

Spa Hotelli Kivitippu sijaitsee keskeisellä paikalla 
monien aktiviteettien suhteen. Aivan Kivitipun 
vieressä avautuu täysipitkä, kahdeksantoista 
reiän golfkenttä. Parin kilometrin päässä toimii 
myös legendaarinen Halkosaaren huvikeskus, 
missä viihdyttävät tulevana suvena kesäteatte-
ri sekä viikonloppuisin järjestettävät lavatanssit.

- Kesäteatterissa esitetään kaksi näytelmää. 
Yleisöä hauskuuttavat Tankki täyteen sekä Mie-
lensäpahoittaja ja ruskeakastike. Valikoimassam-
me onkin mukavia paketteja teatterivieraille niin 
majoituksen kuin ruokailunkin osalta.

- Kauttamme on saatavissa myös mainioi-
ta ryhmäpaketteja Seinäjoen kaupunginteat-
teriin, Ilmajoen Musiikkijuhlille sekä Kaustisen 
Folk Music Festivaliin, Järvinen kertoo.

Pesäpallo kuuluu luonnollisena osana poh-
jalaiseen kesään. Kivitipun lähietäisyydellä mies-
ten Superpesiksen pisteistä taistelevat viime ke-
sän hopeajoukkue Vimpelin Veto sekä Alajär-
ven Ankkurit.

- Tarjoamme majoittujille liput Vimpelin ko-
tiotteluihin niin kauan kuin niitä riittää. Kannat-
taa siis olla nopea, Järvinen vihjaa.

Risteilyjä ja elämyksiä

Aivan Kivitipun kupeesta on mahdollista hypä-
tä Lappajärven laineilla liikennöivän 58-paikkai-
sen m/s Arielin kyytiin. Vuosi sitten täydellises-
ti remontoidun aluksen matkassa saakin katta-
van kuvan Lappajärvestä.

Lähietäisyydellä on myös paljon 
muuta nähtävää ja koettavaa. Lap-
pajärven Ylipäässä voi tutustua Atel-
jee Aution upeaan ja ainutlaatuiseen 
tarjontaan. Tapio Aution kädestä syn-
tyneet kivirakennukset, betonipatsaat 
ja maalaukset eivät varmasti jätä kä-
vijää kylmäksi. 

- Lappajärvi tunnetaan lisäksi 
muun muassa laadukkaista matois-
taan, joita voi hankkia vaikkapa Ver-
ho- ja Mattotalosta, Järvinen opastaa.

Alajärven puolella mainioita käyn-
tikohteita ovat Nelimarkka-museo, 
Punaisen Tuvan Viinitila, Tulivuorikes-
kus sekä monet Alvar Aallon suunnit-
telemat rakennukset.

- Lisäksi ohjelmallista antia tarjoaa 
lappajärveläinen KipinäKodan Luon-
to- ja Elämyspalvelut. Heidän kauttaan 
järjestyvät kätevästi muun muassa pa-
tikoinnit sekä jousiammunta. Koko-
naisuudessaan kraatterijärven ympä-
ristö tulvii ikimuistoisia ja laadukkaita 
elämyksiä. Olenkin varma, että täällä 
mieli rentoutuu ja hymy nousee suu-
pieleen, Järvinen tunnelmoi.

Lisää Kivitipun tarjontaa löytyy 
osoitteesta www.kivitippu.fi. Samasta 
paikasta voi myös ostaa vaikkapa lah-
jakortteja ilahduttamaan läheisiä sekä 
katsoa ajankohtaiset tapahtumat. ▼

Tomi Olli
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Kulttuuriyhdistys Karikko 

Vapunaattona 30.4.2007 Lappajärven Nississä, 
Aholan vintillä se syntyi: kolmen lappajärveläi-
sen yksi yhteinen unelma, Kulttuuriyhdistys Ka-
rikko ry. Perustajina olivat teatteri-ilmaisun oh-
jaaja Katja Kujala, musiikkipedagogiikan opis-
kelija, muusikko Antti Purola ja museonhoita-
ja-kulttuurisihteeri Tuija Ahola. Perustajat oli-
vat kaikki lappajärveläissyntyisiä, Lappajärvellä 
asuvia ja vaikuttavia taiteen tekijöitä.

Yhdistyksen perustamisen lähtökohtana ja 
tarkoituksena oli ja on edelleen halu aktivoida, 
edistää ja tunnetuksi tehdä järviseutulaista ja 
lappajärveläistä esittävää taidetta sekä vahvis-
taa paikallisia kulttuurisia juuria. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi Karikko järjestää musiikkiesityk-
siä, teatteriesityksiä, performansseja, runoesityk-
siä ja eri taiteenlajeja yhdistäviä esityksiä, tekee 
yhteistyötä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa, 
aloitteita viranomaisille sekä harjoittaa julkaisu- 
ja tiedotustoimintaa. Karikossa toimivat aktiivi-
sesti perustajajäsenet Katja, Tuija ja Antti sekä li-
säksi musiikkipedagogi/muusikko Maija Perä-
lä ja musiikkipedagogi/muusikko Kaisa Rinne.

Melleristä se alkoi

Kulttuuriyhdistys Karikon ensimmäinen isom-
pi produktio oli eri taidelajeja yhdistävä näyt-
tämöteos Arto Mellerin runoista. Lappajär-
veläisjuurinen Arto on aikamme merkittävim-
piä runoilijoita, joka tuotannossaan aina palasi 
kotiseudulleen. Me karikkolaiset olimme inspi-
roituneet ja innostuneet Mellerin runoudesta. 
Halusimme säveltää ja sovittaa musiikkia Arton 
runoihin sekä yhdistää niihin kuvainstallaation. 
Tunnistimme kaikki väkevästi sielunmaiseman, 
joka Mellerin runoista kuvastui. Me halusimme 
omalla taiteellisella tekemisellämme vahvistaa 
juuriamme ja kunnioittaa lappajärveläistä Arto 
Melleriä, joka on jättänyt lähtemättömän jäljen 
historiaamme ja on näin yhä elävien kirjoissa.

Tästä prosessista syntyi näyttämöteos Elävi-
en kirjoissa - haikuja lakeuden yllä, joka sai ensi-il-
tansa 13.5.2007 Lappajärvi-salissa. Dramaturgia 
oli työryhmän, ohjaus Katja Kujalan, musiikin sä-
vellys Antti Purolan, musiikin sovitus Antti Puro-

lan ja Maija Perälän, kuvainstallaation suunnit-
telu Markku-Tapani Hakalan ja esiintyjinä oli-
vat Katja (lausunta), Tuija (lausunta), Antti (har-
monikka), Maija (saksofoni) ja valot ja ääni Ul-
pu Viinamäki. Elävien kirjoissa näyttämöteos-
ta on esitetty useita kertoja ja siitä on tehty ly-
hennettyjä versioita eri tilaisuuksiin.

Olemme tuottaneet ja valmistaneet vuosien 
varrella monia teatteriesityksiä: Bernarda Alban 
talo (2008), Sydänkohtauksia (2009), Rakkaus ral-
lallaa (2009), Hengityshäiriöitä (2011). Olemme 
myös toimineet Lokakuun Loiskeet pelimanni-
tapahtuman ohjelmatuottajana vuosina 2010–
2012. Lokakuun Loiskeet tapahtumaan synny-
timme Laulujen Loiskeet - uusien kansanlaulu-
jen sävellys- ja sanoituskilpailun, joka on järjes-
tetty vuosina 2010 ja 2011. Vuonna 2012 tuo-
timme kahden vuoden kilpailujen finaalikap-
paleista nuottikirjan, jossa on yhteensä 20 uut-
ta kansanlaulua.

Vuonna 2010 synnytimme Lappajärvelle uu-
den lapsille suunnatun kesäteatterin. Aluksi teat-
teri toimi Lappajärven kotiseututalon Taavintu-
van pihamaalla, mutta muutti viime kesänä Lap-
pajärven Itäkylän kylätalon pihamaalle. Ensim-
mäinen lastenteatteriesitys oli Rauha ja Rysäys. 
Vuonna 2011 nähtiin estradilla Keljut kalakave-
rit ja Järvihirviö, 2012 Sähäkät Säätilat ja vuon-
na 2013 Grande Pamaus eli Timanttijärven salai-
suus. Kaikki näytelmät on tehty tilaustyönä ja ne 
ovat liittyneet Lappajärven ja Järviseudun pai-
kalliseen historiaan ja kulttuuriperintöön. 

Pelastakaa Pitkästön kummitus!

Tämän kesän lastenteatteriesitys on Pelastakaa 
Pitkästön kummitus! Pitkästön saarella asuvan 
Kaino-kummituksen aika on käynyt pitkäksi. Tä-
mä ujo ja arka kummitus päättää kehittää itse-
ään ja lähtee reissuun kohentuakseen kummi-
tuksena. Matkallaan Kaino törmää Talvikki-ton-

Sähäkät säätilat lastenteatteriesitys vuodelta 2012, teemana ilmastonmuutos. Metsähiirenä Helmi Kujala, 
Tolska-tonttuna Tuija Ahola ja majavana Eemeli Porthén.

Melleristä Pitkästön kummitukseen

Tuija Ahola ja Katja Kujala
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tun emännöimään pihapiiriin Itäkylän kylätalolla 
Lappajärven rannalla. Talvikki on taiteilija isolla 
T:llä, hän taitaa niin taidemaalauksen kuin oop-
peralaulunkin. Tästä Kaino saa idean, hän vakoi-
lee laulun salat Talvikilta ja hakeutuu sitten oop-
peran kummitukseksi. Talvikki säikähtää ikihy-
viksi, kun pihapiirissä alkaa tapahtua kummia: 
villahuivi häviää, nakit katoaa ja pihaan ilmes-
tyy outo toteemi. Paikalle on hälytettävä maa-
ilmankuulut salapoliisit Pearlock ja Pipsa Jaspis! 

Pystyvätkö salapoliisit ratkaisemaan katoa-
vien tavaroiden arvoituksen? Minkä salaisuu-
den lähistöllä asuva kalastaja Kaarlo Kuha Tal-
vikille paljastaa? Saako paikallislehden toimit-
taja R. Reportteri lehteensä vuosisadan jymy-
jutun? Pitääkö Kaino-kummitusta pelätä? Miksi 
ja keneltä Kaino-kummitus pitää lopulta pelas-
taa? Tämä kaikki selviää Itäkylän kylätalon ran-
nalla kesällä 2014.

Pelastakaa Pitkästön kummitus! -näytelmän 
jälkeen lapsilla on mahdollisuus osallistua roo-
lihenkilöiden vetämiin työpajoihin. Työpajoissa 
tutustutaan näytelmän teemaan leikkien ja as-
karrellen. Esityksen kesto työpajoineen n. 1 tun-
ti. Näytelmä sopii myös aivan perheen pienim-
mille. Esitykset Itäkylän kylätalolla, Lappajärven 
rannalla (Osoite: Ukonniementie -> Uimalantie 39, 
62660 Itäkylä, Lappajärvi). Esityksen käsikirjoitus 
Katja Kujala, ohjaus Sari Pasanen, tuottaja Kult-
tuuriyhdistys Karikko ry yhteistyössä Järvilakeu-
den kansalaisopiston kanssa. ▼

Esityspäivät ja -ajat:

ma  30.6.  klo 18
ti  1.7.  klo 18
ke  2.7.  klo 18

ma  7.7.  klo 18
ti  8.7.  klo 18
ke  9.7.  klo 18

ma  14.7.  klo 18
ti  15.7.  klo 18
ke  16.7.  klo 18

Liput: 7 €, 3-vuotiaat ja alle ilmaiseksi, 
sis. työpajat.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus vieraili ja 
kokousti 27.11.2013 Haukilahdessa kauneusalan 
yrittäjän Heleena Övermark-Lehdon yritykses-
sä. Kohtauspaikkana oli Toporiina-ketjun Hau-
kilahden toimipiste (yrityksellä on toimipisteet 
myös Tapiolassa ja Westendissä).

Toimitusjohtaja, lappajärveläistaustainen He-
leena Övermark-Lehto otti meidät ystävällisesti 
vastaan ja istutti kahvipöytään leipien ja muiden 
herkkujen ääreen. Kahvin lomassa hän kertoili 
yrityksensä taustasta ja toiminnasta.

Toporiina on perustettu 1972 Haukilahteen 
ja Tapiola seurasi 1979. Alkuperäinen toimintai-
dea oli tarjota monipuolisia palveluja koko per-
heelle. 70-luvun työt olivat viikkokampauksia, 
leikkauksia, juurivärejä, vaalennusraitoja ja per-
manentteja. Kampauksina tulivat muotiin föön-
kampaukset tupeerattujen rinnalle. 80-luvulla 
mukaan tuli monivärikäsittelyjä, joita rohkeim-
mat uskalsivat ottaa. 

Kolmas Toporiina perustettiin Westendiin 
80-luvulla. Henkilöstön määrä nousi parhaim-
millaan noin 40:een. Morsiuskampausten buu-
mi jatkui.

90-luvulla hiusten leikkaukset tulivat roh-
keammiksi, jopa taideteoksia muistuttaviksi. Juh-
lakampaukset löysivät taas paikkansa ennen 
kaikkea nuorten järjestämissä juhlatanssiaisissa.

2000-luvulla haettiin hiusmalleihin selväs-
ti yksilöllisiä ja persoonallisia piirteitä, jotka oli-
sivat helppohoitoisia. Kiharakampaukset pois-
tuivat muodista.

Nyt 2010-luvulla hius- ja kauneustrendit nä-
kyvät paljon erilaisissa medioissa. Yksilöllisyyttä 
vaalitaan. Asiakkaat haluavat myös tehokasta 
ihonhoitoa. Myös vahausten ja koristeltujen ra-
kennekynsien ja yksittäin istutettujen kestoripsi-
en kysyntä on saanut vakiokäyttäjänsä.

Tässä tuli lyhyt historiikki kampaamotoimin-
nan muutoksiin ja trendeihin 40 vuoden ajalta 
yhden yrityksen puitteissa.

Paitsi kampaamo- ja hoitotoimintaa Toporii-
na on tuonut maahan Baden-Badenista Biodro-
ga-ammattikosmetiikkaa vuodesta 1984 lähtien 
ja hoitaa myös jälleenmyynnin koko Suomeen. 
Värikosmetiikan maahantuonti Hampurista aloi-
tettiin noin 10 vuotta sitten. Lisäksi tuotesarjois-
ta mainittakoon nyt vuoden käytössä ollut Dr. 
Scheller -luomusarja.

-Osa liiketoimintaa on myös tilojen vuok-
raustoiminta, jota kautta hyödynnämme 
meille tarpeettomiksi käyneitä tiloja, kertoo 
Övermark-Lehto.

Näiden kolmen kivijalan varassa pyörii nyt 
jo viidettä vuosikymmentä aloittava eteläpoh-
jalaislähtöisen yrittäjän luoma yritys.

Yrityksen toiminta perustuu hyvään palve-
luun, ammattitaitoon, asiakkaiden tarpeiden 
huomioimiseen, reiluun henkilöstöpolitiikkaan, 
jossa ei myöskään ikärasismia ole (vanhin työn-
tekijä 70) sekä hyviin tuotteisiin. Toporiina on 
hieno esimerkki pitkään toimineesta yritykses-
tä, jossa myös oma perhe on auttanut .

Toimelias emäntämme ehtii muutakin kuin 
johtaa yritystä; hän on innokas ja menestykse-
käs golffaaja, johon myös oheinen kuva liittyy. 

Kiitollisina käynnistämme puheenjohta-
jamme Elle Mäkinen luovutti toimitusjohtajal-
le muistoksi eteläpohjalaisen taiteilijan Pauliau-
kusti Haapasen taulun.

Lähtiessämme saimme mukaamme näyt-
teen firman tuotevalikoimasta; yövoidetta 
DR.Schellerin luomutuotesarjasta, joten jat-
kossa heräämme aamulla siloposkisempina. ▼

Teksti:Tarmo Ojaluoma

Toporiinan lappajärveläissyntyinen omistaja 
Heleena Övermark-Lehto on innokas golfin 
pelaaja.

Lappajärveltä
kauneusalan yrittäjäksi
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Nykyihminen viettää paljon aikaa sosiaalisessa 
mediassa, sekä viihde- että tiedonhakutarkoi-
tuksessa. Lappajärvi on pysynyt sosiaalisen me-
dian kehityksessä mukana, ja lukuisat kuntalai-
set, kesämökkiläiset ja paluumuutosta haavei-
levat seuraavatkin aktiivisesti Lappajärven face-
book-viestintää, josta vastaa Virtaa Lappajärvel-
le -hanke. Facebookin kautta viesti kulkee esi-
merkiksi Lappajärvellä järjestettävistä tapahtu-
mista, ja jaetaanpa sivulla kauniita valokuviakin 
kaikkien iloksi. 

Tärkeintä Lappajärven facebook-viestinnässä 
on yhteisöllisyys. Keskustelua käydään meidän 
kaikkien yhteisestä Lappajärvestä aktiivisesti ja 
positiivisessa hengessä, lähes päivittäin. Virtaa 

Lappajärvelle -hankkeen ylläpitämän facebook-
sivun lisäksi kunnan alueella toimii useita face-
book-ryhmiä, joiden avulla tieto liikkuu tehok-
kaasti ja nopeasti.

Lappajärvellä on hiljattain kehitetty myös 
uudenlainen, yhteisöllinen nettisivusto, Lappa-
järvi-info. Vuoden 2013 lopulla lanseerattu sivus-
to, www.lappajarvi-info.fi, kerää yhteen lappa-
järveläiset yritykset, yhdistykset, käyntikohteet, 
sähköisen tapahtumakalenterin ja kuntalaisil-
le tarkoitetun ilmoitukset-palstan. Sivusto on 
eräänlainen tiedonjakofoorumi, jota seuraamal-
la käyttäjä pysyy mukana Lappajärven runsaassa 
palvelu- ja tapahtumatarjonnassa. Tiedot mie-
lenkiintoisista nähtävyyksistä ja paikallisista yri-

Lappajärvi näyttäytyy
sosiaalisessa mediassa

tyksistä löytyvät hetkessä tehokkaan hakupal-
velun avulla. 

Tabletille ja älypuhelimelle skaalautuvalle, 
helppokäyttöiselle Lappajärvi-info-sivustolle 
kerätään parhaillaan ahkerasti lappajärveläis-
ten toimijoiden sähköisiä ”käyntikortteja”, joita 
kuntalaiset, kesämökkiläiset ja matkailijat pääse-
vät sivustolla selailemaan. Ajan tasalla olevasta 
tapahtumakalenterista löytyvät helposti kesän 
suosittujen tapahtumien ajankohdat ja järjestä-
jätiedot. Ilmoitukset-palstalla kuntalaiset voivat 
ilmoittaa ilmaiseksi esimerkiksi myynnissä ole-
vista tavaroista, työpaikoista tai Lappajärven ke-
hittämisehdotuksista. ▼

Lappajärven tuoreimmat kuulumiset facebookissa: www.facebook.com/virtaalappajarvelle

Lappajärvi-infon löydät osoitteesta: www.lappajarvi-info.fi

Kuvat ja teksti: Tiia Van Meter
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Lappajärvelle muutetaan monesta eri maail-
mankolkasta – Etelä-Suomen suurista kaupun-
geista, Venäjältä ja New Yorkistakin. Lappajär-
vessä koukuttaa kauniiden maisemien, maaseu-
dun rauhan ja lämpimän yhteisöllisyyden lisäksi 
paikkakunnan ainutlaatuinen historia: valtavan 
meteoriittikraatteriin syntyneen järven vierellä 
elämisessä on kiehtovaa, ikiaikaista mystiikkaa. 

Maallemuuttajalle Lappajärvi on varsinainen 
aarreaitta. Kymmenet paikalliset järjestöt ja yh-
distykset tarjoavat ympärivuotista puuhaa niin 
perheen pienimmille kuin senioreillekin. Aktiivi-

Lappajärvi maallemuuttajan silmin

set kyläyhdistykset ottavat muualta tulleet avo-
sylin vastaan ja kutsuvat uudet asukkaat mukaan 
kylän toimintaan. Peruspalveluiden lisäksi Lap-
pajärveltä löytyy runsaasti monen eri toimialan 
yrittäjiä, joita paikkakuntalaiset tukevat innolla: 
yhteen hiileen puhaltaminen ja paikallisten toi-
mijoiden tukeminen on nostettu Lappajärvellä 
tärkeäksi yhteiseksi arvoksi. Uusillekin yrittäjille 
on tilaa - toimijoita kaivataan Lappajärvellä nyt 
varsinkin matkailusektorille, joka elää Etelä-Poh-
janmaalla voimakasta nousukautta.

Maallemuuttajalle tärkeää on oma rauha: 
irtiotto kaupungin melusta ja hälystä, luonnon 
äänien kuunteleminen, pysähtyminen veden 
äärelle tai metsän siimekseen. Vaikka Lappajär-
vellä on tarvittaessa paljonkin vilskettä ja vili-
nää, on meillä kaikilla kuitenkin myös mahdol-
lisuus päivittäiseen hiljentymiseen sinisen tai-
vaankaaren alla. Oman tilan ja avaruuden tun-
tu pysäyttää kiireisen ihmisen arvostamaan elä-
män monimuotoisuutta: kuovin keväistä huu-
toa, kirkkaana kimmeltävää järven selkää, viljan 
havinaa tuulessa. ▼

Kuva ja teksti: Tiia Van Meter
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Teksti: Tiina Kujala ja Piia Rajala

Kokkitupa

”Haluan yrittäjäksi mutta en ole vielä tarpeeksi 
hullu.” Tuon lauseen sanoin ensimmäisen ker-
ran ääneen 10 vuotta sitten. 

Kokemusta, oppia ja rohkeutta sekä sitä hul-
luutta keräsin noin 20 vuoden ajan opiskellen 
ja työskennellen sekä Suomessa että Saksassa. 
Viisi vuotta sitten päätös paluusta Lappajärvel-
le selkiytyi. Samalla oli selvää että tulen elättä-
mään itseni yrittäjänä. Halu toteuttaa oma unel-
ma ja muuttaa takaisin kotiseudulle voitti hyvän 
työpaikan ja mukavan elämän Etelä-Suomessa.

Kipinäkodan Luonto- ja 
Elämyspalvelut

”Tee elämässä ihan mitä haluat, mutta yrittäjäk-
si et ala.” Tämän laushen isi sano, ku opiskelem-
han lähin. Pitkän elämäntyön yrittäjänä tehnyt 
isä tiesi yrittäjyyden molemmat puolet ja yksin 
yrittämisen haasteet. Ensin ei pitänyt yrittäjää tul-
lakaan, vaan kuinkas kävikään. Kun löysin itseni 
opiskelemasta itselleni toista ammattia, luonto- 
ja ympäristöalan perustutkintoa, rupesi Lapinty-
tön tulevaisuus Etelä-Pohjanmaalla hahmottua.

Hulluahan se olisi! Kuka nyt koiravaljakko-
palveluita näin etelään toisi! Siitä se ajatus sit-
ten lähti. Nyt yritys tarjoaa koirasafarien lisäksi 
lumikenkäsafareita ja -vuokrausta, sulanmaan 
patikointeja alueen eri kohteisiin, jousiammun-
taa, ja kesälle 2014 on tulossa ohjattuja melon-
taretkiä ja kanoottivuokrausta.

Kokki tuvassa - kipinä kodassa

Rohkeus kasvoi, kun kaksi naista hulluilla 
ideoilla tutustuivat ja saivat voimaa toisistaan. 
Hullunrohkeaa! 

Lappajärven ainutlaatuinen historia, luonto, 
puhtaat raaka-aineet ja ammattitaitoiset lähiruo-
an tuottajat luovat hullunrohkeille loistavat puit-
teet tuottaa uniikkeja elämyksiä ja unohtumat-
tomia nautintoja. Virkistyspäivä Lappajärvellä pi-
tää sisällään esim. koiravaljakkosafarin itse aja-
en, upeaa kraatterijärveä hiljaisuudessa ihaillen, 
herkkuja Lappajärveltä tunnelmallisessa pohja-
laismiljöössä järven rannalla. ▼

Hulluja? Rohkeita? Hullunrohkeita!

Tiina Kujala tarjoaa Kokkituvassa lähiruokaa.

Piia Rajala järjestää elämyksiä mm. koiravaljakolla.

Kaksi yrittäjänaista kertoo tiestään yrittäjäksi Lappajärvelle. 

Tiina Kujala palasi kotiseudulleen ja perusti Kokkituvan ja 

lapintyttö Piia Rajala toi Lappajärvelle koirasafarin ja muuta elämysmatkailua.

Kokkituvan liikeidea on alusta lähtien ollut 
valmistaa puhtaista, sesongin parhaista raaka-
aineista selkeitä makuja. Ruoat tehdään perin-
teitä kunnioittaen, uusia tuulia haistellen. Huo-
mattuani kuinka mahtava määrä Lappajärvellä 
tuotetaan elintarvikkeita ja raaka-aineita selkiy-
tyi liikeideani vielä käyttämään juuri näitä pai-
kallisten tuottajien tuotteita. 

Yhdessä ideoimalla ja toisensa 

vahvuuksia parhaiten hyödyntäen

on saatu laadukkaita kokonaisuuksia

ja onnellisia vieraita.
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Lappajärven Pelimannien toiminta käynnistyi jo 
70-luvulla ja Etelä-Pohjanmaan Spelit-kansan-
musiikkitapahtuma järjestettiin Lappajärvellä 
1977. Pelimannitoiminta vilkastui ja osa lappa-
järveläisistä pelimanneista soitteli myös Järvi-
seudun Pelimanneissa. Lappajärveläiset Kruu-
nuhäät -esitys toteutettiin Helsingin Seurasaa-
ressa kesällä 1978. 80-luvun puolivälissä käyn-
nistettiin uudelleen pelimannitoiminta paikka-
kunnalla Itäkylän viulumiesten ja kirkonkyläläis-
ten pelimanniharrastajien yhteistyönä.

Lappajärven Pelimanneissa/tanssiorkesteri 
Meteoriitissa on soittanut kahdenkymmenen-
viiden vuoden aikana n. 15 eri soittajaa Asko 
Laukkosen, Kristian Hyypän ja Antti Puro-
lan ohjauksessa.

Virallisesti Lappajärven Pelimannit rekisteröi-
tiin v. 1991 ennen ensimmäistä ryhmän esiin-
tymismatkaa Yhdysvaltoihin. Pelimannien pu-
heenjohtajana on toiminut alusta alkaen Mik-
ko Valo ja sihteerin tehtävät ovat kuuluneet Lo-
kakuun Loiskeiden ”isälle” Toivo Rajalalle. Kan-
salaisopisto on tukenut ryhmän toimintaa vuo-
sien aikana ohjaajan palkkauksen muodossa.

Nykyisin Lappajärven Pelimanniryhmässä 
soittavat Asko Laukkonen, ryhmän vetäjä ja har-
monikka (koskettimet), Aleksi Laukkonen, har-
monikka ja kitara, Esa Pitkäkangas, harmonik-
ka, Toivo Rajala, viulu, mandoliini, huuliharppu 
ja laulu, Anders Eriksson, kontrabasso, Seppo 
Mäkiniemi, rummut ja Mikko Valo, laulu (ryh-
män juontaja). Pelimannien soittimina ovat har-
monikat (5-rivinen / 2-rivinen ), viulut, mando-
liini, huuliharppu, kitara, kontrabasso ja harmo-
ni. Lisäksi ryhmällä on oma laulusolisti. Oma ää-
nitteen, (c-kasetti) Lappajärven Pelimannit teki 
Seinäjoella v. 1992. Äänite sai nimekseen Lappa-
järven laineilla (nimikkovalssin sävelsi viulupeli-
manni Martti E.Viinamäki). Toinen esiintymis-
matka Floridaan tehtiin ohjelmaryhmän kans-
sa samana vuonna. Äänite kopioitiin omakus-
tanteisena myöhemmin myös cd-formaattiin.

Tanssiorkesteri Meteoriitti aloitti lukui-
sat esiintymiset eri puolella Suomea ja esiin-
tyi myös tanssipaikoilla 90-luvun puolivälin jäl-
keen. Orkesteri oli mukana myös suositussa te-
levisio- ohjelmassa Kesäillan valssi, joka toteu-

tettiin Lappajärven Halkosaaressa 90-luvun lo-
pulla. Tanssiorkesteritoimintaa jatkettiin vielä 
2000-luvun aikana.

-Lappajärven Pelimannit on 
esiintynyt 25 vuoden aikana mm. 
seuraavissa kohteissa:
 » 3 kertaa Yhdysvalloissa vuosina 1991, 1992 

ja 2001 ( Florida / Philadelphia )
 » 2 kertaa Venäjällä 1990- ja 2000-luvulla ( 

ystävyyskaupunki Pudoz / Ääninen )
 » 1 kerran Virossa 1990-luvun alkupuolella 

Vändrassa (Evijärven ystävyyskunta)
 » 2006 Sveitsissä ( eri kohteissa ) sekä 2009 

Unkarissa ( Balatonin alueella )
 » Useita eri kertoja Ruotsissa (80 ja 

90-luvulla / Ytterlännes ja Västerås )
 » Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla ja Etelä-

Pohjanmaan Speleissä vuosittain
 » Useita kertoja Folklandia-risteilyillä, 

Palkeisissa Alastarossa, Lapin kevätsoitossa 
Rovaniemellä, Jutajaisissa Sodankylässä 
ym. musiikkitapahtumissa eri puolilla 
Suomea.

Lappajärven Pelimannit ovat esiintyneet 25 vuo-
den aikana Kylpylä Kivitipun erilaisissa tilaisuuk-
sissa kuukausittain eri kokoonpanoilla (Iltamat, 
lauluillat ja erilaiset juhlat). Pelimannit ovat ol-
leet mukana yhdessä järjestämässä Lokakuun 
Loiskeet -kansanmusiikkitapahtumaa Lappa-

järven Nykälänniemellä 24 vuoden aikana. Pe-
limanniryhmä on esiintynyt Lappajärven kun-
nan eri tilaisuuksissa vuosien aikana sekä vierail-
lut säännöllisesti kunnan eri laitoksissa vuosit-
tain. Tanssiryhmä Väkitukon säestysryhmänä eri 
tapahtumissa ja harjoituksissa on soiteltu myös 
15 vuoden ajan. Lappajärven Pelimannit valit-
tiin 31.10.2010 Karijoella vuoden 2010 Speli-yh-
tyeeksi Etelä-Pohjanmaalla.

Lappajärven Pelimannit valmistautuu tule-
vaan juhlavuoteensa esiintymällä yhdessä tans-
siryhmä Väkitukon kanssa Helsingin Eteläpoh-
jalaisille lauantaina 5.4. klo 15.00 Kampin Palve-
lukeskuksessa Helsingissä. Lappajärveläiset ilta-
mat -ohjelmakokonaisuus ja pelimanni-tans-
sit kuuluvat kuntavierailun ohjelmaan. Syksyllä 
Lappajärven Pelimannit pitävät 25-vuotisjuhla-
konsertin Lokakuun Loiskeet -pelimannitapah-
tuman yhteydessä Kylpylä Kivitipussa lauantai-
na 4.10.2014.

Pelimanniryhmän jäsenistä Kristian Hyyppä 
voitti 90-luvulla alkupuolella pelimanniharmo-
nikan Suomen mestaruuden Ikaalisten harmo-
nikkatapahtumassa. Antti Purola on osallistunut 
Kultainen Harmonikka loppukilpailuun Ikaalisis-
sa (4.sija) ja Aleksi Laukkonen Hopeinen harmo-
nikka-kilpaan 2009. Pelimanniharmonikka-kilpai-
lun ja samalla suomenmestaruuden hän voit-
ti ylivoimaisesti kesällä 2011. Parhaillaan Aleksi 
valmistautuu haastavaan Kultainen Harmonik-
kakilpailuun Ikaalisiin. ▼

Lappajärven Pelimannit / 
Tanssiorkesteri Meteoriitti

Mikko Valo
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Lappajärvellä Lappajärvi hallitsee maisemaa. Jär-
ven itä- ja länsirantaa kiertävät tiet tämän täs-
tä avaavat näkymiä järvelle. Lappajärveläinen 
on tottunut näkemäänsä ja useinkaan ei enää 
kiinnitä kotimaisemaan kovin paljon huomio-
ta, mutta joka kerta, kun matkaltaan saapuu ja 
näkee Lappajärven, tietää saapuneensa kotiin. 
Ohikulkijat, matkailijat ja veneilijät puolestaan 
viehättyvät aina Lappajärven hienoihin maise-
miin. Lappajärvi on Etelä-Pohjanmaan edusta-
vimpia vesistökohteita, jonka maisema-arvot 
tulee säilyttää.

Maisema muuttuu huomaamatta

Lappajärven järvimaisema on kuitenkin vuosi-
kymmenten saatossa huomaamatta muuttu-
nut. Järvi on jäänyt paljolti piiloon kasvillisuu-
den taakse. Mökkiasutus on vallannut rannat. 
Yksistään Lappajärven kunnan alueella rannan 
tuntumassa on noin 1000 kesämökkiä. Kuka-
pa ei haluaisi saada loma-asuntoa Lappajär-
ven rantaan. Maataloudesta pois jääneet pel-
lot ovat pusikoituneet tai peltoja on metsitet-
ty tarkoituksella. Useiden järven laskujen seu-
rauksena Lappajärven rannoilla on tyypillisesti 
rantapenkka, joka kasvaa puustoa. Veden las-
kun seurauksen on syntynyt ns. vesijättömaa-
ta, jonne myös hoitamattomana on muodos-
tunut ryteikköjä. Nämä kaikki yhdessä ovat ai-
heuttaneet sen, että järvimaisema on umpeu-
tunut vähitellen monin paikoin.

Maisemanhoitosuunnitelma
Kuntalaisten puheiden ja toiveiden innoittama 
päätettiin Lappajärven kunnassa vuonna 2013 
toteuttaa Lappajärven maisemanhoitosuunni-
telma. Tavoitteena oli laatia yleissuunnitelma eri-
tyisesti Lappajärven järvimaiseman parantami-
seksi ja kunnostamiseksi alueille, joissa se puus-
ton ja pajukoiden kasvamisen takia oli umpeu-
tunut. Lähtökohtana oli maiseman avaaminen 
ja näkymien parantaminen järvelle Lappajärveä 
ympäri kiertäviltä teiltä.

Maisemanhoitosuunnitteluun saatiin ra-
hoitus Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). 
Suunnittelijaksi valittiin ProAgria Etelä-Pohjan-
maa, jolla on kokemusta maisemanhoitotyös-
tä. Suunnittelutyön edistymistä valvoi hank-
keen ohjausryhmä, jossa oli edustaja kaikista 
Lappajärven kylistä, jakokunnista ja Etelä-Poh-
janmaa elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuk-
sesta sekä kunnasta. Työn alkuvaiheessa kuul-
tiin kyläläisiä laajasti pitämällä useita yleisötilai-
suuksia, joissa kerrottiin suunnittelusta ja kerät-
tiin samalla paikallista tietoa ja näkemyksiä työn 
toteuttamiseksi.

Valmistuneessa maisemanhoitosuunnitel-
massa on ansiokkaasti tuotu esille Lappajär-
ven järvi- ja kulttuurimaisemassa maisemalli-
sesti merkittäviä ja kehitettäviä seikkoja. Suun-
nittelualue on jaettu 15 eri osa-alueeseen, jois-
ta kustakin on tehty maisema-analyysi ja esitet-
ty alueet, joissa tulisi tehdä raivaustöitä. Lisäk-
si annetaan ehdotuksia maiseman kohentami-

sesta ja kehittämisestä helposti toteutettavin 
toimenpitein. Suunnitelma sisältää arvion syn-
tyvistä kustannuksista.

Rantavyöhyke

Lappajärven rantavyöhykkeen umpeen kasva-
minen on vähentänyt järven näkyvyyttä tielle. 
Suurimpana syynä voidaan pitää laidunnuksen 
vähentymistä. Toisaalta ranta-asutus on kaava-
määräysten mukaisesti sopeutettava maise-
maan kasvillisuudella. Suunnitelman mukaises-
ti rantavyöhykkeen avoimena pitäminen ihmis-
voimin kannattaa keskittää tärkeimmille paikoil-
le kuten järvien lahtiin, joissa tie kulkee lähellä 
rantaa sekä tiemaiseman korkeimmille paikoil-
le, joista avautuu näkymiä laajoille alueille. Ta-
voitteena on, että rakennetut alueet muodosta-
vat rantaan osaltaan monimuotoisuutta säilyttä-
viä tiheikköjä ja pihapiirejä. Mökkipihat on hyvä 
säilyttää luonnonmukaisina, suosimalla alueel-
le soveltuvia luonnonvaraisia kasveja. Niiltä osin 
kuin kaavamääräykset sallivat avoimuuden ran-
taviivaan saakka, rannan raivaukset tulee tehdä 
riittävän pitkältä matkalta ja alueet raivata riit-
tävän avoimeksi.

Rantavyöhykkeen kasvillisuus muodostaa 
myös suojavyöhykkeen, joka vähentää ravin-
teiden ja muiden haitallisten aineiden kulkeu-
tumista pelloilta vesistöön. Parhaimmillaan suo-
javyöhyke elävöittää maisemaa rytmitetyllä kas-
villisuudellaan, sulkematta avointa viljelymaise-
maa. Toimiva hoitomuoto on niittäminen tai lai-

Lappajärven maisemanhoito yhteinen asia

Mökkiasutus on vallannut Lappajärven rannat.
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duntaminen. Laiduntaminen ei sovi eroosioher-
kille rantapelloille tai tulva-alueilla. Suojavyöhyk-
keen maisemaa voidaan parantaa istuttamalla 
puita yksittäin tai ryhminä.

Viljely- ja tiemaisemat

Maisemallisesti tärkeitä alueita ovat avoimet vil-
jelyaukeat, joiden takana pilkottaa järvi. Lappa-
järven yleiskaavassa on myös huomioitu avoi-
mena säilytettävät, maisemallisesti merkittävät 
viljelyaukeat. Viljelyaukeiden tärkein hoitomuo-
to on viljelyn jatkaminen. Hoitamattomat vilje-
lyalueiden reunavyöhykkeet kuten ojien var-
ret sulkevat helposti pitkät näkymät pelloille 
ja Lappajärvelle. Maisemanhoitosuunnitelman 
mukaisesti maisemallisesti merkittävien pelto-
aukeiden kohdalla on erityisesti huolehdittava 
pellon ja tien välisen vyöhykkeen säännöllises-
tä raivauksesta sekä ojanvarsien raivaamisesta. 

Lappajärven järvimaisema katselu tapah-
tuu usein tieltä ja autosta käsin. Lappajärven 
länsirannantie on kokonaisuudessaan maise-
mallisesti arvokas tielinjaus, jota tulisi kehittää 
ja tuotteistaa maisematienä. Karvalan ja Tarvo-
lan kyläraitit ovat kapeita ja vanhoja teitä, jot-
ka mukailevat kauniisti kylärakennetta. Ylipään 
kyläraitti on myös kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas rakennettu ympäristö, jonka takana Lappa-
järvi siintää mieleen painuvasti.

Maiseman solmukohdat ovat maaseudun 
käyntikortteja, joiden hoitamiseen kannattaa 
myös kiinnittää huomiota. Tiemaisemassa ko- Umpeenkasvanutta järvimaisemaa.

Pihapiiri osana järvi- ja tiemaisemaa Ylipäässä.

rostuvia solmukohtia ovat mm. teiden risteyk-
set sekä tien ja vesistön yhtymäkohdat esim. 
venesatamat.

Maisemalliset yksityiskohdat 

Maisemallisesti tärkeät arvokohteet ja kauniit nä-
kymät tulisi hoitaa niin, että ne erottuvat eduk-
seen tiemaisemassa. Yksittäiset puut, puukujan-
teet, purot tai kosteikot ovat maiseman yksityis-
kohtia. Arvokkaita kohteita ovat lisäksi rakenne-
tut kylämiljööt, näköalapaikat, kiviaidat, ladot tai 
vanhat tielinjat. Tiemaisemaan voidaan myös 
kehittää esim. raivaamalla esiin yksittäisiä puita 
maamerkeiksi tai perustamalla näköalapaikkoja.

Ensisijaisena tavoitteena on Lappajärven 
maisemanhoitosuunnitelmassa esitettyjen toi-
menpiteiden toteutuminen maanomistajien 

toimesta. Suunnitelmaa ja kyläkohtaisia suun-
nitelmakarttoja hoitotoimenpiteineen esitel-
lään keväällä 2014 pidettävissä kyläilloissa. Ky-
lien yhteisiä alueita voivat kylätoimikunnat tai 
eri yhdistykset raivata ja kunnostaa talkoilla. On-
gelmallisia ovat yhteiset esimerkiksi perikunti-
en omistamat maa-alueet. Jatkossa on tavoit-
teena käynnistää myös erillinen kunnostushan-
ke tai palkata maisemametsuri kunnostamaan 
merkittäviä maisema-alueita. Laaditulla maise-
mahoito-suunnittelualueella on avoimena säi-
lytettävää alaa kaikkiaan noin 157 ha, joten töi-
tä riittää maanomistajille, talkooväelle, metsu-
reille ja koneille. ▼

Eeva-Maija Savola, ympäristönsuojelusihteeri

Lappajärven kunta

Kuvat: Riikka Asunmaa

Plari  |  1–2014  |  23



Mediakortti

Plarin julkaisija:
Helsingin Eteläpohjalaiset ry

Päätoimittaja:
Suvi Lahdenmäki
Rajatie 1 A 4, 00730 Helsinki
puh. 050 3385304
suvi.lahdenmaki@gmail.com

Plari on Aikakauslehtien Liiton jäsen

Toimitusneuvosto:
Suvi Lahdenmäki
Tarmo Ojaluoma
Antero Tala
Ritva Viitamäki 
Erkki-Jussi Erkkilä
Helena Pyhälahti-Räisänen

Paino: Painomerkki Oy, Helsinki
Painosmäärä: 1 400 kpl 
Taitto: Kirsi Pääskyvuori

ISSN 0789-8061

Ilmoitushinnat:
1/1 s. 650 €
1/2 s. 400 €
1/4 s. 250 €
1/8 s. 150 €
1/16 s.  80 €

Formaatti: 220x290mm

Plari ilmestyy vuonna 2014: 
vko 10, 20, 38, 47.

Ilmoitusten viim. jättöpäivä: 
Nro 2 17.4.2014
 ilmestyy viikolla 20 

Julkaisija varaa itselleen oikeuden 
ilmestymisaikojen muutoksiin. 

Ellei vastaanottajaa tavoiteta, 
pyydetään palauttamaan osoitteella: 
Kirsti Kymäläinen,
Viirintie 8, 01800 Klaukkala.

Hallituksen nimittämät toimihenkilöt

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus

Elle Mäkinen, puhenjohtaja
Kahisevanmäki 3 D, 02710 Espoo
puh. 040 7013364
elle@makiset.net
 
Antero Tala, varapuheenjohtaja,
toimitusneuvosto, ilmoitusvastaava
Oravapolku 2 C, 02270 Espoo
puh. 09-8881705 ,0400 866002
antero.tala@kolumbus.fi
 
Helena Pyhälahti-Räisänen, 
sihteeri, tomitusneuvosto
Räisäläntie 32 C, 02140 Espoo 
puh. 050 5960047 
helena.pyhalahti-raisanen@kolumbus.fi
 

Suvi Lahdenmäki
päätoimittaja, tiedotus
Rajatie 1 A 4, 00730 Helsinki
puh. 050 3385304
suvi.lahdenmaki@gmail.com
 
Sirkka-Liisa Mattila, emäntä
Lavettitie 12 A, 00430 Helsinki
puh. 09-536205, 040 8449445
mattila.sirkkaliisa@gmail.com
 
Henrik Lamberg, musiikkivastaava
Toivolantie 4 B 2, 01800 Klaukkala
puh. 0400 418869
henkkala@gmail.com
 

Tarmo Ojaluoma, toimitusneuvosto, 
verkkosivut
Helsingintie 2 E 29, 02700 Kauniainen
puh. 040 5553303 09-5053039
tarmo.ojaluoma@gmail.com
 
Vilho Korkeamäki
Järvensivunkuja 7 B, 04300 Tuusula
puh. 09 25844447, 040 545 8022
vilho.korkeamaki@kolumbus.fi
 
Ritva Viitamäki, toimitusneuvosto
Untamontie 15 E 38, 00610 Helsinki
puh. k. 09 7244418, 040 9118568
ritva.viitamaki@suomi24.fi
 

Jaakko Ojala
Rantakartanontie 4H 106, 00910 Helsinki
puh. 0400 497633
jaska.ojala@kolumbus.fi
 
Tapani Salomaa
Länsitie 8, 02160 Espoo
puh. 0400 442770
tapani.salomaa@musette.fi
 
Erkki-Jussi Erkkilä, toimitusneuvosto
Nervanderinkatu 7 B 23, 00100 Helsinki
puh. 0500 100174
ekierkkila@nettiviesti.fi

Olavi Saarenpää, isäntä
Ilvestie 25
01450 Vantaa

Raija Kallio, rahastonhoitaja
Ryytikuja 5 D 30, 00840 Helsinki
puh. 040 7180410
raija.kallio@futurecad.fi
 

Isännöinti KkK Oy
Kirsti Kymäläinen, Jäsenrekisteri
Viirintie 8, 01800 Klaukkala
puh. 09-5864731, 0400-774782
kirsti.kymalainen@kolumbus.fi

Helsingin yliopiston Etelä-Pohjalaisen 
Osakunnan edustaja Oskari Raivio
oskari.raivio@helsinki.fi

Liityn jäseneksi Helsingin Eteläpohjalaisiin

Lähetä liittymislomake osoitteella:
Kirsti Kymäläinen
Viirintie 8, 01800 Klaukkala. 

Liittymisen jälkeen saat viitteellisen 
pankkisiirtolomakkeen.
Vuosijäsenmaksu 15 €
Ainaisjäsenmaksu 225 €

Liittyminen myös netissä: 
www.helsinginetelapohjalaiset.fi

Nimi: __________________________________________________________________________________________

Osoite: ________________________________________________________________________________________

Sähköposti:  ____________________________________________________________________________________

Syntymäaika:  ___________________________________ -paikka: _______________________________________

Päivämäärä ja allekirjoitus:  _____/_____  ________ ___________________________________________________

www.helsinginetelapohjalaiset.fi


