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sääntömääräinen vuosikokous

 
Kampin palvelutalossa

keskiviikkona 13.04.2016 klo 18.00 
kokoustilassa Fade.

Osoite: 
Salomonkatu 21 B, 

00100 Helsinki.

K U N TAV I E R A I LU

PowerPark ihan 

naapurissa!

Nyt voitte 
pitää hauskaa 

useammankin 
päivän!

Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä
Puh. (06) 483 1600
www.harmankylpyla.fi

Perheloma Härmässä
•  majoitus 1-2 aikuista + 1-2 lasta (alle 15 v.)
   tilavassa perhehuoneessa
•  runsas  aamiaisbuffet
•  kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö
•  naperoille kivaa puuhaa
    Nippe-Norsun Vekaraviidakossa 

Voimassa 3.4.2016 saakka.

Nyt voitte 
pitää hauskaa 

useammankin 
päivän!

PowerPark ihan 

naapurissa!

Alk. 

165€/perhe/vrk

Kuntavieraana Kauhava!

Kampin Palvelukeskus (Salomonkatu 21 B, Helsinki)
Lauantaina 12.3.2016, klo 15:00

Ohjelmassa mm. kaupunginjohtajan Markku Lumion 
tervehdys, tietoiskuja Kauhavan historiasta ja nykypäivästä, 
Impi ja Auvo sekä musiikkiesityksiä (Satu Valkama, kantele, 

ja Kalle Peura, piano). 
Tirehtöörinä häärii Joonas Autio.

Liput 15 e, sisältää nisukahvit!
Tervetuloa! 

T U L E V I A  TA PA H T U M I A



Elle Mäkinen

Kauhava tervetuloa!

Pohjalaisen päätä ei palele

Suvi Lahdenmäki
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Me Helsingin Eteläpojalaiset saimme viettää 
Suomen 98:tta itsenäisyyspäivää juhlassam-
me Kampin Palvelukeskuksessa perinteises-
ti juhlavin menoin.

Juhlapuhujana oli Euroopan parlamen-
tin varapuhemies Anneli Jäätteenmäki. Hä-
nen mielienkiintoisen ja ajankohtaisen pu-
heensa voimme lukea toisaalla tässä lehdes-
sä. Sotaveteraanin puhuttelevan tervehdyk-
sen toi Sotaveteraaniliiton hallituksen pu-
heenjohtaja hallintoneuvos Sakari Sippola ja 
opiskelijan puheen piti Helsingin yliopiston 
Etelä-Pohjalaisen Osakunnan edustaja Ville 
Kukkola, myös heidän puheensa ovat tässä 
lehdessä. Lisäksi saimme nauttia hyvistä mu-
siikkiesityksistä. Suomalaisen Klubin kuoro 
esitti hienoa mieskuorolaulua. Kuoroa joh-
ti Henrik Lamberg, joka esitti juhlassa myös 
yksinlaulua. Lausuntaa esitti Suvi Lahdenmä-
ki. Juhlan päätteeksi nautimme yhdessä lei-
voskahvit. Lämpimät kiitokset kaikille esiin-
tyjille ja juhlassa mukana olleille. 

Tammisunnuntaina Hämeenkylän kirkko 
täyttyi ääriään myöten kirkkoväestä, kun ko-
koonnuimme perinteiseen tammisunnun-

taina pidettävään eteläpohjalaisten kirk-
kopyhään. Lämpimät kiitokset kirkkoherra 
Jukka Nevalalle, kapplainen Seppo Särkinie-
meelle ja kanttori Hannu Lehtikankaalle se-
kä ooppera laulaja Henrik Lambergille mahta-
vista lauluesityksistä niin kirkossa kuin kirkko-
kahveilla. Kiitokset myös kaikille mukana ol-
leille, unohtamatta keittiön henkilökuntaa, jo-
ka hienosti hoiti suuren väkimäärän kahvituk-
sen. Hyvästä ja mieliinpainuvasta tilaisuudes-
ta olen saanut paljon myönteistä palautetta.

Kauhavan kaupunki tulee lauantaina 
12.3.2016 klo 15.00 Kampin Palvelukes-
kukseen. Kiitokset kaupunginjohtaja Markku 
Lumiolle myötämielisestä suhtautumisesta 
kutsuumme saapua Helsingin Eteläpohjalai-
set ry:n vieraaksi ja tuoda Kauhavan kuulu-
misia ja kauhvalaisten omaa ohjelmaa meille 
nautittavaksi. Kauhava on Etelä-Pohjanmaan 
toiseksi suurin kaupunki asukasluvun perus-
teella. Kaupunki on tunnettu perinteikkäästä 
ja näkyvästä kulttuuristaan sekä monipuoli-
sesta ja vireästä elinkeinoelämästään. 

Tervetuloa sankoin joukoin kuulemaan ja 
näkemään, mitä kaikkea vierailijoillamme on 

meille tarjottavana ja mi-
tä kaikkea hyvää ja komi-
aa Kauhavalta tänä päivä-
nä löytyy. Nisukahveilla voimme vaihtaa kuu-
lumisia tuttujen ja tuntemattomien kanssa.

Kevään suuri tangokavalkadi ja tango-
juniori ja -seniorilaulukilpailun esikarsinta 
on lauantaina 9.4.2016 klo 13.00 Kam-
pin Palvelu keskuksessa. Tilaisuuden Helsin-
gin Eteläpohjalaiset ry järjestää yhdessä Suo-
malaisen tangon Satumaa ry:n kanssa. Ter-
vetuloa kuuntelemaan tangon taikaa ja osal-
listumaan kilpailuun.

Yhdistyksemme vuosikokous on tiistai-
na 13.4.2016 klo 18.00 Kampin Palvelukes-
kuksessa, muistattehan olla paikalla silloin. 

Nuorille suunnattu kirjoituskilpailu 
päät tyy 15.3.2016. Kannustetaan nuorisoa 
kirjoittamaan! ▼

Tapaamisiin ja aurinkoisin 

kevätterveisin!

Elle Mäkinen, puheenjohtaja

Pari kesää sitten vierailin ystävieni kanssa 
Kauhavan PowerParkissa. Matkakumppa-
nit olivat kotoisin pääkaupunkiseudulta, ar-
mottomia huvipuistofaneja ja varustettuja 
huimalla tietämyksellä maailman parhaista 
vuoristo radoista ja kieputtimista. Oli siis jän-
nittävää kuulla heidän kommentinsa tästä la-
keuden omasta huvikeskittymästä. 

Ja kommentit olivat ylistäviä. Suuri puu-
vuoristorata sai varauksettoman kiitoksen, 
samoin kuin muutkin laitteet ja erityisesti 
ihastusta herätti puiston siisti kokonaisilme, 
jonka rakentamiseen oli nähty vaivaa. Itse-
kin olen ihastellut muun muassa Röllikylää, 
joka on mielestäni hyvin taidokkaasti ja aja-
tuksella tehty, rauhallisempi saareke muu-
ten niin vauhdikkaassa puistossa. PowerPark 

onkin mitä loistavin esimerkki pohjalaisesta 
hulluudesta: kelle muulle tulisi mieleen ra-
kentaa keskelle peltoja kansainvälisen tason 
huvikeskittymä? 

Mutta on nykyisellä Kauhavalla muitakin 
ylpeydenaiheita: pitkät perinteet omaavat, 
edelleen elinvoimaiset Iisakki Järvenpään ja 
Lankavan tehtaat, Härmän Kylpylä ja Juha-
ni Palmun Knuuttilanraitti, vain muutamia 
mainitakseni.

Plarin kuntanumeroita kootessa viisastuu 
ja saa uutta mielenkiintoista tietoa kaupun-
geista ja kunnista. Nytkin sain hämmästel-
lä Kauhavan yritteliäisyyttä. Toki tiedossa on 
ennestään, että eteläpohjanmaalla on kovat 
perinteet yrittäjyydessä, mutta silti luku yl-
lätti: viime vuonna perustettiin kaupungis-

sa peräti 88 uutta yritystä, 
parhaina vuosina yli sata.

Tässä lehdessä kerro-
taan myös muun muassa suuresta Jääkäri-
värväyksestä, josta on kulunut sata vuot-
ta. Samoin esitellään nykypäivän kulttuu-
ri- ja elinkeinoelämää Kauhavalla ja kerro-
taan millaista on tanssilavan pyörittäminen 
Purmojärvellä. 

Yhdistyksen kirjoituskilpailu on hyvässä 
käynnissä, mutta vielä on aikaa ottaa siihen 
osaa. Raati odottaa mielenkiinnolla, millais-
ta ajatuksia nykynuorilla pohjalaisuudesta 
on. ▼

Niitä odotellessa: hyviä lukuhetkiä 

Kauhava-Plarin parissa!
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Helsingin Eteläpohjalaisten 
Itsenäisyyspäivän juhla 

6.12.2016 vietettiin Kampin 
Palvelukeskuksen juhlasalissa 

perinteisin menoin. 
Juhlapuhujana oli Euroopan 
parlamentin varapuhemies, 

Lapualta kotoisin oleva  
Anneli Jäätteenmäki. 

Sotaveteraanien tervehdyksen 
esitti kauhavalaislähtöinen 

Sotaveteraaniliiton valtuuston 
puheenjohtaja, hallintoneuvos 

Sakari Sippola ja nuorten 
tervehdyksen Ville Kukkola 

Etelä-Pohjalaisesta 
Osakunnasta. 

Juhla päättyi yhdessä 
laulettuun Maamme-lauluun ja 

leivoskahveihin.

Ovella tulijoita tervehtivät Ritva Viitamäki ja 
Helena Pyhälahti-Räisänen. Kuva: Matti Mäkinen.

Tapahtuman juonsi Antero Tala. Kuva: Suvi Lahdenmäki.

Helsingin Suomalaisen Klubin kuoro esitti Sibeliuksen, Madetojan, Törnuddin ja Lüdingin sävellyksiä.  
Kuoroa johtanut Henrik Lamberg esitti myös yksinlauluna myös mm. Toivo Kuulaa. Kuva: Suvi Lahdenmäki.

Tervetulosanat lausui yhdistyksen puheenjohtaja 
Elle Mäkinen. Kuva: Suvi Lahdenmäki.

Itsenäisyyttä juhlittiin sanoin ja sävelin
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Lipun kantoi saliin Tarmo Ojaluoma. Kuva: Matti Mäkinen.Pohjalaislähtöisten runoilijoiden Miia Toivion, 
Anne Saaren, Arto Mellerin ja Arto Juurakon runoja 
kuultiin Suvi Lahdenmäen lausumana.  
Kuva: Matti Mäkinen.

Arvoisat sotaveteraanit,  
Hyvät juhlavieraat,

olemme kokoontuneet tänne Helsingin Etelä-
pohjalaisten tilaisuuteen juhlaviin tunnelmiin 
viettämään itsenäisen Suomen 98-vuotisjuh-
lapäivää. 98 vuotta sitten eduskunta hyväksyi 
Suomen itsenäisyysjulistuksen. Se hyväksyttiin 
hyvin rauhallisissa merkeissä, lehdissäkin tapah-
tuma sai vain pienen palstatilan. Reaktio oli var-
sin laimea, mutta jälkikäteen tarkasteltuna hy-
vin ymmärrettävä. Eurooppa oli myllerryksessä, 
Suomen poliittinen tilanne sekava ja itsenäisyy-
den lopputulos sekä tulevaisuus epävarmoja. 

Nuoren tasavallan itsenäisyyden juhlinta sai 
muotonsa pikkuhiljaa. Vasta kahden vuoden ku-
luttua marraskuussa vuonna 1919 Suomen itse-
näisyyspäivä nimettiin virallisesti. Tuolloin Hel-
singissä nostettiin julkisissa rakennuksissa Suo-
men lippu salkoon, järjestettiin paraati, pidettiin 
juhlajumalanpalvelus ja valtioneuvoston juh-
laistunto. Sen päätyttyä presidentti K. J. Ståhl-
berg järjesti pienen iltapäivävastaanoton pre-
sidentin linnassa. Varsinainen ensimmäinen il-
tajuhla järjestettiin tasavallan viisivuotispäivä-
nä vuonna 1922. 

Tänä päivänä itsenäisyyspäivän vietto on 
suomalaisille perinteineen merkityksellistä ja 
tärkeää. Monen muun maan kansallispäivään 
verrattuna Suomen itsenäisyyspäivän juhlinta 
on harrasta, hiljaista, jopa vakavamielistä. Suo-

men itsenäistymisen tie on ollut pitkä ja uhra-
uksia täynnä. Sitä kunnioitetaan. 

Sodan kokeneet sukupolvet maksoivat itse-
näisyytemme kalleimman laskun. Monet heistä 
antoivat henkensä ja terveytensä vapaan maan 
puolesta. Nuoret miehet ja naiset antoivat pois 
parhaat vuotensa. Sotiemme veteraanisuku-
polvet ovat tehneet osansa. He ansaitsevat sii-
tä ikuiset kiitoksemme. Askel on lyhentynyt ja 
rivit harventuneet, mutta vielä tarvitaan tukea. 
Veteraanin iltahuudon sanoin: ”Hoivatkaa, koh-
ta poissa on veljet.” 

Saman laulun sanomaa mukaillen: Meidän 
nyt vuoromme on. Mikä oikein on meidän osam-
me? Minun mielestäni tärkein tehtävämme on 
rauhan ylläpitäminen. 

Euroopan unionin esiaste, Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisö (EHTY) perustettiin vuonna 1951. 
Tärkeimpänä tavoitteena oli rauhan ja vakauden 
luominen Eurooppaan. Eurooppa onkin saanut 
nauttia historiansa pisimmästä rauhanjaksosta. 
Rauha ja vakaus ovat tähän päivään asti euroop-
palaisen yhteistyön suurin saavutus, joka usein 
unohtuu kriisien keskellä. 

Marraskuussa sodan kauhukuvat levittäy-
tyivät äkkiarvaamatta hetkeksi Pariisin kaduille. 
Kaupunkiin, jossa monet meistä ovat käyneet. 
Kaupunkiin, joka tuntuu olevan lähellä. 

Järkyttävät terroriteot koskettavat meitä 
kaikkia. Kyse on ihmisten turvallisuudesta ja 
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turvallisuudentunteesta. Valtion ydintehtävä, 
kansalaistensa turvaaminen, on haastettu. Nyt 
Eurooppa etsii yhdessä keinoja terrorismin tor-
juntaan. Uusia eurooppalaisen yhteistyön muo-
toja tahdotaan kehittää. Erityisesti keskustelui-
hin on nostettu parempi tiedonkulku eri mai-
den viranomaisten kesken. 

Valitettavasti tiedon kulkeminen valtioiden 
välillä ei ole ainut ongelma. Pariisin iskujen jäl-
keen katseet kääntyivät Belgiaan. Terrori-iskut 
suunniteltiin ja valmisteltiin Brysselin asuinlä-
hiössä Molenbeekissä. Belgian monelle eri ta-
solle pirstaloituneitten turvallisuusviranomais-
ten silmien alla Molenbeekistä on päässyt ke-
hittymään terrorismin keskus. Belgian viran-
omaiset eivät ole onnistuneet tietojenvaihdos-
sa edes keskenään. 

Voimme kai kysyä, miten valtioiden välille 
pystytään rakentamaan toimivaa tietojenvaih-
toa, jos kaikissa maissa tieto ei liiku edes maan 
sisällä? Terrorismin kitkemisessä tarvitaan eu-
rooppalaista yhteistyötä, mutta ensisijaisena pi-
dän jokaisen jäsenmaan sisäistä turvallisuutta. 

Kannatan eurooppalaista yhteistyötä ja tie-
tojenvaihtoa, mutta ensin jokaisen jäsenmaan 
on laitettava kotipesänsä kuntoon. 

Turvallisuustason nostaminen on vasta alku 
pitkälle työsaralle. Sotilaat Euroopan kaduilla ei-
vät voi olla tulevaisuuden arkipäivää. Tiukkoina 
aikoina talouskin asettaa rajansa. Jokainen euro, 

jonka joudumme käyttämään poliisivoimien ja 
armeijoidemme vahvistamiseen on pois muis-
ta tärkeistä käyttökohteista. 

Terrorismin ehkäisemisessä meidän on kat-
sottava pintaa syvällemme. Meidän on katsotta-
va syihin, jotka ajavat nuoria ihmisiä hakemaan 
merkitystä elämälleen radikaaleista teoista. 

Terroriteot on tehty islamin nimissä. Ideolo-
gia ei kuitenkaan ole koko totuus radikalisoitu-
misen takana. Varsinaiset radikalisoitumisen syyt 
löytyvät hartaan islamin uskon sijaan henkilö-
kohtaisen elämän ongelmista ja järkkyneestä 
ihmismielestä. Tästä on osoitus esimerkiksi Pa-
riisin iskun tehneet nuorukaiset, jotka olivat en-
nen radikalisoitumistaan hyvin maallistuneita. 

Herkkyys radikalisoitumiselle alkaa syrjäy-
tymisestä ja yhteiskunnan ulkopuolelle jäämi-
sestä. Nuorisotyöttömyys koko Euroopassa on 
kestämättömällä tasolla. Espanjassa ja Kreikassa 
nuorista työttömänä ovat yli puolet. Suomessa-
kin nuorisotyöttömyysaste on jo lähes 18 pro-
senttia. Suuret nuorten työttömien joukot ovat 
kuin tikittävä aikapommi. 

Meidän tulee miettiä mitä voimme tehdä, et-
tä nuoret, joilla pitäisi olla rajaton usko omiin ky-
kyihinsä ja tulevaisuuteen, eivät joudu tilantee-
seen, jossa he joutuvat toteamaan, että elämä 
on merkityksetöntä ja toivotonta. Yhteiskunnan 
tulee luoda puitteet toivolle ja mahdollisuuksille. 

Samat ongelmat koskettavat nuoria myös 
muualla maailmassa. Elämme globaalissa ajas-
sa. Syyrian asioista on tullut Euroopan ja Suo-
men asioita. Emme voi kääntää hädänalaisille 
selkäämme, mutta meidän on tunnustettava 
myös se tosiasia, että Eurooppa ei kestä lopu-
tonta pakolaisten virtaa. Erityisesti EU:n ulkora-
jojen rajavalvontaa on tehostettava. 

100-vuotisjuhlansa kynnyksellä oleva isän-
maamme on suurten haasteiden edessä. Maas-
samme on suuri joukko sotaa paenneita pako-
laisia, joiden kotoutustyöstä joudumme selviy-
tymään samaan aikaan, kun taloudelliset resurs-
simme ovat yhtä tiukemmalla. 

Eteläpohjalaisuus on rehtiyttä ja sitkeää yrit-
teliäisyyttä. Eteläpohjalaista reipasta meininkiä 
osoittaa myös Helsingin eteläpohjalaisten vireä 
yhteistoiminta. 

Pakolaisten kotouttamistyössä Suomella ei 
ole varaa antaa periksi. Kotouttamisessa tarvi-
taan sitkeyttä. Reilua peliä puolin ja toisin. Yrit-
teliäisyyttä ja uusia tapoja integroida sotaa pa-
enneet suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Hyvät ystävät. Nyt jos koskaan koko Suomi 
tarvitsee ripauksen eteläpohjalaista mentaliteet-
tia. Hyvää itsenäisyyspäivää! ▼

Anneli Jäätteenmäki

Varapuhemies, Euroopan parlamentti

ARVOISAT ETELÄPOHJALAISET 
HYVÄT HEIMOVELJET

Tänä, Suomen Itsenäisyyden 98. vuosipäivänä 
tuon sotaveteraanien ja heidän järjestöjensä 
tervehdyksen eteläpohjalaisille.

Saamme olla veteraaneille kiitollisia siitä, 
että Rakas Isänmaamme säilytti itsenäisyyten-
sä ja kansa vapautensa noina vaikeina sotavuo-
sina, jolloin maatamme uhkasi miehitys ja va-
pauden menetys.

Suomen käymiin sotiin vuosina 1939–1945 
osallistui kaikkiaan n. 700.000 miestä ja n. 200.000 
naista, joista n. 90.000 naista sotatoimialueella.

Kotirintaman naiset, lapset ja vanhukset hoi-
tivat talouden ja arkielämän sujumisen kiitettä-
västi. Liioittelematta voidaan sanoa, että oikeas-
taan koko kansa oli näinä vuosina valjastettu hoi-
tamaan tätä yhteistä pelastusprojektia. Kiihkeim-
pänä aikana, kesällä 1944 lippujen alle oli kutsut-
tu 25 ikäluokkaa ja kaikkiaan 530.000 sotilasta.

Suurimmat ja vaarallisimmat osat tästä teh-
tävästä suorittivat rintamalla olleet sotilaat ar-
voasemasta riippumatta. Taisteluissa kuoli lähes 
100.000 miestä ja vielä useampi vammautui. 
On laskettu, että joka seitsemäs palvelukseen 

kutsuttu sotilas kaatui. Vuoden 1917 ikäluokas-
ta kuoli joka viides ja eräissä kunnissa jopa joka 
kolmas mies jäi palaamatta. Niin kuin hyvin tie-
dämme myös monet pohjalaiset kunnat me-
nettivät huomattavan osan nuorista miehistään 
taistelukentillä. Se tietenkin merkitsi koko kun-
nan sekä sen väestön elämänolojen ja kulttuu-
rin syvällistä muutosta sekä sukupuolien ja su-
kupolvien tasapainon järkkymistä pitkäksi aikaa.

Tällä hetkellä keskuudessamme elää vielä 
22.000 veteraania, joista lähes puolet on nais-
veteraaneja. Heidän keski-ikänsä on 91 vuotta. 

Uuvuttavien taisteluvuosien jälkeen hiljaisil-
le kotikonnuille ilmestyi lyhyen ajan sisällä sato-
ja tuhansia miehiä, puoli miljoonaa evakkoa se-
kä kymmeniä tuhansia nuoria naisia etsimään 
asuntoa, työtä, toimeentuloa ja muita kunnol-
lisen elämisen edellytyksiä.

Kaikki oli aloitettava alusta ja tyhjästä. Maa ja 
ihmiset olivat uskomattoman köyhiä. Nykysuku-
polvet eivät voi tajuta, kuinka suuressa puut-
teessa ja niukkuudessa kansakunta silloin kie-
murteli. Niinpä tekään - arvoisat kuulijat - ette 
taida uskoa sitä.
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Kaikesta oli puutetta, todellakin kaikesta. Li-
säksi raskaat sotakorvaukset oli maksettava, rau-
niot korjattava ja uutta rakennettava. Työtä riitti 
kaikille, joten mihinkään haihatteluihin ja rette-
löintiin ei ollut aikaa.

Tärkein oli kuitenkin säilynyt: itsenäisyys ja 
kansakunnan vapaus sekä länsimainen kulttuu-
ri, demokratia ja oikeusvaltion pääperiaatteet. 
Valtion suvereniteetti oli aika-ajoin vaarassa ja 
uhattuna. Vaikeassa tilanteessa kansa tarttui ri-
vakasti työhön ja toimintaan. Näin Suomi nou-
si merkittävään hyvinvointiin ja kukoistukseen 
yhteisin voimainponnistuksin. Tätä voidaan kyl-
lä pitää suoranaisena ihmeenä. Voisi innoissaan 
jopa huudahtaa ” Hyvä Suomi!”.

Rintamiehet eivät sodan jälkeen saaneet kii-
tosta ja arvostusta Isänmaan pelastamisesta, mi-
hin he totta totisesti olisivat olleet oikeutettu-
ja ja sen ansainneet. Päinvastoin he saivat osak-
seen ilkeilyä ja suoranaista halveksuntaakin, - se 
tuntui kyllä todella kummalliselta.

Vasta 1980 luvun lopulla veteraanien arvos-
tus nousi ja kunniakansalaisiksi muuttuneiden 
veteraanien asema ja saavutukset tunnustettiin. 
Kaikki veteraanijärjestöt rupesivat yhdessä aja-
maan myös veteraanien sosiaalisia, taloudellisia 
ja muita asioita eteenpäin. Yhteisin ponnistuk-
sin asioita hoidettiin valtiovaltaan sekä muihin 
yhteistyökumppaneihin ja vaikuttajatahoihin 
päin. Vähitellen veteraanien etuja on voitu pa-
rantaa valtiovallan, kuntien ja kansalaisten suo-
pealla suhtautumisella.

Erityisesti valtakunnan korkein päättävä ta-
ho, Eduskunta, on osoittanut ymmärtävänsä hy-
vin veteraanien esityksiä asemansa parantami-
seksi. Se onkin lisännyt vuosittain valtion bud-
jettiin määrärahoja tähän tarkoitukseen. Myös 
Tasavallan presidentti on useissa yhteyksissä an-
tanut tunnustuksensa veteraanien työlle ja kan-
nustanut heitä. 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vete-
raanien arvostus suomalaisessa yhteiskunnas-

sa on nyt korkeammalla ja laajemmin kuin kos-
kaan aikaisemmin.

Veteraanien sosiaalisen aseman parantami-
nen on kehittynyt myönteisesti, mutta heidän 
korkea ikänsä ja heidän yhä heikompi kuntonsa 
edellyttävät kuitenkin uusia ja yhä täydellisem-
piä huolenpidon ja hoivatyön muotoja. Tätä ve-
teraaniväestön rakenteellista muutosta ei vielä 
ole riittävästi otettu huomioon resurssien mitoi-
tuksessa. Olisi taloudellisestikin järkevää antaa 
enemmän varoja veteraanien kuntoutukseen ja 
kotiin vietäviin palveluihin. Näin veteraanit voi-
sivat mahdollisimman pitkään asua kotonaan 
eivätkä ajautuisi kalliin laitoshoidon kontolle.

Toivotan Helsingin eteläpohjalaisille hyvää 
itsenäisyyspäivää ja voimakasta isänmaallista, 
pohjalaissävyistä toimintaa myös tulevaisuu-
dessa. ▼

Sakari Sippola, Hallintoneuvos, 

Sotaveteraaniliiton valtuuston puheenjohtaja,

Arvoisat Helsingin 
eteläpohjalaiset, kutsuvieraat, 
läsnäolijat!
Itsenäisyyspäivä on monien muiden juhlapäivi-
en ohella päivä, johon liittyy monia perinteitä. 
Tehdään asioita, joita muuten ei tehtäisi, vaik-
ka katsotaan tuntikaupalla televisiosta kättele-
viä ihmisiä. Haluan nyt lähestyä itsenäisyyspäi-
vää nimenomaan osakuntalaisen itsenäisyyspäi-
vään liittyvien perinteiden kautta. Päivään kuu-
luu olennaisena osana kansakunnan kohtalon-
hetkien muistelu, ja yleistunnelma on melko va-
kava. Tätä korostaa myös päivän sijoittuminen 
vuoden pimeimpään ja ankeimpaan aikaan.

Osakunnan itsenäisyyspäivä on niin ikään 
perinteiden täyttämä. Juuri tällä hetkellä osa-
kuntatiloissa Ostrobotnialla on käynnissä poh-
jalaisten osakuntien yhteinen itsenäisyyspäivän 
juhla, jossa osakuntien uudet jäsenet saavat it-
selleen jäsenyytensä tunnukseksi osakuntanau-
han. Tämän jälkeen siirrytään Hietanimen hau-
tausmaan lähistölle odottamaan ylioppilaiden 
soihtukulkueen lähtöä. Soihtukulkue on mieles-
täni monestakin syystä hieno tapahtuma. En-
sinnäkin siinä pääsee käyttämään nykypäivänä 
melko vähälle käytölle jäävää ylioppilaslakkia. 
Toisekseen se on tapahtuma, jossa tämän yli-
opistokaupungin opiskelijat pääsevät näyttäy-
tymään kaupunkilaisille kaikessa loistossaan. 
Kyllä kelpaa marssia Esplanadia pitkin osakun-
nan lipun perässä ja esitellä osakunnan komi-
aa lauluperinnettä. 

Ylioppilaiden lisäksi kaupungilla on tänään 
liikkeellä muitakin tahoja. Viime vuosina itsenäi-
syyspäivän perinteisten juhlatilaisuuksien rin-
nalle ovat tulleet jokavuotiset poliittisten ääri-
liikkeiden mielenilmaukset ja niihin liittyvät le-
vottomuudet. Tämän vuoden tilanteeseen tu-
lee vaikuttamaan vuoden aikana käyty erittäin 
kiihkeä julkinen keskustelu useista aiheista: edus-
kuntavaaleista ja niiden tuloksesta, taloustilan-
teesta ja leikkauksista, maahanmuutosta. Kes-
kustelu on aina tervetullutta, mutta jos ainoa 
tapa kohdata toista osapuolta on mielenosoi-
tus-vastamielenosoitus -vastakkainasettelu, ol-
laan heikoilla jäillä. Ihmettelen, mitä tänään pro-
vosoimismielessä liikkeellä olevat pyrkivät saa-
vuttamaan. Kovin laajaa sympatiaa ei tällaisel-
la toiminnalla ainakaan heru. Kaduilla rähinöin-
ti ei kuulu itsenäisyyspäivään.

Kun ylioppilaiden kulkue on saavuttanut se-
naatintorin, ja puheet on pidetty ja Maamme 
laulettu, alkaa monella marssijalla olla nälkä. Eräs 
suosittu itsenäisyyspäiväpäivällinen on uudek-
si kansallisruuaksemmekin väitetty pitsa. Tällä 
tavoin uudet tavat ja vanhat perinteet yhtyvät 
muodostaen taas uusia perinteitä. Vaikka joskus 
tuntuukin, että perinteet ovat ikiaikaisia, ovat ne 
kaikki jostain alkaneet. Esimerkiksi ikäisestäni ih-
misestä tuntuu, että Tuntematon Sotilas on aina 
näytetty televisiossa itsenäisyyspäivänä. Tosiasi-
assa tämä perinne on alkanut vasta vuonna 2000.

Itsenäisyyspäivä on perinteiden täyttämä. 
Osaltaan ne tuovat päivään sen ansaitsemaa 

juhlavuutta. Niiden lisäksi tarvitaan myös juh-
lamieltä. Itsenäisyyspäivän yleistunnelma on 
melko vakava, jopa synkkä. Myös tähän vuo-
denaikaan vallitseva säätila vaikuttaa asiaan. 
Suomi on hyvä paikka elää, jopa näin verraten 
vaikeampana aikana. Joten juhlitaan tänään it-
senäistä Suomea. ▼

Ville Kukkola

Etelä-Pohjalainen Osakunta
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Teksti: Helena Pyhälahti-Räisänen, Kuvat: Matti Mäkinen

Kappalainen Seppo Särkiniemi.Jaakko Ojala.

Oopperalaulaja Henrik Lamberg lauloi urkujen 
säestyksellä.

Kirkkoherra Jukka Nevala.
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Tammisunnuntain kirkkopyhä 
Hämeenkylän kirkossa

Hämeenkylän valoisa kirkko tarjosi sopivat puit-
teet Helsingin Eteläpohjalaisten perinteisen kirk-
kopyhän viettoon kynttilänpäivänä 31.1.2016.

Tämä Vantaan Hämeenkylässä sijaitseva, ark-
kitehti Olli-Pekka Jokelan suunnittelema taide-
kirkko valmistui vuonna 1992, vanhan vuonna 
1966 rakennetun, pieneksi jääneen kirkon ym-
pärille. Kirkon alttariseinän erikoinen rakenne 
ja valoisuus tuovat monet kauniit maalaukset, 
kuvanveistokset ja kirkkotekstiilit elävästi esille. 

Jumalanpalveluksen alussa kirkkoherra Juk-
ka Nevala (sukujuuret Kauhavalla) toivotti kirk-
kokansan tervetulleeksi Hämeenkylän kirkkoon. 
Liturgiaosuudessaan hän kertoi kynttilänpäi-
vän tekstistä, joka käsittelee Jumalan kirkkau-
den säteilyä.

Hän kertoi myös Lakeudella vallinneesta ajat-
telusta, että niin kauan kuin kirkontornin risti on 
näkyvissä, emme ole eksyksissä. Kirkon risti on 
ollut turvallinen kiinnekohta Lakeuden ihmisille.

Päivän raamatun tekstin lukivat puheenjoh-
taja Elle Mäkinen ja Jaakko Ojala Helsingin 
Eteläpohjalaisista.

Saarnan messussa piti Espoon Tuomiokirk-
koseurakunnan kappalainen Seppo Särkinie-
mi (sukujuuret Lappajärvellä). Puheensa alus-
sa hän kuvaili pohjalaista suoraa keskusteluta-
paa: katsotaan suoraa silmien väliin ja kerrotaan 
miten asia on, Itä-Suomessa vastaavassa tilan-
teessa ihmisten välille tarvitaan enemmän tilaa. 
Saarnassaan Seppo Särkiniemi kertoi, miten Ju-
malan evankeliumin lohdutus ja sydämen tai-
puminen puhdistaa, pesee, antaa toivon ja ilon. 

Sykähdyttävä kokemus oli kuulla ooppera-
laulaja Henrik Lambergin esittämät laulut Lap-
sen lailla ja Jumalan kunnia luonnossa kanttori 
Hannu Lehtikankaan säestäessä uruilla.

Kolehdin kantoivat Tarmo Ojaluoma ja Ola-
vi Saarenpää Helsingin Eteläpohjalaisista.

Messun ajan kirkkosalin alttariseinälle hei-
jastui Jukka Nevalan ja Anna Äystön herkkiä 
maisemakuvia Etelä-Pohjanmaalta, kotiseutu 
oli näin aidosti läsnä.



Kirkkokahveilla.Tiedottaja Anna Äystö kertoi omia muistojaan 
Lapualta.

Elle Mäkinen ojensi yhdistyksen viirin kirkkoherra Jukka Nevalalle.  
Kanttori Hannu Lehtikangas säestää juhlallisuuksia.

Hämeenkylän kirkko täyttyi ääriään myöten eteläpohjalaisten kirkkopyhässä.
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Messu päättyi täyden kirkkosalin veisatessa 
voimallisesti kiitosvirren Herraa hyvää kiittäkää 
- tunnelma oli koskettavan harras.

Kirkonmenojen jälkeen kahvitilaisuudessa 
puheenjohtaja Elle Mäkinen luovutti Hämeen-
kylän seurakunnalle yhdistyksemme standaa-
rin, jonka otti vastaan Jukka Nevala. Kiitospu-
heessaan Mäkinen kertoi vuonna 1973 alka-
neesta kirkkopyhäperinteestä ja sen historialli-
sesta merkityksestä.

Hän kertoi myös 1941 perustetun yhdistyk-
semme toiminnasta, yhdistyshän täyttää tänä 
vuonna 75 vuotta ja on toiseksi vanhin kotiseu-
tuyhdistys Suomessa. Tilaisuudessa Henrik Lam-
berg esitti Jussi Asun laulun Kirijeen sulle kirijootan.

Seurakunnan tiedottaja Anna Äystö (suku-
juuret Lapualla) kuvaili puheessaan eteläpoh-
jalaista kristillisyyttä. Herännäisyys kuuluu pap-
pien puheissa, körttiläisyyden piirteitä on myös 
tunnistettavissa. Talkoohenki on ollut vahvaa ja 

tietynlaiset juhlatavat ovat olleet vakiintuneita. 
Yleispiirre on jäyhyys, mutta karu kauneus on 
ollut vahvasti mukana.

Muutos äitien ja isien ajasta nykypäivään on 
ollut suuri. Lopuksi veisasimme meille eteläpoh-
jalaisille tutun virren: Minä vaivainen, vain mato 
matkamies maan.

Näin tämä harmaa talvisunnuntai muuttui 
kirkkopyhän kokemusten ja tuttujen tapaamis-
ten myötä ilon ja valon juhlapäiväksi. ▼



Helsingin Eteläpohjalaiset täyttää tänä 
vuonna 75 vuotta ja järjestää juhlavuoden 
kunniaksi kirjoituskilpailun alle 25-vuotiail-
le nuorille. Eteläpohjalaisuus/Pohjalaisuus 
Nyt! -kilpailun kirjoitusten viimeinen jättö-
päivä on 15.3. Kolme parasta kirjoittajaa pal-
kitaan rahapalkinnolla. Arviointiraatiin on 
saatu joukko kirjoittamisen ammattilaisia 
ja eri aloilla ansioituneita eteläpohjalaisia.

Kirjoituksia ovat arvioimassa kilpailun suojeli-
ja, kirjailija Antti Tuuri, Yleisradion journalisti-
sen etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki sekä 
entinen lehtimies ja järjestöaktiivi Pentti Ku-
runmäki ja Helsingin Eteläpohjalaisten edus-
tajina toimittaja Hilkka Kotkamaa, eläkkeel-
lä oleva ympäristöneuvos Jaakko A. Ojala se-
kä yhdistyksen jäsenlehden Plarin päätoimitta-
ja Suvi Lahdenmäki.

-Yhdistys haluaa kilpailulla saada nuorten 
äänen kuuluviin ja selvittää, millaisia ajatuksia 
tämän päivän nuorilla on pohjalaisuudesta ja 
mitä se heille merkitsee, kertoo Jaakko Ojala.

Raati odottaa mielenkiinnolla, millaisia teks-
tejä saavat arvioitavakseen. Tyyli ja muoto ovat 
hyvin vapaat, kirjoittaa voi murteella tai kirjakie-
lellä ja suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi. Nä-
kökulma voi olla humoristinen tai asiapitoinen. 

-Tärkeintä on henkilökohtaisuus ja omape-
räinen ote. Kielioppi ja oikeinkirjoitus ovat tois-
sijaisia, toteaa raati yksimielisesti.

-Toivoaksemme saamme kuulla myös siitä, 
millaisena on olla muukalaisena Pohjanmaalla. 
Olisi mielenkiintoista lukea esimerkiksi maahan-
muuttajan tai muualta Suomesta tulleen, ”veren-
kuljettaman” tarinan, kertoo Hilkka Kotkamaa.

Sekä Pihlajamäki että Tuuri toivovat, et-
tä kirjoitukset tuovat näkyviin jotain uutta 
maakunnasta.

-Parhaassa tapauksessa kirjoitukset kerto-
vat jotain maailmasta pohjalaisuuden kautta, 
sanoo Tuuri.

Pihlajamäki toivoo kirjoituksilta erityisesti 
rohkeaa ja luovaa otetta.

-Hienoa olisi, jos kilpailun kautta onnistut-
taisiin kaivamaan esiin maakunnan tulevaisuu-
den tekijöitä.

Tukijoilta saatu hyvät palkinnot

Pentti Kurunmäen, Antti Tuurin ja Riitta Pihlaja-
mäen oma nuoruus Pohjanmaalla oli kovin eri-
lainen kuin tämän päivän nuorilla. 

Unohtumattomia nuoruusmuistoja onnel-
lisilta 1950- ja 1960-luvuilta, kuvaa Lehtimäeltä 
kotoisin oleva Kurunmäki. 

Kauhavalla syntyneen Tuurin muistot huo-
kuvat perinteistä maalaiselämää.

-Nuoruuteen kuului heinäntekoa lakeudel-
la, tanssit Lappajärven Halkosaaressa, kesäisten 
päivien uittotyöt Lappajärvellä ja polkupyöräret-
ket pesäpallo-otteluihin Vimpeliin.

Pihlajamäen nuoruus kului Ilmajoen Kos-
kenkorvalla, jossa lauantai-iltaisin lähdettiin on-
kimaan Kyrönjoen varteen.

- Matkalla pysähdyttiin ostamaan Vuorisen 
kioskista vadelmalimsaa ja kirsikanmakuista Dal-
las-purkkaa. Ja myöhemmältä teiniajalta muis-
tuu hyvin mieleen Mietaan Nuorisoseuran dis-
co ja todellinen Saturday Night Fever-tunnelma.

 Kirjoituskilpailun kolme parasta kirjoittajaa 
palkitaan rahapalkinnoilla. Ensimmäinen pal-
kinto on 1000 euroa, seuraava 500 e ja kolmas 
100 e. Sijalle 4–6 päässeille on luvassa kirjapal-
kinnot. Lisäksi kaikki palkitut kirjoitukset julkais-
taan Plari-lehdessä.

-Olemme erittäin iloisia, että kilpailua tulivat 
tukemaan rahallisesti ja kirjapalkintoja lahjoitta-
en muun muassa Eteläpohjanmaan liitto, Suo-
men Kotiseutuliitto ja ministeri Jaakko Nummi-
nen, sanoo Ojala. ▼

Kirjoituskilpailuun voi osallistua 
kuka tahansa alle 25-vuotias, jonka 
sukujuuret tai asuinpaikka on Etelä-
Pohjanmaalla. Enimmäispituudeltaan 
5000 merkkiä olevat kirjoitukset on 
lähetettävä 15.3. mennessä osoitteeseen 
hep.kilpailu@gmail.com. Lisätiedot 
Helsingin Eteläpohjalaisten verkkosivulta 
www.helsinginetelapohjalaiset.fi.

Helsingin Eteläpohjalaisten kirjoituskilpailun raati odottaa rohkeita ja 
persoonallisia tekstejä pohjalaisuudesta. Kuvassa Suvi Lahdenmäki (vas.), 
Pentti Kurunmäki, Hilkka Kotkamaa, Riitta Pihlajamäki, Jaakko A. Ojala, Antti 
Tuuri ja Helsingin Eteläpohjalaisten varapuheenjohtaja Antero Tala.

Pentti Kurunmäellä, Riitta Pihlajamäellä ja Antti Tuurilla on hauskoja ja 
haikeita muistoja nuoruudesta lakeudella. Kuva: Suvi Lahdenmäki

Maakunnan uutta ääntä 
haetaan kirjoituskilpailulla

Teksti: Suvi Lahdenmäki
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KEVÄÄN SUURI TANGOKAVALKADI
LAUANTAINA 9.4.2016 KLO 13.00

Kampin Palvelutalo (Salomonkatu 21; Helsinki)

Ohjelma:
 KLO 13 Konsertti

Konsertissa esiintyvät viihdetaiteilija Fredi, tangokuningas Risto Nevala, 
oopperalaulaja Henrik Lamberg, vuoden 2015 tangolaulukilpailun superfinalisti, 

idolsfinalisti Erika Vikman, kaksi kertaa tangolaulukilpailussa kolmanneksi sijoittunut 
Mervi Kovero, tangonuori 2014 Joonas-Ville Hietaniemi, 

vuoden 2013 tangonuori Aino Niemi ja Caminitos-kvartetti.
KLO 14.30 Tangojuniori-laulukilpailun esikarsinta
KLO 16.00 Tangoseniori-laulukilpailun esikarsinta

Liput 10 euroa. Pääsylippu oikeuttaa seuraamaan myös 
tangojuniori-ja tangoseniori-laulukilpailujen esikarsintoja.

Helsingin eteläpohjalaiset ry        Suomalaisen tangon Satumaa ry

Lauantaina huhtikuun 9 päivänä 2016 koetaan 
Kampin Palvelutalossa tangon tunnelmaa ja 
huumaa, kun estradilla nähdään itse Fredi, tan-
gokuningas Risto Nevala ja tangolaulukilpai-
lussa menestyneet tangotähdet Erika Vikman 
ja Mervi Kovero. Aino Niemi ja Joonas-Ville 
Hietaniemi puolestaan ovat maamme eturivin 
nuoria tangolaulajia, joista vielä kuullaan. Ca-
minitos-kvartetti vie tunnelmia hetkeksi myös 
argentiinalaisen tangon pariin.

Oopperalaulaja Henrik Lamberg, Helsin-
gin eteläpohjalaiset ry:n hallituksen jäsen, on 

Fredi ja tangotähdet Risto Nevalan 
johdolla tähdittävät tangokonserttia

kotikentällään, mutta saa varmasti väreitä sel-
käpiihin tangoesityksillään. Mielenkiintoista on 
tietysti sekin, että Fredi on tällä kertaa tango-
jen tulkitsijana. 

Tangokonsertin jälkeen voi jäädä kuunte-
lemaan, kun Tangojuniori-ja tangoseniori-lau-
lukilpailun esikarsintoja. Voidaan hyvin sanoa, 
että Kampin Palvelutalossa vietetään 9.4.16 to-
dellista tangon juhlaa! ▼

Ilmari Ylä-Autio, Suomalaisen tangon   

Satumaa ry:n puheenjohtaja

9.4.2016

Tangojuniori-laulukilpailu viettää 
10-vuotisjuhlavuottaan. Laulukilpailussa 
on kaksi sarjaa: tangojuniorit (8-12 v) 
laulavat lasten lauluja ja tuttuja iskelmiä, 
tangonuoret (14–17 v) iskelmiä ja tangoja. 
13-vuotias voi valita kummassa sarjassa  
hän haluaa laulaa.

Tangoseniori-laulukilpailussa  
(45+) naiset ja miehet laulavat  
omissa sarjoissaan tangoja. 

kts. www.suomalaisentangonsatumaa.fi/ 
kilpailut



Teksti: Kulttuuriohjaaja Maria Palttala

Kauhavan kulttuuritarjonta
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Ympärivuotista teatteritarjontaa

Teatteritoiminnalla on Kauhavalla pitkät perin-
teet. Alueen nuorisoseurat ja muut teatteriryh-
mät tuottavat vuosittain 4–6 ensi-iltaa, ja teatte-
ritarjonta ajoittuu kattavasti koko kalenterivuo-
den ajalle. Aktiivisia teatteriryhmiä on joka kau-
punginosassa ja ohjelmistosta löytyy niin draa-
maa, komediaa, kesäteatteria kuin koko per-
heen näytelmiäkin.

Kauhavan Mäenpään kyläseuralla esitetään 
parhaillaan näytelmää Tankki täyteen – maalla-
muuttajat. Esitykset jatkuvat huhtikuulle. Huh-
tikuussa Ylihärmän kamariteatteri juhlii 10-vuo-
tista taivaltaan kantaesittämällä Päivi Kultalah-
den ja Katja Kujalan käsikirjoittaman näytel-

män PÄÄASIA – sukupolvet letillä. Näytelmä poh-
jautuu Leila Hirvelän kampaajan uran muistoi-
hin ja kokemuksiin.

Onnelan kesäteatterin takuuhauskat kesä-
näytelmät ovat tänä vuonna Heikki Luoman 
kirjoittama ja Katja Kujalan ohjaama Akka vaik-
ka väkisin sekä Maija-Liisa Isosompin kirjoit-
tama ja Mikko Timosen ohjaama Impi, Auvo ja 
lemmen tyrskyt. Kesänäytelmäkauden päättää 
Ylihärmän nuorisoseuran koko perheen satu-
näytelmä Lumikuningatar.

Syksyllä ensi-iltansa saa Kortesjärven Ylikylän 
nuorisoseuran Satavuotias joka karkasi ikkunasta 
ja katosi. Komedian ja farssin sekoituksen ohjaa 
Eija-Irmeli Lahti. Ylikylän nuorisoseura on en-

Ylihärmän Elotorin kirpputoripöydällä riitti ihmeteltävää. Kuva: Elina Teitti

Kauhavalla on vahva ja omaleimainen kulttuurielämä,  
johon kuuluu runsaasti vuosittaisia kulttuuritapahtumia, 
kasvava tarjonta kulttuuriharrastusmahdollisuuksia ja 

monipuolinen museoverkosto. Kauhavan on profiloitunut 
elokuvakaupungiksi, ja alueella onkin aikojen saatossa  

kuvattu lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja.

Liikkeellä-työpajan loppunäytöksessä yleisökin saa 
osallistua. Kuva: Maria Palttala

simmäinen harrastajateatteri, joka saa näytel-
män esitettäväkseen.

Häjyt ja jääkärit, puukot ja puntarit

Kauhavan museot esittelevät alueen histori-
aa monesta näkökulmasta. Museokierroksen 
voi aloittaa vaikkapa Suomen Jääkärimuseos-
ta Kortesjärvellä. Museon pysyvä näyttely ker-
too Suomen jääkäriliikkeen synnystä, toimin-
nasta ja historiasta. Isoo-Antin kahleet voi näh-
dä Alahärmän kotiseutumuseossa, Rannanjär-
ven kahleet taas ovat esillä Ylihärmän kotiseu-
tumuseossa. Maailman suurinta kauhavalaista 
puukkoa sopii ihmetellä Kauhavan Puukko- ja 
Tekstiilimuseossa. Kauhavan kaupunki ylläpitää 
museoita itse tai yhteistyössä paikallisten perin-
ne- ja kotiseutuyhdistysten kanssa.

Kulttuuritapahtumat kokoavat 
yhteen

Tarinankerronnan ja aprillipäivän perinteiden yl-
läpitämiseksi Kortesjärven Ylikylän nuorisoseu-



Suomessa ja Kauhavalla melkein kaikki on toisin 
kuin vuosi sitten; molemmissa on uusi hallitus 
uuden pääministerin johdolla. Valtakunnan hal-
lituksen pohja muuttui eduskuntavaalien seu-
rauksena lähes täysin. Juha Sipilän hallituspoh-
ja nauttii laajaa kannatusta Kauhavalla, sillä kau-
punginvaltuutetuista yli 80 % edustaa valtakun-
nan hallituspuolueita. Tämä tarjoaa hyvän kon-
taktipinnan valtiolliseen päätöksentekoon, mi-
hin Kauhavalla on totuttu. Pitkä kansan-edus-
tajien ketju sai uuden lenkin kevään eduskun-
tavaaleissa, kun Antti Kurvinen valittiin jatka-
maan työtä, jota aiemmin ovat tehneet mm. 
Veikko Pihlajamäki, Kyösti Virrankoski, Su-
sanna Haapoja, Petri Salo ja Janne Sankelo.

Kauhavalla syksyn puheenaihe on ollut loka-
kuussa avattu turvapaikanhakijoiden vastaanot-
to-keskus entisen Lentosotakoulun tiloissa. Ke-
sän pakolaisvyöry yllätti rajuudellaan Suomen 
ja koko Euroopan ja siitä Kauhava kantaa osuu-
tensa. Asiasta vallitsee voimakkaita näkemyk-
siä ja vastustus oli näkyvää, mutta nyt tilanne 
on rauhoittunut ja julkisuus muuttunut myön-
teiseksi. Vastaan-ottokeskuksen johtajaksi valittu 
evl. evp. Ilkka Peura on omalla persoonallaan 
tasoittanut tilannetta ja ilmapiiriä.

Kaupungin talous on säilynyt vakaana ku-
luvana vuonna. Teemme ylijäämäisen tuloksen 
2015 ja myös 2016 budjetti on tasapainossa. In-

vestointipaine on suuri, mutta hallinnassa. Asu-
kasluku on pysynyt noin 17 000 tasolla, missä on 
runsaasti nousuvaraa. Yritykset ovat investoineet 
ja työllistäneet, minkä johdosta Kauhavan työt-
tömyysaste on pysynyt Etelä-Pohjanmaan alhai-
simpien joukossa. Matkailuun panostetaan mo-
nella tavalla. Kaupunkia markkinoidaan yhdessä 
yritysten kanssa Västerbotteniin ja Alahärmässä 
avataan upea yksityinen ravirata juhannuksena.

Suomen aluehallinto uudistuu täysin vuoden 
2019 alussa. Siihen mennessä valmistellaan 18 it-
sehallintoalueen pohjalta sote-uudistus, valtion-
hallinnon uudistus ja verouudistus. Kunnilta ka-
toaa yli puolet budjetista ja työntekijöistä, kun 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis-, tuotta-
mis- ja rahoitusvastuu siirtyy itsehallintoalueille. 
Lähivuodet ovat tarkan harkinnan ja päättäväi-
sen toiminnan aikaa myös Kauhavalle, kun uu-
teen tilanteeseen asemoidutaan Etelä-Pohjan-
maan itsehallintoalueen kolmanneksi suurimpa-
na kuntana. Taitavasti toimittuna Kauhavan ase-
ma E-P:n pohjoisena keskuksena vahvistuu sa-
malla kun tiivistämme yhteistyötä tarkoituksen-
mukaisesti Vaasan seudun toimijoiden kanssa.

Tapaamme Helsingissä lauantaina 12.3.2016! ▼

Markku Lumio

kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tervehdys
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Häjyylyjen päätöskonsertti veti penkit täyteen 
kuulijoita Suomen kauneimmaksi valitussa 
Alahärmän kirkossa. Kuva: Härmän kameraseura

ralla kilpaillaan vuosittain aprillipäivän tienoilla 
Valehtelun SM-kisat. Vuodesta 1995 käyty kilpai-
lu on säilynyt yleisön suosiossa ja saa huomiota 
valtakunnallisestikin.

Kauhavan kesään kuuluu useita isoja kult-
tuuritapahtumia. Juhannuksen alla järjestettä-
vä Kauhavan Puukkofestivaalit tarjoaa puukko-
jen ja tarvikkeiden myyntinäyttelyn lisäksi run-
saasti muuta ohjelmaa, kuten Käsityöfestivaa-
lit, Puukkobluesin ja Puukkorokin sekä Kauha-
van kesämarkkinat.

Kortesjärven Suvipäivät sisältävät monipuo-
lista kulttuuri- ja kotiseutuohjelmaa sekä näytte-

lyitä. Alahärmän kaupunginosan perinteikäs ke-
sätapahtuma Härmälääset Häjyylyt järjestetään 
vuosittain heinäkuussa. Häjyylyohjelmaan sisäl-
tyy esimerkiksi kesäteatteria, kyläsoittoja, kon-
sertteja, luentoja, kursseja ja taidenäyttelyitä. 
Ylihärmän Elotryskööt on loppukesän kulttuu-
ri- ja kotiseututapahtuma, jonka aikana nauti-
taan vaikkapa teatterista ja konserteista ja vie-
tetään aikaa Elotorilla.

Kauhava-viikko sijoittuu loppusyksyyn, py-
häinpäivän tienoille ja tarjoilee monipuolista 
kulttuuriohjelmaa kaiken ikäisille ympäri Kau-
havaa. ▼
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Knuuttilanraitti Alahärmässä 
edustaa kulttuurihistoriallisesti 

merkittävää pohjalaista 
rakennuskulttuuria puolitoista 

ja kaksifooninkisine 
talonpoikaistaloineen, joista 

vanhimmat ovat peräisin 
1700-luvun lopulta.  

 
Yhdessä näistä historiallisesti 
merkittävistä rakennuksista 

sijaitsee taiteilija Juhani 
Palmun galleria.

Juhani Palmun talo, jossa taiteilijan ateljee si-
jaitsee, on entisöity alkuperäiseen asuunsa ja 
pihapiirissä sijaitseva vanha kivinavetta ja muut 
ulkorakennukset toimivat näyttelytiloina ja ke-
säisin myös ateljeena. Rakennuksissa ja piha-
piirissä henkii vuosisatoja vanha satumainen 
tunnelma, jonka Palmun pariskunta on loihti-
nut ympärilleen.

Taiteilija Juhani Palmu on aloittanut merkit-
tävän taiteilijauransa jo 1970-luvulla Alahärmäs-
sä aiheina useimmiten pohjalaiset pihapiirit, la-
dot ja maalaismaisemat. Näiden töitten kautta 
pohjalaisuus on tullut tunnetuksi kaikkialla Suo-
messa. Juhani Palmun tuotantoon sisältyy myös 
Herännäisyyteen liittyviä aiheita, joista esimerk-
kinä Paavon muotokuva Körttimuseossa ja la-
vastukset Viimeiset kiusaukset -oopperaan Sei-
näjoen kaupunginteatterissa.

Muita myöhäisemmän kauden aiheita ovat 
shamanistiset aiheet, eksoottiset haitilaisnaiset, 
kylpijä- ja kommunikaatioaiheet sekä uskon-
nolliset kuvitukset, mitkä osoittavat aiheiden ja 
tekniikoiden osalta jatkuvaa uudistumiskykyä, 
laajakatseisuutta ja kansainvälistä ulottuvuutta.

Taiteilija Juhani Palmun galleria 
Alahärmässä
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Vaikka arvostettu taiteilija Juhani Palmu on 
liikkunut paljon kansainvälisissä ympyröissä - 
maalannut, opettanut ja pitänyt näyttelyjä eri 
puolilla maailmaa, Pariisissa, New Yorkissa, Ams-
terdamissa, Saksassa, Italiassa, Hongkongissa - 
on hän silti asettunut asumaan Knuuttilan rai-
tille ja viihtynyt täällä näin pitkään.

Juhani Palmun kunniatohtoripromootiossa 
17.1.2015 härmäläinen juontaja Marketta Kan-
gas mainitsi, että Samuli Paulaharjun ”Härmän 
aukeilta” on meille pohjalaisille lähes pyhä kir-
ja. Juhani Palmu on saanut sen elämään tauluis-
saan, Siinä lukee muun muassa: ”Mutta siinä on 
kaikkea, mitä härmäläinen kaipaa: maata ja tai-
vasta, sinertävää kaukametsää, harmaata latoa 
ja punaista taloa, tummaa peltoa tuolla, mus-
taa kytömaata täällä ja kaikkein eniten rehevää 
luhtaa. Pilvet ajelehtivat taivaankummulla sin-
ne ja tänne, aurinko ajaa ylpeästi halki avaruu-
den. Kerta kerralta joka päivä ajan ehtooseen 
asti. Jo varhain aamulla se nousee koillisen koi-
tosta ja vasta myöhään illalla se painuu lännen 
punertavaan ruskoon.”

Maalatessaan pohjalaisia maisemia Juhani 
Palmu on opettanut meitä härmäläisiä arvos-
tamaan omaa elinympäristöämme. Hän on it-
se sanonut, että ”alussa minusta tuntui, etteivät 
täkäläiset tajunneet, miten hienossa kulttuuris-
sa kasvoivat. Muualla muuttoliike on tuhonnut 
maiseman, mutta täällä tilat säilyvät samoilla su-
vuilla muuttumattomina”.

Me härmäläiset olemme oppineet tunte-
maan Juhani Palmun ahkerana, nöyränä ja sy-
dämellisenä ihmisenä. Vaikka hän on kansainvä-
lisesti tunnettu ja arvostettu taidemaalari, kun-
niatohtori ja Haitin varakonsuli, hän on kuiten-
kin meille härmäläisille yksi yritteliäs ”käsityöläi-
nen” Knuuttilan raitilta, niin kuin hän on itse it-
seään vaatimattomasti nimittänyt. Hänen suu-
ri merkityksensä kotiseudullemme on siinä, et-
tä hän taiteensa kautta on pystynyt siirtämään 
vanhaa paikallista kulttuuriperintöä tuleville su-
kupolville. Juhani Palmu on työllään edistänyt 
merkittävällä tavalla härmäläistä identiteettiä , 
kotiseutuhenkeä ja härmäläisyyden tunnetta-
vuutta ja arvostusta.

Tämä, jos mikä on hieno härmäläinen kult-
tuuriteko. ▼

Maria-Terttu Hautanen-Jokela

Kouluneuvos

Härmä-Seuran puheenjohtaja



Kauhavalla on ”aina” tehty 
puukkoja. Tämä on vanha, 
paljon käytetty sanonta ja 

siinä on paljon perää. Nykyisin 
maailmanlaajuisesti tunnettu 
Pohjoismainen puukko on 

saanut alkunsa Kauhavalla kun 
serkukset Iisakki Järvenpää 

ja Juho Kustaa Lammi 
aloittivat yhdessä puukkojen 

teon 1879.

He opiskelivat puukon tekoa yrityksen ja ereh-
dyksen kautta, kokeillen erilaisia materiaaleja 
ja tekniikoita. Rinkiin liittyi myös muita tekijöi-
tä ja siitä hiljalleen kehittyi oikea teollisuuden 
ala. Tämän mahdollisti myös koko ajan kasva-
va kysyntä laadukkaalle työkalulle, tehtiinhän 
silloin suuri osa maatalojen töistä ja puhteista 
puukon avulla.

Iisakki Järvenpää itse halusi aina kunnioit-
taa laatua ja laittaa kaikkensa tehdäkseen pa-
rasta mihin kykeni. Tämä näkyy jo siinä kun hän 
opiskeli kolmessa päivässä kiertävän työmiehen, 
Länkki-Heikin, avulla lukemaan ja sitten itse 
opiskellen kirjoittamaan. Se ei hänelle riittänyt 
sillä hän piti luku- ja kirjoitustaitoja niin arvok-
kaana että niitä piti kunnioittaa kirjoittamalla 
mahdollisimman kauniilla käsialalla, jonka hän 
sitten seuraavaksi opettelikin. Sama intohimo 
siirtyi myös puukkoihin. Sen jälkeen kun hän 
sai ne toimimaan haluamallaan tavalla työka-
luina, niistä piti saada mahdollisimman kaunii-
ta käyttöominaisuuksien silti kärsimättä. Terien 
kiillotuksessa kokeiltiin monenlaisia menetelmiä, 
apuvälineitä ja aineita, samoin kahvojen ja he-
lojen muotoja ja materiaaleja haettiin pitkään.

Monien vaiheiden, niin aallonharjalla kuin sy-
vyyksien syövereissä käyntien jälkeen tätä Iisak-
ki Järvenpään perintöä kunnioitetaan yhä. Hä-
nen tinkimättömien periaatteidensa mukaan 

valmistetaan Kauhavalla näitä samoja puukko-
ja kotimaisista materiaaleista käsityönä ja vii-
meistellään kaivertamalla niiden teriin Iisakki 
Järvenpään nimi. Se ei ole vain nimi vaan pal-
jon enemmän. 

Iisakki Järvenpää aloitti puukkojen teon ko-
timökissään 1879, viiden vuoden huonon koke-
muksen ajan 1899–1904 hän oli vieraalla töis-
sä Kauhavan Puukkotehtaassa työnjohtajana ja 
kouluttamassa puukon tekoa, kunnes hän poi-
kansa Juhon rohkaisemana ja Juhon Amerikan 
tuloilla rahoittamana aloitti uudelleen itsenäise-
nä yrittäjänä. Niinpä toiminimi alkoi 1904, osa-
keyhtiöksi se muuttui 1921. Tämä sama yhtiö 
toimii edelleen, ei siis vain nimi kuten mones-
ti on, vaan yhtiö on toiminut yhtäjaksoisesti ja 
keskeytymättä. Samalla on kerääntynyt valtava 
määrä perinnettä; historiaa, tarinoita, osaamis-
ta ja ennen kaikkea sydämen paloa tähän eri-
koiseen toimialaan.

Luonnollisesti Iisakki Järvenpää itse johti 
aluksi toimintaa. Iisakin jäätyä eläkkeelle yhti-
ön johdossa jatkoi hänen vanhin poikansa Ju-
ho, jonka kuoltua vastuun otti veljensä Nestori. 
Nestori siirsi viestikapulan tyttärelleen Annikki 
Kivelälle, jonka jälkeen johtajana jatkoi hänen 
sisaren poikansa Mikko Ilmonen. Mikko Ilmo-
sen jälkeen johdon otti hänen serkkunsa, An-
nikki Kivelän tytär Inkeri Huhtala. Näiden jäl-
keen, neljän sukupolven johdettua suvun yhtiö-
tä, syksyllä 2013 yhtiö sai uudet omistajat. Yhti-
ön ostivat seinäjokelaiset Jarkko Haukkala ja 
Hannu Pennala.

Uudet omistajat tuovat yleensä uusia tuu-
lia mukanaan, tavallaan näin kävi tälläkin kertaa. 
Paitsi ne uudet tuulet olivatkin vanhoja tuulia. 
Monenlaisia neuvojia ja konsultteja lähestyi uu-
sia, alaa täysin tuntemattomia omistajia. Neu-
vottiin ostamaan helat Kaukoidästä, terät jos-
tain metallipajasta ja tupetkin kannatti teettää 

Puukoista Kauhava tunnetaan

Iisakki Järvenpään puukkotehtaalla arvostetaan kokemusta.
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Vietnamissa tai vähintään Eestissä. Tuoreet puuk-
kotehtailijat ilmoittivat tekevänsä juuri päinvas-
toin, kaikki tehdään itse, kotimaisista materiaa-
leista käsityönä Kauhavalla. Sitten tarjottiinkin 
jo talousneuvontaa, kun noin hulluja puhuivat.

Liikennelentäjänä ja lentoyhtiön operatiivi-
sissa johtotehtävissä toiminut Haukkala ja moot-
toripyöräliikkeen johtaja Pennala pitivät pään-
sä ja ovat noudattaneet niin omia tiukkoja pe-
riaatteitaan kuin samalla Iisakki Järvenpään pe-
riaatteita puukkojen teossa.

Toiminta oli hiipunut teollistumisen ajan hui-
masta kasvusta, mutta edes sodat siinä välissä 
eivät toimintaa lannistaneet. Päinvastoin Puo-
lustusvoimat tulivat isoksi osaksi asiakaskuntaa, 
ja ovat sitä edelleenkin. Muovin keksimisen se-
kä Kaukoidän- ja muun halpatuonnin viedes-
sä markkinoita lähes alalla kuin alalla, iski muu-
tos myös puukkoteollisuuteen. Kuitenkin Iisak-
ki Järvenpään pitkä historia ja perinne pitivät 
yrityksen pystyssä kun monet muut kaatuivat 
tai hiipuivat hiljalleen pois. Myös Iisakki Järven-
pään tuotanto painui pieneksi ja monet perin-
teiset mallit jäivät pois tuotannosta liian työläi-
nä valmistaa.

Uusien omistajien myötä korjattiin tehdas-
rakennus ympäristöineen, vanhat tuotantoko-
neet huollettiin ja korjattiin ja vanha mallisto 
palasi tuotantoon alkuperäisillä materiaaleilla 
ja menetelmillä valmistettuina. Terät tehdään 
itse, kahvat valmistetaan myös itse Hämeenlin-
nasta tulevasta visakoivusta tai joensuulaises-
ta tuohesta. Puukkojen helat ovat myös omaa 
tuotantoa joka alkaa messinki- tai uushopeale-
vystä. Ainoastaan muutama valuosa teetetään 
alihankkijoilla, kotimaisia toki nekin. 

Suurin osa tupista valmistetaan itse tai vuo-
sisadan mittaisen perinteen mukaisesti kauha-
valaisen Rämäkön kanssa yhteystyönä. Tupet 
ommellaan ja koristellaan käsin Kokkolasta toi-
mitetusta kasvisöljyparkitusta härän vuodasta. 
Iso osa on myös perinteisellä helavyöllä. Se on 
aikoinaan ollut osa pohjalaismiehen kansallis-
pukua, jota se on toki edelleenkin, mutta nyky-
ään sitä käytetään monissa muissakin yhteyk-
sissä. Helavyötä voi käyttää niin töissä kuin Lin-
nan juhlissakin, kuten on nähty. Sen käytölle ei 
ole rajoituksia. Nykyään sitä täydentää oma ko-
rusarjansa, kaula- ja korvakorut jotka valmiste-
taan luonnollisesti tehtaalla itse käsityönä. Ja 
niidenkään käyttöön ei tarvitse olla pohjalaista 
perimää, riittää kun arvostaa sitä.

Monia unohtuneita tekniikoita on saatu pa-
lautettua tuotantomalleihin, suuri kiitos siitä 
kuuluu vanhoille Mestareille. Jo aikoja sitten 
eläköityneet Iisakki Järvenpään työntekijät ovat 
käyneet opettamassa uusia puukontekijöitä näi-
hin saloihin. Käyttöön ovat jo palanneet puukon 
ja tupen helojen tikkeli-nimisellä työkaluilla kä-

sin kaiverretut koristekaiverrukset. Seuraavaksi 
on tulossa sorkoupotukset, joissa ohuista me-
tallisiivuista tehdyt koristeelliset kuviot upote-
taan tuohikahvoihin. 

Tehtaasta on myös tullut suosittu matkailu-
kohde, tehtaan myymälä on kokonaan uudis-
tettu ja sen yhteydessä toimii museo, jossa on 
esillä yhtiön historiaa. Verkkokauppa toimii vii-
dellä kielellä maailman laajuisesti ja sieltä löytyy 
myös paljon historiaa ja tarinoita. Myös sosiaali-
nen media on aktiivisessa käytössä.

Tärkein tekijä Iisakki Järvenpään uudessa 
nousussa ovat olleet asiakkaat ja muut tukijat. 
He ovat osoittaneet että nyt tehdyt muutokset 
ovat olleet oikeita. Miksi keksiä pyörää uudelleen 
kun Iisakki on sen jo keksinyt toista sataa vuotta 
sitten. Sama pyörä toimii edelleen. Siksi kaikki 
mallistoon tehdyt muutokset ovat olleet osien 
ja mallien palauttamista alkuperäisiksi. Onnek-
si kaikki historia oli tallella ja vanhaa mallistoa-
kin hyvin jäljellä. Paljon toista sataa vuotta van-
hoja osia ja raaka-aineitakin on päässyt jälleen 
osaksi tuotantoa.

Kauhavalla on edelleen muutamia yksittäisiä 
puukon tekijöitä ja niiden osien valmistajia, sa-
moin toisilta ostetuista osista puukkoja kokoa-
via. Vanhasta teollisen tuotannon ajasta jäljellä 
on jo vuosikymmeniä ollut ainoastaan Iisakki 
Järvenpää Osakeyhtiö, joka edelleen on ainoa 
joka työllistää täysipäiväsesti työntekijöitä. Täl-
lä hetkellä Iisakki Järvenpää työllistää 10 henki-
löä, uusiakin otetaan oppimaan jos sopivia nuo-
ria käsityön taitajia löytyy. Mikään koulu ei täl-
laiseen työhön valmista, koulut kun keskittyvät 
tietokoneohjattuun tehokkaaseen tuotantoon. 
Järvenpään tehtaassa ainoa tuotannon puolella 
oleva piirilevy löytyy laitteesta joka pyöräyttää 
pakkauslaatikon ympärille vanteen.

Kotimaisuuden, käsityön ja laadun arvostus 
on onneksi tulossa takaisin. Ainakin pohjalaiseen 
itsetuntoon ottaa, jos sanotaan ettei Suomessa 
voi tai kannata enää mitään tehdä. Pakkohan se 
on näyttää että voidaan kun vain tehdään. Mo-
nilla muillakin aloilla on havaittavissa sama ilmiö, 
on kyllästytty tuijottamaan vain hintaa ja osta-
maan rihkamaa joka heitetään käytön jälkeen 
pois. Kotimainen laadukas käsityö on arvokas, 
toki hinnaltaankin, mutta ennen kaikkea se on 
arvokas lahjana ja käyttöesineenä. Sitä ei heite-
tä pois, se huolletaan välillä ja käytetään vuo-
sikymmeniä. Samalla se jos joku on myös ym-
päristöystävällistä. Puukko joka on valmistettu 
käsityönä täydellä sydämellä, saa sielun jota on 
helppo arvostaa ja rakastaa. Taidetta sekin. ▼

Jarkko Haukkala

Iisakki Järvenpää Oy Perinnemallien rinnalle on tuotu mm. koruja.
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Lankava Oy sijaitsee Kauhavalla, 
eteläpohjalaisten lakeuksien keskellä. Lyyli 

Karppinen ja kolme muuta voimanaista 
perustivat yrityksensä tänne vuonna 1925.

Lankava on 90-vuotias perheyritys, jonka 
kolmannen polven yrittäjiä ovat  
Kirsti ja Jyri Karppinen. 

Lankavan perinteistä osaamista ovat laadukkaat kudontalangat ja 
-tarvikkeet. Myös kauniit kudontamallit löytyvät meiltä. 

90-vuotias Lankava myy lankaa lakeudella
Kangaspuiden kolinasta verkkokaupan aikaan

Silloisen Kauhavan Kangas-Aitan liiketoiminta perustui mattojen ja kan-
kaiden valmistuttamiseen. Kangas-Aitta toimitti paikallisille kotikutojil-
le materiaalit ja mallit, joiden mukaan tekstiilit valmistettiin, ja markki-
noi sitten valmiit tuotteet jälleenmyyjille. Kangaspuut kolisivat lähiseu-
dun naisten kutoessa. Parhaimmillaan sota- ja pula-aikana Kangas-Ai-
talle teki töitä 300 kutojaa. Täältä toimitettiin kauniit ja laadukkaat kan-
kaat mm. Stockmannille.

1950-luvulla kudonta alkoi koneellistua ja kotikudonnan merkitys 
vähitellen väheni. Kangas-Aitan oma kankaidenvalmistustoiminta jat-
kui, mutta tärkeämpään osaan alkoi nousta raaka-aineiden hankinta ja 
maahantuonti. 1970-luvulla Kangas-Aitasta tuli merkittävä kutomateol-
lisuuden raaka-ainetoimittaja. 
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Lankava työllistää tällä hetkellä 13 henkeä. Asiakkaita ovat käsityöliikkeet, kutomot, käsi- ja 
taideteollisuusyhdistykset, kansalais- ja työväenopistot, oppilaitokset, toimintakeskukset ja yksittäiset 
käsityönharrastajat. 

Postimyynti on kulkenut mukana Kangas-
Aitan historiassa aina ja siitä muodostuikin yri-
tyksen toiminnan perusta. Käsityöihmiset ym-
päri Suomen tavoitettiin lähettämällä heille vuo-
sittain tuotehinnasto. Nykyisessä muodossaan 
tuotehinnasto innostaa ja antaa uutta inspi-
raatiota, paitsi tuotetietojen, myös käsityöoh-
jeiden myötä. 

Perinteet ja uudet tuulet

Kauhavan Kangas-Aitta on nimenä jäänyt histo-
riaan, kun yrityksen nykyistä toiminta-aluetta pa-
remmin kuvaava nimi Lankava otettiin käyttöön 
2014. Lankava tarkoittaa lankojen runsautta, kä-
sityöihmisen lankaihmemaata, erilaisten kerien, 
vyyhtien ja kartioiden valikoimaa sekä materiaa-
lien määrää puuvillasta ja pellavasta mohairiin, 
alpakkaan ja perinteiseen lampaanvillaan. Lan-
kava nimenä sointuu myös hyvin yhteen paik-
kakuntamme Kauhavan kanssa. 

Viime vuonna 90 vuotta täyttänyt Lankava 
on värikäs ja innostava lankamaailma, joka uu-
distuu, ideoi ja innostaa. Lankava on erikoistu-
nut mattoraaka-aineiden ja kudonta- ja neule-
lankojen maahantuontiin sekä niiden tukku- 
ja vähittäismyyntiin. Liike tunnetaan parhaiten 
lankatavaratalona, jonka tuotevalikoimasta löy-
tyy lankoja ja kuteita joka tarpeeseen. Postitam-
me päivittäin lankapaketteja myös ulkomaisille 
asiakkaillemme. Ruotsissa toimii kokonaan oma 
Lankavan verkkokauppasivusto. 

Samalla kun Lankava tarjoaa houkuttelevia 
materiaaleja ja innostavia käsityöohjeita asiak-
kailleen se myös turvaa käsityötaidon säilymis-
tä ja käsityöperinteen jatkumista. Uusien malli-
töiden teettäminen valikoiman langoista tukee 
materiaalien myyntiä ja samalla inspiroi uuteen, 
tekemiseen ja kokeilemiseen. Lankavan mallitöil-
le laaditut käsityöohjeet ovat vapaasti ladatta-
vissa yrityksen kotisivuilla. 

Elämys verkossa ja livenä

Lankavan verkkokauppa on toiminut vuodes-
ta 2007 ja suurin osa tilauksista kulkee nyt sen 
kautta. Verkkokauppa pyrkii olemaan ajan tasal-
la tuotevalikoiman suhteen ja esittelee ensim-
mäisenä valikoiman uutuudet. Verkkokauppaa 
käyttävät tilauskanavana sekä tukku- että vähit-
täisasiakkaamme. Verkkokauppa ei kuitenkaan 
ole vielä syrjäyttänyt painettua kuvastoa koko-
naan ja tiedämmekin sen olevan monelle käsi-
työihmiselle alkusyksyn odotetuin posti.

Moni Lankavan myymälässä vieraileva häm-
mästyy materiaalien runsautta ja sitä millainen 
huiske Lankavassa päivittäin käy. Myymälän ovi 
käy asiakkaiden tullessa ja mennessä, henkilö-
kunnan samalla keräillessä tilauksia verkkokau-
pan ja postimyynnin asiakkaille. Lankavassa ol-
laan iloisessa työn touhussa.

havan Puukkofestivaalien kanssa. Ohjelmaa ja 
löytöjä riittää jokaiselle. Tänä vuonna meillä on 
ilo olla mukana Seinäjoen Asuntomessuilla ja 
toivomme tietysti asuntomessuvieraiden löy-
tävän tiensä myös Kauhavalle ja Lankavaan. ▼

Tervetuloa tutustumaan   
käsityöihmisten ihmemaahan!

Teksti: Lankava Oy

Kuvat ottanut Katja Lösönen

Lankava on omalla tavallaan myös matkai-
lukohde. Bussiryhmiä vierailee meillä säännöl-
lisesti, pullakahvia on tarjolla tulostaan ilmoitta-
neille ryhmille - lankakeriäkin tarttuu mukaan ja 
uusi innostava käsityönaihe korvan taakse. Syk-
syisin järjestettävien Seinäjoen Käsityömessu-
jen aikaan meillä käy vierailijoiden vilske - mo-
ni onkin tutustunut Lankavaan juuri silloin. Ta-
paamme myös monilla muilla käsityömessuil-
la vuoden aikana. 

Tänä keväänä valmistelemme taas tulevan 
kesäkauden kohokohtia. Juhannuksen alla vie-
tämme Käsityöfestivaaleja samaan aikaan Kau-



Teksti: Hanna Rieck-Takala

Suuri Jääkärivärväys Etelä-Pohjanmaalla 
1915–1916
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Sata vuotta sitten alkaneen 
suuren jääkärivärväyksen 

muistoksi järjestettiin viime 
syksynä juhlaseminaari 

Kauhavalla. Jääkäriliikkeen 
synnystä kertoo seuraavassa 

Kauhavalla toimivan 
Suomen Jääkärimuseon 

museointendentti  
Hanna Rieck-Takala.

na oli luoda mahdollisen suomalaisen kansanar-
meijan päällystö. Kurssin jälkeen miesten tehtävä 
olisi ollut kouluttaa lisää miehiä kotimaassaan.

Ensimmäisten vapaaehtoisten kouluttami-
nen alkoi 25. helmikuuta 1915 Lockstedtin lei-
rissä lähellä Hampuria. Toiminnan paljastami-
nen olisi vaarantanut saksalaisten ja venäläisten 
rauhanneuvotteluja sekä suomalaisia kurssilai-
sia ja mahdollisesti myös heidän perheitään. Sen 
vuoksi koulutus järjestettiin ”partiolaiskurssina”. 

”Pfadfinderkurs”:iin osallistui kaiken kaikki-
aan 145 miestä ja sitä pidennettiin useampaan 
otteeseen.

Kesän aikana suomalaisaktivistien edustajat 
Berliinissä varatuomari Fritz Wetterhoffin johdol-
la onnistuivat vaikuttamaan Saksan keisari Wil-
helm II.:een siten, että hän allekirjoitti elokuun lo-
pussa käskyn muodostaa silloisesta koulutusjou-
kosta mahdollisesti laajenettavan pataljoonan.

Lisää miehiä värväyksellä

Pataljoonaan kuului tuolloin 2000 miestä. Tämä 
tarkoitti, että kaukaisesta Suomesta piti rekrytoi-
da ainakin 1800 miestä lisää. On vaikea kuvitella, 
minkälainen haaste tämä oli jääkäriliikkeelle, kos-

ka kaiken piti tapahtua sekä salaa että nopeasti.
Vapaaehtoisten värväämisessä vaikutti kol-

me tekijää. Aluksi suunniteltiin nuorten miesten 
rekrytointia Helsingistä käsin. Siellä sijaitsi opis-
kelijoiden ”aktionskomitee”, jonka jäsenet mat-
kustivat pitkin Suomea yrittäen saada värvät-
tyä uusia vapaaehtoisia erityisesti heidän omilta 
kotiseuduiltaan. Aktionskomitee:n tukena toimi 
”centralkomitee”, johon kuului vanhemman pol-
ven aktivisteja. Tohtori Hermann Ziliacus kuu-
lui jälkimmäiseen ja mahdollisti lahjoituksillaan 
monien vapaaehtoisten matkat Ruotsiin. Siel-
tä Lockstedtin leiriin asti Saksa vastasi miesten 
matkakustannuksista.

Toinen ryhmä, joka toimi suuressa värväyk-
sessä koostui paikallisista värväreistä. Pian se-
livisi, että he pystyivät toimimaan vielä tehok-
kaammin. Yleensä kyse oli miehistä, joilla oli hy-
vä maine ja ammatti, minkä kautta he tapasi-
vat paljon ihmisiä. He olivat tottuneita itsenäi-
seen toimintaan.

Lopuksi on mainittava vielä 30 jääkä-
riä, jotka lähetettiin heinäkuussa 1916 Suo-
meen värväämään lisää miehiä pataljoonan 
täydennysjoukkoon.

Juhlaseminaariin osallistuivat mm. Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio, puolustusministeri Jussi 
Niinistö, eversti Jorma Jokisalo ja professori Kari Hokkanen. Kuva: Tuomo Rinne/Valokuvakerho Roikka

Sortokausien aikana 1800–1900-lukujen vaih-
teessa, Suomen autonomiselta suuriruhtinas-
kunnalta oli riisuttu jo merkittävä osa maan eri-
tyisoikeuksista. Ensimmäisen maailmansodan 
puhjettua Venäjän keisarikunta kiristi otettaan 
ja 17. marraskuuta 1914 julkaistiin n.s. venäläis-
tämisohjelma, joka olisi toteutettuna tarkoitta-
nut Suomen liittämistä Venäjän valtakuntaan.

Kriittisessä tilanteessa kokoontui joukko 
opiskelijoita 21. marraskuuta Helsingin Ostro-
bothnian osakuntientalon kassahuoneeseen. 
Historiallisessa kokouksessa he totesivat, että 
sotatilanne voisi tarjota Suomelle tilaisuuden 
itsenäistymiseen. Oman armeijan, koulutettu-
jen miesten ja aseiden puutteessa päätettiin 
pyytää sotilaallista apua ulkomailta. Jääkärilii-
ke oli syntynyt.

Radikaali asenne erotti nämä niin sanotut 
uudet aktivistit aluksi sortokausien aikaisesta 
aktivistipolvesta, mutta pian ryhmät rupesivat 
yhdessä toimimaan Suomen itsenäisyyden saa-
vuttamiseksi. Huippusalaisten neuvottelujen tu-
loksena keskusvaltioihin kuuluva Saksa ilmoit-
ti jo joulukuussa 1914 olevansa valmis järjestä-
mään sotakurssin 200 ylioppilaalle. Tarkoitukse-
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Vilkkaaseen toimintaan nähden ei ollut ih-
me, että santarmit saivat jo ensimmäiset vihjeet 
koulutushankkeesta syksyllä 1915. Joulun tie-
noilla santarmisto tehosti toimintansa. Helmi-
kuussa kiellettiin passit 19–36-vuotiailta miehiltä.

Kevääseen mennessä santarmisto, muka-
na myös suomalaisia, jotka sitä uskollisesti pal-
velivat, ehti ottaa jo 50 henkilöä kiinni. Kaiken 
kaikkiaan 78 värväriä ja yhdyshenkilöä jäi van-
giksi. Heidät vietiin Pietarin Krestyn ja Spalerna-
jan vankiloihin odottamaan tuomionsa, yleen-
sä kuolemantuomion, täytäntöönpanoa. Nämä 
nk. kaltarijääkärit pääsivät 1917 helmikuun val-
lankumouksen aikana vapaaksi ja liittyivät sen 
jälkeen jääkäripataljoonaan.

Eteläpohjanmaalta paljon 
vapaaehtoisia

Nuorelta jääkäritarjokkaalta vaadittiin siis aika 
paljon. Hänen piti lyhyessä ajassa päättää, jät-
tääkö hän kotimaansa ja perheensä arvaamat-
toman pitkäksi ajaksi hankkiakseen sotilaallis-
ta koulutusta vieraassa maassa, joka oli sodas-
sa Venäjää vastaan.

Kaikesta huolimatta erityisesti Etelä-Pohjan-
maalta lähti erityisen paljon vapaaehtoisia, noin 
neljäsosa kaikista tulevista jääkäreistä, Saksaan. 
Mistä tämä johtui?

Suuri merkitys oli Etelä-Pohjanmaan van-
hemman polven aktivisteilla, jotka ryhtyivät krit-
tisessä tilanteessa nopeasti toimimaan. Maape-
rä oli tehtävälle suotuisa, koska erityisesti Poh-
janmaalla oli paljon ihmisiä, jotka eivät nähneet 
enää syytä lojaalisuuteen keisari Nikolai II koh-
taan, koska tämä oli purkamassa Suomen suu-
riruhtinaskunnan autonomista statusta, jonka 
keisari Aleksanteri I oli 1809 myöntänyt suo-
malaisille Porvoon valtiopäivillä.

Oli kuitenkin ihmisiä, jotka kaikesta huoli-
matta pitivät kiinni käsityksestään, että suoma-
laisten kuuluisi olla Venäjän keisarin alaisina.

Merkittävimmät Etelä-Pohjanmaan aktivis-
tit olivat jepualainen tehtailija Carl Jonathan 
von Essen, alahärmäläinen maanviljelijä Juho 
Ekola ja kortesjärveläinen maanviljelijä Nesto-
ri Fränti. He olivat jo siinä toivossa, että Sak-
saan kutsuttaisiin lisää miehiä, rakentaneet ke-
sän aikana 1915 tarvittavat verkostot. He oli-
vat heti valmiina, kun he saivat syyskuun alus-
sa Tukholman kautta tietoa suuren värväyksen 
tarpeellisuudesta.

Pian löytyi lisää värväreitä. Nykyisen Kau-
havan keskustasta toimintaan liittyi esimerkiki-
si maanviljelijä Ville Orrenmaa ja Ylihärmästä 
opettaja ja journalisti Artturi Leinonen, josta 
myöhemmin tuli vaikutusvaltainen sanomaleh-
timies, kirjailija ja politiikko. Järviseudulla vaikutti 
Johannes (Juho) Harju ja Lapualla toimi mm. 

Vihtori Kosola, jonka tunnettiin myöhemmin 
Lapuan liikkeen keskeisenä hahmona.

Miten värväys Etelä-Pohjanmaalla 
toimi käytännössä?

Yleensä värvärit puhuivat asiasta ensin sukulaisil-
leen, minimoiden paljastumisriskiä. Värvärin ko-
ko perhe tuki heidän toimintaansa. Naiset ma-
joittivat ja varustivat värvätyt ja myös vanhem-
mat lapset saattoivat jo suorittaa jotakin tehtäviä.

Värvätyt vapaaehtoiset olivat näin ollen 
usein myös sukua keskenään, mikä vahvisti 
luottamussuhteita tulevien jääkäreiden kesken.

Kaupungeissa värväysverkostot syntyivät 
sen sijaan usein tietyissä oppilaitoksissa. Mo-
lemmissa, sekä sukulaisten että samanhenkis-
ten opiskelijoiden kesken, syntyi ryhmädyna-
miikka, jolla taas oli vetovoimaa muihin nuoriin 
miehiin. Sillä tavalla saattoi syntyäkin eräänlai-
nen ”vimma” lähteä Saksanmatkalle, kuten kor-
tesjärveläiset jääkärit asian 1960-luvun haastat-
teluissa ilmaisivat.

Yksi seikka, joka alkuvaiheessa edesauttoi 
salaamaan vapaaehtoisten värväämistä oli sa-
maan aikaan käynnissä oleva amerikansiirto-
laisuus. Nuorten miesten käynnit nimismiehen 
luona ulkomaanpasseja varten ja heidän läh-
tönsä ulkomaille eivät herättäneet aluksi mi-
tään kummastelua.

Lisäksi maantieteellinen sijainti lähellä 
rannikkoa vaikutti myönteisesti pohjalaiseen 
värväystoimintaan.

Saksan sotajohto yritti ohjata uusien vapaa-
ehtoisten värväystä Suomen rannikkoseuduil-
le sekä Karjalaan, itärajan tuntumaan. Ajatukse-
na oli mahdollisessa maihinnousussa hyödyn-
tää paikallisten kotiseututuntemusta. Länsiran-
nikolla oltiin erityisen kiinnostuneita miehistä, 
jotka pystyivät toimimaan luotseina.

Rannikolta oli myös lyhyt matka Ruotsiin, 
josta matka jatkui Saksaan. Lisäksi tärkeä juna-
rata, joka yhdisti Etelä- ja Pohjois-Suomen, kulki 
Lapuan ja nykyisen Kauhavan kautta. Erityisesti 
Voltin asemalla pyöri myös paljon vapaaehtoi-
sia koko silloisen suuriruhtinaskunnan alueelta. 

Talven tuloon asti tukihenkilöt ja heidän per-
heensä ohjasivat vapaaehtoiset taloihinsa ja kul-
jettivat heidät moottoriveneillä Ruotsin ranni-
kolle. Myöhemmin luonto oli jääkäriliikkeelle 
suotuinen. Talvi 1915–1916 oli poikkeuksellisen 
ankara ja Pohjanlahti jäätyi, joten noin 200–300 
jääkäritarjokasta pystyi hiihtämään Pohjanmaan 
rannikolta Ruotsin puolelle, erityisesti sen jäl-
keen kun santarmisto oli paljastanut paljon käy-
tetyn Kemi-Haaparanta-etapin 20. tammikuuta 
1916. Etäisyys Vaasan seudulta Uumajan alueel-
le oli reitistä riippuen 80–100 kilometriä, joskus 
vähän enemmänkin. Miehiltä meni yleensä noin 
vuorokausi matkan taittamiseen.

Kortesjärveläisiä jääkäreitä, otettu Lockstedtin leirillä keväällä 1916 ennen itärin-tamalle lähtöä. Kuvassa 
vasemmalta oikealle edessä istumassa: Erkki Nuottimäki, Jaakko Kokkila, Yrjö Luoma ja Kustaa Mattila. 
Takarivissä istumassa vasemmalta oikealle: Jukka Hantula, Ilmari Pahkajärvi, Antti Sarka-ranta ja Jukka 
Kokkila. Suomen Jääkärimuseon kokoelmat, kuva valokuvastudio Fotoneiti.



Hilkka Kotkamaa

On oikeastaan ihme, että me kymmenien tu-
hansien järvien maan asukkaat olemme käsi-
telleet elokuvissa aika vähän järviämme. Me-
ristä on nähty elokuvaa pinnalta ja pinnan al-
ta, mutta järvet ovat jääneet vähemmälle. Jo-
ten itsekin Kuorasjärven ja Jääskänjärven välis-
sä lapsuuteni viettäneenä on ilahduttavaa, et-
tä aiheesta on tehty elokuva Järven tarina. Käsi-
kirjoituksen tekijä on mitä sopivin kirjailija Ant-
ti Tuuri, jolle tutuimpia järvistä on Lappajärvi. 
Suomen suurimmasta kraaterijärvestä ja Poh-
janmaan suurimmasta järvestä, kotijärvestään, 
hän on aikoinaan kirjoittanut jopa kirjan. Mutta 
nyt oli elokuvakäsikirjoituksen vuoro.

-Minulle järviluonto on tärkeää, eikö kaikille 
suomalaisille ole? Meillä on niin arvokas järvi-
luonto, että sen puolesta kannattaa taistella. Si-
tä pitäisi tehdä tunnetuksi kaikille suomalaisille 
ja miksei ulkomaalaisillekin myös elokuvan kei-
noin, sanoo Tuuri.

Antti Tuuri on elokuvan ohjaajan Marko 
Röhrin vanha tuttu ja käsikirjoittaja on ollut mu-
kana siinä työssä osaltaan koko ajan, joka eloku-

vaa on tehty. Elokuvaa kuvattiin lähes kolmen 
vuoden ajan. Valmiista yli 700 tunnin materiaa-
lista leikkaaja Kim Saarniluoto kokosi 76 mi-
nuutin kokonaisuuden.

Elokuva on nyt valmis ja siinä ohessa ja si-
vussa Tuuri on tehnyt kirjoja. Pian ilmestyy muis-
telmateos niistä amerikansuomalaisten parissa 
tehdyistä matkoista, joista sitten aikoinaan syn-
tyi kuulu kirjasarja pohjalaisista Ameriikan raitil-
la. Kertomuksissa on ainutlaatuisia helmiä, jopa 
omien sukulaisten yllättäviä löytymisiä.

Antti Tuuri käsikirjoitti 
dokumenttielokuvan Järven tarina

Järven tarina -dokumenttielokuva vie kat-
sojan Suomen luonnon ainutlaatuisimman aar-
teen, järviemme, saloihin ja myytteihin. Suoma-
laisen kulttuurin ja muinaisten uskontojen tari-
nat heräävät henkiin, kun pinnan alla oleva maa-
ilma avataan katsojille ensi kertaa tässä laajuu-
dessa. Järven tarinassa kaikki kerrotaan veden 
kautta. Selityksensä saavat niin maailman syn-
ty kuin veden äärellä ja alla elävät eläimet, kas-
vit ja hyönteiset. Vuodenajat vaihtuvat tarinoi-
den myötä, yli kuusi tuhatta vuotta järvien his-
toriaa kerrotaan vanhojen suomalaisten tarujen, 
uskomusten ja uskontojen kautta.

Elokuva on syntynyt hieman samaan tapaan 
kuin vuonna 2012 valmistunut Metsän tarina. 
Se on ollut toiseksi katsotuin suomalainen do-
kumenttielokuva, joten on odotettavissa, että 
suunnilleen saman ryhmän tekemä Järven ta-
rina yltää samanlaisiin katsojalukuihin. Suoma-
laisen luonnon erityispiirteistä ei ole tehty kovin 
montaa teatterilevitykseen sopivaa elokuvaa. ▼
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Vuoden 1916 puolella yleinen ilmapiiri 
muuttui jääkäriliikkeelle vähemmän myöntei-
seksi. Kiinniottojen ja Siperian karkoituksien jäl-
keen aiemmin hankkeesta innostuneetkin kan-
salaiset alkoivat epäillä hankkeen todellisia mah-
dollisuuksia onnistua. Moni värväri joutui myös 
kiinnioton välttämiseksi pakenemaan Ruotsiin. 
Näistä syistä suuri värväys tyrehtyi toukokuus-
sa 1916. Sen jälkeen Saksan Lockstedtin koulu-
tusleiriin saapui enää yksittäisiä vapaaehtoisia 
ja pienempiä ryhmiä.

Suomen Jääkärimuseo 20-vuotias

Koko maan kattava värväysorganisaatio ja eri-
tyisesti silloisen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan värvärit onnistuivat kaikista vastoinkäy-
misistä huolimatta värväämään noin 1900 mies-
tä, joista koulutettuina jääkärinä osallistui 1261 
miestä Suomen vapaussotaan.

Kauhavan Kortesjärvellä, suuren värväysalu-
een ytimessä, sijaitsee viime kesänä 20 vuot-
ta täyttänyt Suomen Jääkärimuseo. Museos-
sa, jossa on sekä pysyviä että vaihtuvia näyt-
telyitä, voi ympäri vuoden tutustua jääkäriliik-
keen historiaan.

Vuosittain huhtikuussa järjestettyyn valta-
kunnalliseen jääkäriseminaariin kutsutaan jää-
käriperinteestä kiinnostunutta yleisöä taas sun-
nuntaina 17.4.2016.

Suuren jääkärivärväyksen muistoksi Kauha-
van kaupunki, Jääkäripataljoona 27:n perinneyh-
distyksen Etelä-Pohjanmaan osasto ry ja Vapa-
ussodan ja Itsenäisyyden Etelä-Pohjanmaan Pe-
rinneyhdistys ry järjestivät 18.10.2015 Kauhavan 
Alahärmässä juhlaseminaarin, johon osallistui 
noin 300 henkilöä. Puolustusministeri Jussi Nii-
nistö toi tilaisuuteen valtioneuvoston kanslian 
tervehdyksen. Luennoitsijoina toimivat profes-
sorit Kari Hokkanen ja Martti Häikiö sekä mais-
teri Simo Isotalo ja historioitsija Vesa Määttä. ▼
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Kauhava on yksi Etelä-Pohjanmaan teollistu-
neimmista alueista. Kaupunki on tunnettu voi-
makkaasta metalli- ja puutuoteteollisuudes-
taan, valtakunnan kärkikaartiin kuuluvasta al-
kutuotannosta ja turkistaloudesta, kansainvä-
listen kärkiyritysten korkeasta teknologiasta ja 
alueen välisestä yhteistyöstä erityisesti alihan-
kintatoiminnan muodossa. 

Nyky-Kauhava on Etelä-Pohjanmaan poh-
joisosan kehittyvä kaupallinen ja hallinnollinen 
keskus, jossa sijaitsee agroteknologiateollisuu-
den yrityskeskittymä sekä merkittävää puutuo-
teteollisuutta. Palvelujen osuus on kasvanut vii-
me vuosina voimakkaasti, erityisesti matkailu-
alalla Suomen nopeimmin kasvavan huvipuis-
ton PowerParkin ansiosta.

Kauhavan teollistuminen on saanut alkun-
sa jo 1800-luvun puolessavälissä kudonnaisten 
ja puukkojen valmistuksella. 1950-luvulla alkoi 
kehittyä myös maatalouskoneiden valmistus 
ja puusepänteollisuus. 2000-luvulla matkailu ja 
hyvinvointipalveluihin liittyvä elinkeino on ke-
hittynyt nykyiseen mittakaavaansa.

Vaikka puukkojunkkareita ei enää ole, on 
puukkojen valmistukseen liittyvä vahva käsi-
työläisperinne Kauhavalla voimissaan edelleen. 
Maailmankuuluja Iisakki Järvenpään puukko-
ja on valmistettu Kauhavalla jo vuodesta1879.

Kauhavalla toimii 1400 yritystä ja uusia yri-
tyksiä perustetaan 80–100 kappaletta vuodessa. 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Kauhavan kau-
pungin ohella kaupungin suurimpia työnantajia 
ovat MSK Group konserni, Skaala Group Oy, Finn-
Power Oy, Lillbacka konserni, Härmän Kuntokes-
kus Oy, Unico Finland Oy ja Pellon Group Oy. 
Yhdessä julkisen sektorin kanssa Kauhavan yri-
tyskenttä tarjoaa työpaikkoja yli oman tarpeen.

Myös elintarvikejalostus ja maatalous ovat 
edelleen merkittäviä työllistäjiä. Kauhavalla ak-
tiivimaatiloja on yli 900 kappaletta, mikä on kol-
manneksi eniten Suomessa. Tilat ovat tyypillises-
ti erikoistuneet maidontuotantoon, perunan- ja 
viljanviljelyyn tai sian-/ naudanlihan tuotantoon.

Kauhava on kokenut vastoinkäymiset mah-
dollisuutena. Suomen puolustusvoimauudistus 
vei meiltä perinteikkään sotilaslentäjäkoulutuk-
sen ja satoja työpaikkoja. Me emme siitä lannis-
tuneet vaan korvaavien toimien myötä olem-
me pystyneet paikkaamaan työpaikkojen me-
netykset. Taantumasta huolimatta viime vuo-
det ovatkin Kauhavalla olleet merkittäviä kehi-
tyksen vuosia ja kaivinkoneet ovat olleet tuttu 
näky kaupunkikuvassa. 

Rakentaminen alkoi elpyä muutama vuosi 
takaperin isojen asuntokohteiden myötä. Asun-
torakentamista on seurannut kaupungin ja sen 

konserniyhtiöiden ennätyksellinen investoin-
titahti sekä merkittävät yritysinvestoinnit, joi-
den myötä kaupunkiin on syntynyt huomatta-
va määrä uusia työpaikkoja.

Elinkeinoasioita Kauhavalla hoitaa Kehitys-
keskus. Tarjoamme elinkeinotoimen yrityspalve-
luita ja tuotamme maaseututoimen hallinto- ja 
kehittämispalvelut. Tuemme Kauhavalla toimivia 
ja Kauhavalle sijoittumista suunnittelevia yrityk-
siä kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
Sijoittumista helpottaaksemme, olemme koon-
neet Kauhavalla vapaana olevat toimitilat, teol-
lisuus- ja liiketontit sekä myytävänä olevat yri-
tykset Investkauhava.fi-palveluumme. 

Yrityskenttämme ja kaupunkikonsernin in-
vestointitahti tulee jatkumaan kovana myös tä-
nä vuonna. Yritysmyönteinen toimintaympäris-
tömme luo jatkossakin hyvät edellytykset myös 
uusien yritysten sijoittumiseen Kauhavalle. ▼

Tervetuloa kehittämään Kauhavan yrityselämää!

Juha-Martti Kuoppala

elinkeino- ja markkinointipäällikkö

Kauhavan kaupunki

Kehittyvä elinkeinoelämä luo elinvoimaa

Ikkuna-, ovi- ja lasituotteisiin erikoistunut Skaala Group Oy on käynnistänyt 
historiansa laajimman investointiohjelman. Noin 9 000 neliön 
tehdaslaajennusten myötä Ylihärmän tehtaiden kokonaispinta-ala nousee 
33 000 neliöön. Myös henkilöstömäärän arvioidaan nousevan lähivuosina 
nykyisestä 550:sta 700:aan

MSK Cabins Oy:n tehtaassa valmistuu päivittäin yli 50 Valtra-traktoreiden 
ohjaamoa



Teksti ja kuvat Marita Mattila

Kortesjärven Purmojärven Rantahallilla on tans-
sittu vuodesta 1959. Kun ensimmäinen lava tans-
sittiin loppuun, ryhtyivät kyläläiset suunnittele-
maan uutta lavaa 1980-luvun lopulla. Uuden la-
van avajaisissa pyörähdeltiin toukokuussa 1992. 

Tansseja järjestävä Purmojärven Nuoriso-
seura ry täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Pur-
mojärven Nuorisoseura omistaa myös nuoriso-
seurantalon, jossa vielä 1970-luvulla järjestettiin 
tansseja talvisin. 

Rantahallilla on lavatanssit joka toinen vii-
konloppu. Lavakauden avaus on toukokuun 
lopussa ja päättäjäiset syyskuussa. 110-vuotis-
juhlatanssit järjestetään 2. heinäkuuta. Komeas-
sa rantamaisemassa sijaitseva lava on hääpari-
en suosiossa. Tulevana kesänä lava on varattu 
kolmeen häätilaisuuteen. Kesälle 2017 on jo yk-
si varaus. Alueella ja tiloissa on järjestetty myös 
muun muassa nuorten leirejä ja rock-tapahtu-
mia, juoksutapahtumia sekä koiranäyttelyitä. 

Kökällä

Kökkähenki on Purmojärvellä voimissaan. Niin 
vanhan kuin uudenkin lavan rakentamisessa on 
ollut runsaasti kökkäväkeä ammattilaisten apu-
na. Tanssi-illat pyörivät täysin talkootyönä. Vuo-
rot on jaettu kylittäin. 

Purmojärven Nuorisoeuran puheenjohtaja 
Jorma Kivikangas on ollut mukana nuoriso-
seuran toiminnassa vuodesta 1964 alkaen. Hän 
muistelee, että 1960- ja -70-luku olivat lavatans-
sien kannalta hyvää aikaa. Jopa 6–8 linja-autoa 
ajoivat väkeä tansseihin. 

Omasta pitäjästä Erkinheimon orkesteri, Ala-
härmästä Kunnari ja kauhavalainen Kullervo Jyl-
hä tanssittivat väkeä.

- Isällä oli se tyyli, että kun pyhänä saa huila-
ta, niin lauantaina piti olla myöhään töissä. Teh-
tiin iso heinäkuorma ja toin sitä kotia, kun Paula-
saarelta mäkiä laskies joku Jylhän orkesterimie-
histä juoksi vierelle, että anna pikkuusen sivua, 
kun meidän pitää keriitä Rantahallille. Oli mul-
lakin Hallille kiirus, myhäilee Jorma Kivikangas.

Rantahallin tanssit tuovat Jorma Kivikankaan 
mieleen monenlaisia värikkäitä muistoja vuosi-
kymmenten varrelta. 

- Irwin Goodman oli huudossa ja olin kei-
kan jo sopinut. Keikkapalkkio oli 1000 mark-
kaa. Ritalan Esko sanoi minulle, että saat kyl-
lä meijeritilistä maksaa ne tappiot. Kysyin, et-
tä oonko saamapuolella jos tulee voittoa, se ei 
käynyt. Varattiin 1500 lippua. Ne loppuivat kes-
ken. Kysyimme poliiseilta, jos saisimme myydä 
lippuja ja käydä maanantaina ostamassa vero-
liput pankista. Eivät antaneet lupaa, kertoilee 
Jorma Kivikangas.

Verotuskäytäntö on vuosikymmenten aikana 
muuttunut. Aikaisemmin liput piti tilata ja ostaa 
etukäteen, käyttämättömät liput sai palauttaa. 

- Verosumma oli ensin 15 ja nousi sitten 25 
prosenttiin. Pääsylipun ostanut sai kaksi lippua, 
verolipun ja tarkistuslipun. Se oli tarkkaa hom-
maa, muistelee nuorisoseuran varapuheenjoh-
taja Ahti Soininen. 

Poliisit kävivät aina tanssi-iltana paikalla. Hei-
dän tehtävänään oli yleisen järjestyksen val-
vonnan lisäksi tarkkailla lipunmyyntiä. Lupa-
käytännöt ovat muuttuneet, mutta melkoinen 
kuluerä niistä tanssien järjestäjille muodostuu 
nykyisinkin.

- Orkesterien ja lehti-ilmoituskulujen lisäksi 
lähes toinen mokoma menee lupa-, tarkistus- 
ja teostomaksuihin. Järjestysmiehillä on oltava 
järjestysmieskortit ja ravintolassa hygieniapas-
sit, Kivikangas luettelee. 

Asuntoautoilla ja -vaunuilla

Uusi lava on saanut kiitosta esiintyjiltä ja tanssi-
väeltä. Kauko Simonen veti uudelle lavalle 1200 
henkeä. Vuonna 1993 Rantahallilla nauhoitettiin 
Tulisuudelmatanssit. Nauhoitus oli torstai-iltana 
ja lippuja myytiin 2200. 

Rantahallin lavalla tanssitaan joka toinen lauantai. Lavakausi avataan toukokuussa ja päätetään 
syyskuussa. 

Rantahallin lava on tanssijoiden suosiossa
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Nuorisoseuran puheenjohtaja Jorma Kivikangas (oik.), Matti Matoniemi, 
sihteeri Katri Tyynismaa ja varapuheenjohtaja Ahti Soininen muistelevat 
hauskoja sattumuksia vuosikymmenten varrelta. 

Purmojärven ympärijuoksun kilpailukeskus on Rantahallin lavalla. Toisena 
juhannuspäivänä juostava tapahtuma on järjestetty vuodesta 1937. 
Juoksutapahtuman järjestelyistä vastaa Kortesjärven Järvi-Veikot. 

Rantahallin lavan välittömässä läheisyydessä sijaitsee Näkinkallion yleinen 
uimaranta.

Useampana vuonna Rantahallin lavalla on järjestetty myös nuorten  
Suvi-Rock-tapahtuma. 

Nuorisoseuran sihteeri Katri Tyynismaa to-
teaa, että iäkkäämpien tanssijoiden lisäksi myös 
nuorempi, tanssitaitoinen väki on löytänyt lava-
tansseihin. Keväällä järjestetään tanssikurssit.

Tangokuninkaalliset ovat tuttuja esiinty-
jiä Rantahallilla. Julkkisesiintyjät tuovat muka-
naan myös faniyleisöä. Monet saapuvat tans-
seihin asuntoautoilla ja -vaunuilla. Parkkipai-
kan vieressä on siisti Näkinkallion uimaranta 
grillikatoksineen. 

- Enimmillään asuntoautoja ja -vaunuja on 
ollut alueelle 56, kertoo Ahti Soininen. 

- Tanssien järjestämisessä on työtä, joskus 
ottaa päähän, mutta on siitä iloakin. Nautin, et-
tä saan olla mukana. Kyllä Rantahalli kylää yh-
distää, Jorma Kivikangas toteaa.

Purmojärvelle uutta puhtia 
Kortesjärven Purmojärven kylä muodostuu 
useista pienemmistä kylistä. Asukkaita on noin 
500. 

Purmojärven kylätoimikunta on muutaman 
hiljaiselon vuoden jälkeen saanut uutta puhtia 
toimintaansa. Kylätoimikunta virallisti toimintan-
sa ja rekisteröityi Purmojärven Kyläyhdistyksek-
si keväällä 2015. 

- Kylätoimikunnan tarkoituksena on koota 
kyläläisiä yhteen, hakea yhteishenkeä sekä jär-
jestää toimintaa ja tapahtumia kyläläisille. Olem-
me saaneet paljon hyvää palautetta. Kylä on he-
rätetty henkiin, kertoo yhdistyksen puheenjoh-
taja Eila Korpi. 

- Pääsiäisenä kokoamme yhteisen pääsiäis-
kokon ja syksyllä koulun kentällä järjestetään 
lasten yleisurheilukilpailut. Nämä tapahtumat 
ovat jo vakiintunutta toimintaa, toteaa Eila Korpi.

- Hallitukseen tuli nuoria innokkaita jäseniä, 
jotka lupaavat järjestää kylälle erilaista toimin-
taa. Kyläyhdistys on aktivoitunut myös somet-
tamaan facebookissa, joka onkin kerännyt paik-
kakunnalta kotoisin olevia seuraajia. Viime syk-
synä uusi tapahtuma oli Syyskarkelot Rantahal-
lin tiloissa. Kehittelemme koko ajan uusia ideoi-
ta ja ajatuksia, kertoo kylätoimikunnan sihtee-
ri Ulla Kari. ▼

Marita Mattila
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Tänä päivänä Suomen Yrittäjäopisto on valta-
kunnallinen aikuiskouluttaja ja yksi Suomen suu-
rimmista yrittäjyyskouluttajista. Sen juuret ulot-
tuvat 1960-luvulle Kauhavalle, jolloin yrittäjyy-
den edistämiseen keskittyvä toimija oli oppilai-
tosmaailmassa erikoisuus. 

Nykyään yrittäjyyden kouluttaminen ja edis-
täminen on noussut yhdeksi vakiintuneeksi kou-
lutustoiminnan osaksi kouluasteesta riippumat-
ta. Voidaankin sanoa, että Kauhavalla oltiin ai-
kaansa edellä, kun Yrittäjäopistoa perustetta-
essa nähtiin mikroyrittäjien osaamisen merki-
tys suomalaiselle yhteiskunnalle.

Käytännönläheistä oppia

Näyttötutkintoihin valmistavia koulutuksia jär-
jestetään eri puolella Suomea paitsi yrittäjyy-
teen, myös liiketalouteen ja kauppaan, esimies-
työhön myös tieto- ja viestintätekniikkaan sekä 
kuljetusalaan liittyen.

Periaatteena on kaikessa koulutustoiminnas-
sa käytännönläheisyys. Nykyään kaikki Yrittäjä-
opiston opiskelijat ovat työssäkäyviä aikuisia, joi-
den aika on usein kortilla. Tämä tarkoittaa sitä, 
että koulunpenkkiä kulutetaan lähiopetukses-
sa vain päivä-pari kuukaudessa ja hankittu op-

pi pyritään viemään mahdollisimman pian käy-
täntöön opiskelijan yritykseen tai työpaikalle. 

-Lähipäivissä tarjotaan täyttä asiaa, jota 
opiskelija pystyy hyödyntämään omassa työs-
sään, kertoo koulutustoiminnasta vastaava Lea 
Puotinen. 

Ajankohtaisen asian lisäksi keskeisessä roo-
lissa on ohjaus. Jokaiselle opiskelijalla nime-
tään oma ohjaaja, joka tukee opiskelijaa opin-
toihin ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvis-
sä kysymyksissä. 

Suomen Yrittäjäopisto tarjoaa opiskelijoil-
leen myös mahdollisuuden opiskella verkko-
oppimisympäristön välityksellä. 

-Meillä on tarjolla useita eri koulutusohjel-
mia, joiden asiat opiskelija voi opiskella myös 
täysin omaan tahtiinsa internetin kautta vaikka-
pa toiselta puolelta maapalloa, Puotinen jatkaa. 

Kyynärpäät savessa

Suomen Yrittäjäopiston toisen tukijalan muo-
dostaa ns. maksullinen koulutus- ja palvelutoi-
minta, jonka osuus liikevaihdosta on noin 40 %. 

-Se tarkoittaa erilaisia hankkeita, räätälöi-
tyä koulutusta tai muita yritysten kehittämis-
palveluita, jossa asioita tehdään, ei pelkästään 

Suomen Yrittäjäopiston vuosi 2015 lukuina. 
Pitkäjänteinen työ on taannut tasaisen kasvun.

Kestävän yrittäjyyden edelläkävijä – 
Suomen Yrittäjäopisto

Suomen Yrittäjäopisto on 
perustamisestaan lähtien toiminut 
suomalaisen mikro- ja pk-yrittäjän 

osaamisen kehittäjänä. Vaikka pääpaikka 
on – ja pysyy – Etelä-Pohjanmaan 

sydämessä Kauhavalla, on toiminta 
2010-luvulla paitsi valtakunnallista  

myös kansainvälistä.
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Suomen Yrittäjäopisto pähkinänkuoressa:

 perustettu 1968 Kauhavalla
 kiinteät toimipaikat Kauhavalla, Seinäjoella ja Hämeenlinnassa
 henkilöstön määrä noin 75, lisäksi laaja asiantuntijaverkosto
 rehtori/toimitusjohtaja Ylermi Försti vuodesta 1974 
 Suomen suurin yrittäjyysalan tutkintojen järjestäjä vuodesta 2010

Alun haasteiden jälkeen toiminta alkoi tasaisesti kasvaa, kertoo vuodesta 1974 rehtorina toiminut  
Ylermi Försti. 

kädet, vaan kyynärpäät savessa, maksullises-
ta toiminnasta vastaava Kaisu Aro tarkentaa 
toimintatapaa. 

Suomen Yrittäjäopisto on toteuttanut eri-
laisia yrittäjyyden kouluttamiseen liittyviä ke-
hittämishankkeita myös kansainvälisesti. Vuosi-
en saatossa yrittäjyysoppia on viety lähialueyh-
teistyönä itärajan taakse, mutta myös Afrikkaan. 

-Tällä hetkellä on työn alla nepalilaisen yrit-
täjyysopetuksen mallin luominen, kertoo Aro 
Suomen Yrittäjäopiston hankkeiden kansain-
välisestä ulottuvuudesta.

Ketterästi asiakasta kuunnellen

Yritysten kehittämishankkeet sekä koulutusko-
konaisuudet suunnitellaan ja toteutetaankin 
usein yhteistyössä erilaisten verkostojen kans-
sa. Lähtökohtana on asiakkaan tarpeen kuun-
teleminen. Suomen Yrittäjäopisto toimiikin tii-
viissä yhteistyössä eri alueiden yrittäjäjärjestö-
jen, kuntien, muiden oppilaitosten, TE-viran-
omaisten sekä eri toimialojen katto-organisaa-
tioiden kanssa.

Yrittäjyys on kuitenkin teema, johon Suo-
men Yrittäjäopistolla törmää aina.

-Kaikki toimintamme perustuu ajatukseen, 
että yrittäjämäinen toimintatapa takaa yritys-
ten menestymisen. Olipa sitten kyseessä yrit-
täjä itse tai hänen henkilökuntansa, Försti to-
teaa lopuksi. ▼

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n sääntömääräinen vuosikokous 

Kampin palvelutalossa keskiviikkona 13.04.2016 klo 18.00 kokoustilassa Fade.
Osoite: Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki.

 
Kokouksessa käsitellään:

• sääntömääräiset asiat

• hallituksen ehdotus ainaisjäsenmaksusta luopumisesta, niin että 
uusia ainaisjäsenmaksuja ei enää oteta vastaan, kuitenkin niin että 

ainaisjäsenmaksun aikoinaan maksaneiden tilanne säilyy ennallaan. 

• hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta siten että 
mahdollisuus ainaisjäsenmaksun maksamiseen vuoden 2017 alusta lähtien poistuu.

 
Perustelut muutokselle: 

Nykyään ainaisjäsenmaksuja (joka on 15 kertainen vuosimaksuun verrattuna) 
tulee vähän, viime vuonna ei yhtään. Lisäksi jäsenrekisterin hallinta aikaa myöten helpottuu.

Plari  |  1–2016  |  27



Powerparkin huvipuisto, Härmän Kylpylä ja mo-
net yleisö- ja kulttuuritapahtumat houkuttele-
vat vuosittain satojatuhansia matkailijoita viih-
tymään Kauhavan kesään, joka tarjoaa matkai-
lijalle monenlaista nähtävää ja koettavaa sekä 
palveluja ja majoitusta hotelleissa, lomakylissä, 
mökeissä ja asuntovaunualueilla.

Huvivaltio PowerPark valittiin Taloustutkimus 
Oy:n tutkimuksessa jo neljännen kerran Suo-
men parhaaksi vapaa-ajankeskukseksi. Power-
Park on monipuolinen lomakohde, josta löytyy 
muun muassa Suomen erikoisin ja nopeimmin 
kehittyvä huvipuisto, yksi maailman kauneim-
mista kartingradoista, Euroopan suurin sisäkar-
tinghalli, eteläeurooppalaistyylinen hotelli, tun-
nelmallisia mökkejä, valloittava hevokeskus, kor-
keatasoinen ravintola, viihtyisä leirintäalue, Sa-
tumaa sekä huikea 5D-elokuvateatteri. 

Ensi kesäksi PowerParkin huvivaltiokokonai-
suuten on valmistumassa vertaansa vailla ole-

va raviurheilukeskus, jossa päästään tositoimiin 
Juhannuksena Nordic King-raviurheilun suurta-
pahtuman myötä. Luvassa on myös maailman 
suurimmat juhannustanssit.

Härmän Kylpylä ympäristöineen ja majoitus-
palveluineen antavat matkailijalle upeat puitteet 
viihtymiseen ja rentoutumiseen. Uusitulla kyl-
pyläosastolla helteisistä tunnelmista voi naut-
tia sadepäivinäkin. Lapsille on luvassa entistä 
enemmän viihdykettä loman ajaksi, sillä Kylpy-
lään on rakennettu maksuton leikkipaikka: Nip-
pe-Norsun Vekaraviidakko. Uudistunut Kylpy-
lä palveluineen ja Härmä Golf palvelevat koko 
kesän ajan. Lisäksi Kuntokeskuksen yhteydessä 
olevassa Anssin-Jussin Areenassa on ihanteelli-
set olosuhteet sisäliikuntalajien harrastamiseen 
ja monipuolinen ulkoliikuntareitistö. 

Tulevaksi vuodeksi on lupa odottaa melkois-
ta tapahtumakesää. Nordic Kingin ohella, Poh-
joismaiden suurin sekä monipuolisin kuljetus-

Nähtävää ja koettavaa moneen makuun

PowerParkista löytyy yli 100 hehtaaria elämyksiä

alan tapahtuma Power Truck Show pidetään 
Härmän Powerparkissa. Vuosittain tapahtumas-
sa on yli 30 000 kuljetusalasta sekä rakennelluis-
ta ja maalatuista rekoista kiinnostunutta kävijää. 
Power Truck Show on vakiinnuttanut aseman-
sa näytteilleasettajien keskuudessa laadukkaa-
na ja korkeatasoisena tapahtumana, jonne tul-
laan vuosi toisensa jälkeen esittäytymään ja tuo-
maan omaa yritystä tunnetuksi.

Tractor Pulling Härmä kokoaa puolestaan 
kovimmat ja komeimmat traktorit mittelöimään 
paremmuudestaan Alahärmän vetoradalle. Trac-
tor Pulling on viihdyttävä moottoriurheilulaji, 
jossa traktorilla tai muulla vetoajoneuvolla ve-
detään jarruvaunua maaradalla mahdollisim-
man pitkä matka.

Vuosittain aprillipäivän tienoilla maaliskuus-
sa järjestettävät Valehtelun SM-kisat kokoavat 
Kortesjärven Ylikylän nuorisoseuralle tarinan-
kertojia tavoittelemaan Mestarivalehtelijan tit-
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Power Truck Show kerää vuosittain yli 30 000 kävijää

telistä. Kulttuurinnälkäisille sekä puukonvalmis-
tus- ja häjyylyperinteestä kiinnostuneille Kauha-
valla on tarjolla Puukko- ja käsityöfestivaalit ja 
Härmäläiset Häjyylyt. Lisäksi nähtävää ja koet-
tavaa on Kortesjärven suvipäivillä ja Ylihärmän 
Elotrysköillä. 

Merkittävä kulttuurinähtävyys on myös Kau-
havan Alahärmässä sijaitseva Galleria Palmu, jos-
sa taiteilija Juhani Palmun maalauksia; öljytöitä 
ja grafiikkaa on laajasti esillä. 

Myös Purmojärven tanssilavalla, jokamies-
luokassa, raviradalla, jäähallissa, urheilukentillä 
ja Kiistolan pesäpallostadiolla riittää monenlaista 
nähtävää ja koettavaa. Eri tapahtumien aikatau-
luja sekä muuta matkailu- ja majoitustarjontaa 
löydät matkailusivustoltamme Visitkauhava.fi.

Tervetuloa Elämysten kaupunkiin! ▼

Juha-Martti Kuoppala

elinkeino- ja markkinointipäällikkö

Kauhavan kaupunki

Tapahtumakalenteri 2016

 Valehtelun SM-kisat 2.4.2016 

 Puukkofestivaalit 17.–18.6.2016

 Nordic King raviurheilun suurkilpailu ja 
Suomen suurimmat Juhannustanssit  
23.6 – 25.6.2016

 Kortesjärven Suvipäivät 1.-3.7.2016

 Tractor Pulling SM-osakilpailu 3.7.2016

 Purjelennon SM-kilpailut 4-14.7.2016

 Härmälääset Häjyylyt 8.-10.7.2016.

 Ylihärmän Elotryskööt 5.-7.8.2016

 Powertruck Show 12 – 13.8.2016
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Pitkät perinteemme alkavat vuodesta 1984 
jolloin ensimmäiset asiakkaamme saapuivat 
vieraaksemme.

Härmän Kuntokeskus perustettiin alun pe-
rin sotiemme veteraanien kuntoutuslaitokseksi. 
Vuosien saatossa palvelutarjonta on kasvanut ja 
laajentunut käsittämään lähes jokaisen suoma-
laisen, vauvasta vaariin.

Tänä päivänä Härmän Kylpylä eli Härmän 
Kuntokeskus on läntisen Suomen suurin työ-
ikäisten kuntoututtaja, sosiaalisten lomien to-
teuttaja työhyvinvoinnin suunnannäyttäjä: Muu-
tama vuosi sitten lanseerasimme yityksille ”Työ-
hyvinvoinnin Härmän Mallin”, jonka avulla asi-
akasyrityksemme voi huoletta antaa työhyvin-
vointitoimenpiteiden toteuttamisen meidän 
ammattilaistemme käsiin: oli sitten kyseessä KE-
LAn kustantama kuntoutus, yrityksen kustanta-
ma Työhyvnivointiprosessi tai vaikkapa omakus-
tanteinen lomailu ja virkistys.

Vuonna 2012 saimme viimeisimmän laa-
jennuksemme valmiiksi, jolloin saimme muun 
muassa 100 % lisää allastilaa asiakkaittemme 
käyttöön.

Samalla rakensimme ykistyiskäyttöön varat-
tavan Tilausravintola Banketin, pienten lasten 
leikkipaikan eli Nippe-Norsun Vekaraviidakon 
sekä upean Wellness-osastomme, josta samal-
ta käytävältä löydät niin hieronnat, kylvyt kuin 
kosmetologiset hoidotkin.

Me Härmän Kylpylässä olemme todella iloi-
sia siitä, että koko suuren Kauhavan kaupungin 
(Ylihärmän, Alahärmän, Kauhavan ja Kortesjär-
ven) asukkaat ovat ottaneet meidät omaksi lii-
kuntapaikakseen. Kylpylän vuosikortilla voit ui-
da ja saunoa vaikka päivittäin.

Kuntosali Anssin Jussin Areenalla onnistuu 
joko kertamaksuin tai vaikkapa kausikortilla.

Alueen harrastajat ovat myös varanneet hie-
nosti salivuoroja Areenalta: Kauhavan Wisan Sa-
libandy, Kauhavan Kanuunoiden jalkapallo, Yli-
härmän Junkkareiden yleisurheiluvuorot, Ylihär-
män Pesisjunkkareiden pesäpallotreenit, kansa-
laisopiston eri jumpat, uudenkarhea uintiseura 
Härmän Hylkeet pitävät uintitreenit allasosas-
tollamme… Lista on pitkä, mutta se kertoo kai-
kista niistä mahdollisuuksista, joita alueen oma 
yritys tarjoaa lähialueen asukkaille ja kauem-
paakin tuleville.

Myös Kauhavan Kaupunki järjestää vuosit-
taiset uimakoulunsa Härmän Kylpylässä aina ke-
säkuussa. Lisäksi uutuutena aloittaa vauvauinti 
Kauhavan Kaupungin järjestämänä.

Härmässä on siis aivan maharottomat ma-
harollisuuret liikkumiseen, on sitten kyseessä 
aloittelija tai jo pidemmällekin ehtinyt harrasta-
ja (muun muassa Juho ”Härmän Häjy” Haapoja 
on vetänyt omia treenejään meillä…)

Tervetuloa Härmään, Kauhavalle ja etenkin 
Härmän Kylpylään! - Suomen Paras Huvipuisto 
Power Park on ihan naapurissa… ▼

Härmän Kylpylä

 Työntekijöitä 141
 Huoneita 155,  

joista 32 kpl perhehuoneistoja  
(majoitustilaa lisävuotein 475 paikkaa)

 Altaat:
- Keidasallas, kylmäallas, 17 m pitkä 

kuntouintiallas, täyspitkä (25m, 4-ratainen) 
uima-allas, lastenallas

- Suomalainen sauna, turkkilainen sauna, 
Kuuman Kiven Sauna

 Kiinteistön ja muun omaisuuden omistaan 
Pihkahovisäätiö (perustettu 2005)

 Toimintaa ylläpitää  
Härmän Kuntoutus Oy

 Päätoimialat:
- Kuntoutustoiminta
- Työhyvinvointi
- Hyvinvointipalvelut (hemmottelu)
- Hotelli-, ravintola, virkistys- ja 

vapaa-ajantoiminta
 Kokoustiloja 23 kpl: 8 hengen ryhmätiloista 

105 hengen auditorioon sekä 1200 
paikkaiseen Anssin Jussin Areenaan

 Tanssia ravintolassa kuutena iltana 
viikossa: Tiistaisin ja torstaisin karaoketanssit, 
maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja 
lauantaisin elävää musiikkia

 Liikevaihto 2015: 13 800 000 €
 Vuodekäyttöaste 2015: 82,26 %
 Majoitusvuorokausia 2015: 93 615 kpl

Härmän Kylpylä – Täysiverinen 
kylpylähotelli keskellä Pohjanmaata

Härmän Kylpylä (eli Härmän Kuntokeskus) on viriili,  
32-vuotias kylpylähotelli keskellä perinteisintä  

Etelä-Pohjanmaata: Kauhavalla.
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