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26.4. Pohjanmaan ja Satakunnan  
 Sotilassoittokuntien konsertti   
 solisteina Marko Maunuksela ja   
 Susanna Erkinheimo
11. - 12.5. Kevätmarkkinat
22.5. Panula-opiston muskarilaiset ja   
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Tangojuniorilaulukilpailun 
Helsingin esikarsinta 
Kinaporin palvelukeskuksessa 
la 4.5.2013 klo 13.00, 
ilmoittautuminen klo 12.00. 
Osoite; sisäänkäynti Häneentie 58-60

Laulukilpailussa on kaksi sarjaa: tangovekarat (8-12v) laulavat 
lastenlauluja ja tangojuniorit (13-16 v) iskelmiä ja tangoja. 
Semifinaalit ja finaalit ovat Seinäjoen Tangomarkkinoilla 
12.-13.7.2013. 

Lisätietoa: www.suomalaisentangonsatuma.fi/tangojuniori

TULE VIA TAPAHTUMIA

Kauhajokelaaset tuloo!

Lauantaina 13.4.2013 klo 15.
Kinapori, Hämeentie 60, Sörnäinen.

Ohjelmassa Kauhajoen kaupungin terveiset ja 
Panula-opiston musiikkiesityksiä. 
Teatteri Kajo esittää otteen näytelmästä Pohjalaisia. 
Lopuksi tanssit, joille tahdin antavat 
Simo Yli-Halkola ja Jorma Ketola. 
Tilaisuuden juontaa Taija Hakola.

Liput 15 e. (sisältää kahvitarjoilun)

Lämpimästi tervetuloa!

Tilaisuuden järjestävät
Helsingin Eteläpohjalaiset ry ja Kauhajoen kaupunki

Pääkaupunkiseudulla
Järviradion taajuus
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Elle Mäkinen

Kauhajoki tuloo!

Kasakoista kapellimestareihin

Suvi Lahdenmäki
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Kauhajoki otti kopin ensimmäisenä vierai-
lijana kuntavaalien jälkeen tulla tänne pää-
kaupunkiin Eteläpohjalaisten vieraaksi. Kii-
tos siitä heille jo näin etukäteen! Kauhajo-
kiset tulevat tuomaan tuoreimmat kuulumi-
sensa ja näyttämään parasta osaamistaan. 
Heillä on niin tasokas ohjelma, jotta sitä ei 
kenenkään kannata jättää väliin, siis kaikki 
kohti Kinaporin Palvelukeskusta lauantaina 
13.4.2013 klo 15.00. Väliajalla on tarjolla kaf-
fia, ja sen jälkeen voidaan laittaa jalalla kore-

asti sekä seurustella tuttujen ja vähemmän 
tuttujen kanssa. 

Ilkka-lehti kirjoitti, jotta ”Kauhajoella vain 
naureskellaan”, koska heillä on niin paljon 
hyviä työpaikkoja, että moni työntekijä jää 
paikkakunnalle asumaan. Tätä osoittaa se-
kin, jotta kaupungin väkiluku on nousussa 
ja työpaikkaomavaraisuus on 100%.

Kuntavierailuja meidän jäsenet toivovat. 
Ja näinhän se on ollut, jotta joillakin on tul-
lut niin kova koti-ikävä sinne kotimaakun-

taan, jotta muutto sinne on tullut ajankoh-
taiseksi sen jälkeen, kun työpaikka on löyty-
nyt entisestä kotikunnasta. ▼

Tervetuloa!

Elle Mäkinen 

puheenjohtaja

Helsingin Eteläpohjalaiset saavat aika ajoin 
vieraita maakunnasta, ja tällöin on tapana jul-
kaista Plarin erikoisnumero, jossa keskitytään 
vieraaksi tulevan kunnan tai kaupungin kuu-
lumisiin. Tällä kertaa aiheena on Kauhajoki.

Kauhajoki on 14 000 asukkaan kaupun-
ki, jonka naapurikuntia ovat muun muas-
sa Teuva, Jalasjärvi ja Kurikka. Kaupunki on 
saanut nimensä sen läpi virtaavan joen mu-
kaan, mutta kauha-sanan alkuperää ei var-
muudella osata sanoa. Yhden teorian mu-
kaan nimi on saattanut tulla alkupohjois-
maisesta gauža-sanasta, joka tarkoittaa tul-
vaa ja kiehuntaa. On myös huomattu, että 
pääosa Kauha-alkuisista nimistä sijaitsee jo-

ko vedenjakajalla tai läheistä ympäristöään 
korkeammalla. Mahdollisesti siis kauha voi-
si tarkoittaa joen yläjuoksua, vedenjakajaa 
tai korkeata maastoa. 

Kauhajoen historiaan liittyy mielenkiin-
toisia vaiheita. Suomen sodan aikaan 1808 
talonpojat nousivat kapinaan venäläisiä vas-
taan, ja seurauksena oli kasakoiden raaka 
kostoretki, jossa Kauhajokea hävitettiin polt-
taen ja ryöstäen. Reilu sata vuotta myöhem-
min Kauhajoki toimi sisällissodan kuljetus-
ten ja huollon solmukohtana. Talvi- ja jat-
kosota koettelivat paikkakuntaa ankarasti; 
yli kolmesataa kauhajokelaista kaatui. Suo-
men eduskunta kokoontui Talvisodan aikana 

salaisesti Kauhajoella, minkä muistona kau-
pungin vaakunassa on kaksi puhemiehen 
nuijaa. Kauhajoen kunta perustettiin 1868, 
kaupunki siitä tuli vuonna 2001. 

Tunnettuja kauhajokelaisia ovat mm. kol-
miloikkaaja Heli Kruger ja painija Jouko Salo-
mäki. Suomen musiikkielämä on saanut kau-
pungilta paljon: kauhajokelaisia ovat niin ka-
pellimestari ja säveltäjä Jorma Panula, mu-
siikkineuvos Lasse Lintala kuin nuoren pol-
ven taitajat muusikot Sami Pitkämö, Antti 
Kleemola ja Irina.

Plarin sivuilta saamme lukea, mitä kaupun-
kiin kuuluu nyt, vuonna 2013. ▼
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Tervetuloa 
Kauhajoelle 

kesän tapahtumiin!



Tervehdys Kauhajoelta
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Lämmin kiitos Helsingin Eteläpohjalaiset ry:lle 
kutsusta saapua vieraaksenne Helsinkiin. Kiitos 
myös mahdollisuudesta olla mukana tämän jä-
senlehtenne toimittamisessa ja siten tuoda laa-
jemmin esiin meidän kotikaupunkiamme ja var-
masti samalla myös monen teidän jäsenen en-
tistä kotikuntaa/kaupunkia.

Yhteistyö

Kauhajoen kaupunki on pitkään tehnyt yhteis-
työtä naapurikuntien Isojoen, Karijoen ja Teuvan 
kanssa. Vuoden 2009 alusta lukien perustervey-
denhuoltomme (sosiaali- ja terveyspuoli), ym-
päristöasiat ja eläinlääkintä on yhdistetty yhtei-
seen liikelaitoskuntayhtymään eli näin olemme 
toimineet jo yli neljä vuotta. Viime vuonna Kau-
hajoen kaupunki kävi neuvotteluja Teuvan kun-
nan liittymisestä Kauhajokeen, Teuva selvitti fuu-
siomahdollisuuden myös Kurikan kanssa sekä 
selvitti mahdollisuudet jatkaa itsenäisenä Teu-
van kuntana. Tuloksena oli, että jatketaan enti-
sellään. Juuri valittu kaupunginvaltuusto sai he-
ti uutta pohdittavaa, kun valtiovarainministeriö 
tiedusteli kaupungin kantaa kuntarakennelaki-
luonnokseen. Laajempi selvitys tulee aloittaa pi-
kimmiten ja siitä päätökset tulee tehdä loppu-
vuoteen mennessä.

Rakentaminen

Kauhajoella on 2012-2013 kolme todella mer-
kittävää rakennuskohdetta. Ensinnäkin on kau-
pungin rakentama uusi koulukeskus, toisena on 
mainittava Atria Oyj:n nautateurastamon huo-
mattava laajennus sekä Ruokakeskon suuri ja 
hyvin keskeisellä paikalla sijaitseva citymarket-
kauppakeskus, joka on jo avattu viime vuonna.

On ilo todeta, että muukin rakennustoimin-
ta on paikkakunnalla vilkasta. Yrittäjillä on omia 
suunnitelmia, joiden toivon lähivuosina toteu-
tuvan ja he kertovat ne julkisuuteen aikanaan.  
Julkisyhteisöjen hankkeita tai muuten jo julkis-
tettuja, kustannusarvioiltaan yli kahden miljoo-
nan euron hankkeita ovat Asuulin asuntolan laa-
jennus, kaupungin uusi päiväkoti Äijälän alueel-
le sekä kaupungin uusi erityisasuntola Kalkumä-
keen. Yksityinen yrittäjä on rakentanut hienon 
kodin muistihäiriöisille Filppulaan, Korpisen ko-
din läheisyyteen. Näiden lisäksi näyttää siltä, että 
terveyskeskuksen laajennuksen talousarvio ylit-
tää reilusti kolmen miljoonan euron rajan, kun 
sairaanhoitopiirin ensihoito eli ambulanssit tu-
levat terveyskeskuksen yhteyteen ja laboratorio 
sekä vastaanotto saavat uudet tilat. Kaupungin 
lähiajan investointilistalla edellisten lisäksi ovat 

mm. Aron uusi päiväkoti ja Aron koulun sanee-
raus nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle.

Saimme äskettäin valmiiksi uuden Äijälän 
asuntoalueemme kaavoituksen. Alueelle saim-
me sijoitettua useita kymmeniä isoja, toimivia 
tontteja rakentajien varattaviksi. Olemme sopi-
neet, että alue liitetään kaukolämmön piiriin ja 
jokaisella tontinostajalla on mahdollisuus liittyä 
huippunopeaan kuituverkkoon. 

 Kaavoituksella, päiväkotirakentamisella ja 
muulla suunnittelulla olemme varautuneet sii-
hen, että City-Marketin, Atrian ja muiden toimi-
joiden laajennuksen ja tulon ansiosta asuntojen 
ja palvelujen tarve Kauhajoella kasvaa.

Kauhajoki palvelee

Kauhajoen kaupungilla oli palveluksessaan vielä 
vuonna 2008 yli 1000 työntekijää eri tehtävissä, 
suurimmat vastuualueet olivat terveydenhuolto, 
opetus sekä lasten ja vanhusten hoito. Vuodes-
ta 2008 kaupungin työntekijämäärä on puolit-
tunut, suurin siirto tapahtui Suupohjan perus-
palveluliikelaitoskuntayhtymään vuoden 2009 
alusta lukien. Vuoden 2010 alusta kaupungin 
kirjanpito-, palkanlaskenta-, ict- ja puhelinpal-
velutoiminnot siirtyivät Suupohjan Seutupal-
velukeskus-osakeyhtiöön. Maataloustoimisto-
jen yhdistäminen suuremmaksi yksiköksi yh-
dessä naapurikuntien kanssa tapahtui vuoden 
2013 alusta lukien.

Kauhajoella työpaikkaomavaraisuus oli 100 
eli meillä oli töitä useammalle kuin omassa pi-
täjässä on työntekijöitä. Tästä huolimatta paik-
kakunnalla on edelleen myös työttömyyttä, jo-
ta eri toimin pyritään parantamaan.

Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoki on kehityk-
sessä kärjessä. Seinäjoki on ylivertaisesti ykkö-
nen, kuten maakunnan veturin tuleekin olla. Eri-
tyisesti kehitys näkyy täällä Kauhajoella raken-
tamisessa. Vaikka huomioidaan omakotiraken-
tamiset ja alle yhden miljoonan hankkeet pois, 
niin Kauhajoella sijoitetaan rakentamiseen rei-
lun kolmen vuoden aikaperiodilla, 2011-2013, 
lähes 100 miljoonaa euroa.

Kauhajoella tapahtuu

Kauhajoki tarjoaa monipuolisia elämyksiä kult-
tuurin, urheilun ja muun vapaa-ajanvieton alu-
eilla. Sotkan alueella on mahdollisuus harras-
taa mm. autourheilua, speedwaytä, ampuma-
juoksua, suunnistusta. Sekä talvisin tietenkin on 
mahdollisuus harrastaa ampumahiihtoa, hiihtoa 
ja laskettelua. Sotkan alueella on mahdollisuus 
nauttia myös näytelmäkulttuurista, sillä Teatteri 
Kajolla on useita näytöksiä juuri uudistetussa Ke-
säteatteri Sotkanpesässä. Toinen paikka, minne 
tullaan kauempaakin, on Kauhajoen Päntäneel-
lä sijaitseva monipuolinen golf-rata, joka tarjo-
aa haastetta myös kokeneemmalle pelaajalle.

 Kauhajoki on toiminut myös Suomen ”va-
rapääkaupunkina”, sillä eduskunta kokoontui 
Kauhajoella 1.12.1939-12.2.1940. Eduskunnan 
silloiset istuntotilat ovat saatettu entiselleen 
eduskuntasalimuseoksi. 

Kauhajoen Ruokamessut Hämes-Havusen 
alueella sekä messujen yhteyteen kasvanut Syö-
mien Yö-tapahtuma Kauhajoen keskustassa To-
peekalla elo-syyskuun vaihteessa rikastuttavat 
omalta osalta vapaa-ajan ohjelmatarjontaa Kau-
hajoella. Perinteisistä Kauhajoen Ruokames-
suista on kasvanut merkittävä messutapahtu-
ma, jossa kävijöitä on vuosittain 12 000-15 000.

Kauhajoki on ylpeä luonnostaan ja sen näh-
tävyyksistä. Kauhajoki sijaitsee Kyrönjoen latvo-
jen lakeuksilla, Länsi-Suomen korkeimman koh-
dan, Lauhanvuoren kainalossa. Kaksi kansallis-
puistoa, Lauhanvuoren kansallispuisto ja Kauha-
neva-Pohjankankaan kansallispuisto sekä Hyy-
pänjokilaakson maisema pysäyttävät kulkijan 
ihailemaan luonnon moninaisuutta. Tervetu-
loa Kauhajoelle! 

 ▼

Lisää Kauhajoesta: www.kauhajoki.fi

Hyvää kevättä!

Keijo Kuja-Lipasti

kaupunginjohtaja



Koulukeskus, jättiläisen portaat
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Hankkeita yhdistää innovatiivisuus ja edistyk-
sellisyys. Sekä koulukeskuksen että päiväkodin 
hankesuunnitelmassa on lähdetty siitä ajatuk-
sesta, että lasten kasvu- ja oppimisympäristöjen 
on oltava parhaita mahdollisia tukemaan lasten 
luontaista tutkimisen intoa ja iloa uusien asioi-
den oppimisesta. Kasvu- ja oppimisympäristöis-
tä on haluttu rakentaa sellaisia, että ne tarjoavat 
erilaisia tiloja oppimiselle, leikille, opettamisel-
le ja tutkimiselle. Lisää iloa oppimiseen tuo mo-
nipuolinen digitaalitekniikka, joka mahdollistaa 
esimerkiksi päiväkoti-ikäisille vaikka leikkituo-
kiot ystäväpäiväkodin ryhmän kanssa maapal-
lon toisella puolella. Koulukeskuksen jokainen 
opetustila on varustettu interaktiivisin tauluin.

Kasvun ja oppimisen ympäristön 
tärkein asia eivät ole seinät,  
vaan sisältö
Kauhajoella valtuusto teki aikanaan päätöksen 
jättää vanha Sanssin koulu kaupungin ydinkes-
kustassa muuhun käyttöön ja rakentaa koulu-
keskuksesta moderni tulevaisuuteen katsova 
oppimisympäristö. Päätös oli ennakkoluuloton 
ja rohkea avaus kohti tulevaisuutta ja tärkeä si-
joitus koulutukseen. Rakennushanke ei jäänyt 

vain uusien seinien rakentamiseen, vaan koko 
toimintaideologiaa haluttiin tuulettaa uudenlai-
seksi. Syntyi Freinet-pedagogiikasta voimaa saa-
nut pajakoulu, jossa iso koulu jaetaan ikään kuin 
pienempiin kyläkouluihin. Erityisen paljon huo-
miota on kiinnitetty koulun esteettömyyteen.

Koulussa toimintaa ohjaavat arvot ovat yh-
dessä tekeminen, turvallisuus, hyvät tavat, ter-
veelliset elämäntavat, erilaisuus on rikkaus – 
anna arvo toiselle, arvosta myös itseäsi – sekä 
rehellisyys. Freinet-pedagogiikka näkee lapsen 
olevan luova ja aktiivinen toimija omassa yhtei-
sössään. Hän on utelias ja haluaa oppia itse te-
kemällä ja kokeilemalla. Oppia ei ”kaadeta” lap-
sen päähän, vaan hän itse ja osana omaa yhtei-
söään haluaa oppia ja antaa omaa osaamistaan 
myös muiden avuksi. Hän nauttii omasta oppi-
misestaan ja iloitsee toisten kanssa yhdessä te-
kemisestä ja oppimisesta.

Pikku-Äijän päiväkoti on paikka, jossa tär-
keimpänä lähtökohtana suunnittelulle on ol-
lut lapsi ja tämän kasvua monipuolisesti tuke-
va pedagogiikka. Pikku-Äijän päiväkodissa pe-
dagoginen linjaus on Reggio Emilia -pedagogii-
kasta voimansa saava pienryhmäpedagogiikka. 
Myös tässä kasvatusideologiassa lapsi nähdään 

yhteisönsä yksilöllisenä ja luovana toimijana, jo-
ka arvostaa erilaisuutta rikkautena. Häntä kan-
nustetaan ilmaisemaan itseään monin eri tavoin 
ja tutkimaan maailman pieniä ihmeitä. Pienissä 
ryhmissä toimimalla isokin päiväkoti on lapsen-
kokoinen pienoisyhteiskunta, jossa on turvallis-
ta kasvaa ja oppia tärkeitä asioita.

Pikku-Äijän ainutlaatuisuus ovat verstaat ja 
keskellä päiväkotia salina toimiva piazza, jossa 
päiväkodin pienoisyhteiskunnan jäsenet ryh-
mineen kohtaavat liikunnan, ruokailun, juhli-
en ja vaikkapa kokousten merkeissä. Siellä voi-
daan myös katsella toistensa taide-esityksiä ja 
kädentaidon näytteitä. Nikkariverstas ja taide-
verstas tarjoavat rajattomasti mahdollisuuksia 
erilaiseen omin käsin tekemiseen. Eräs Pikku-
Äijän suuri innovaatio on Oho!-verstas, joka on 
monipuolisesti varustettu ympäristö maailman 
erilaisten kulttuurien, kielten ja luonnontietei-
den tutkimiselle. Koulukeskuksessa on moni-
puolisesti varusteltuja pajatiloja, joita voidaan 
käyttää projekteihin ja tutkivan oppimisen tar-
peisiin. Luonnontieteiden, taiteiden ja perin-

Kauhajoen koulukeskus ja päiväkoti 
Pikku-Äijä ovat tulevaisuuden tekijöiden 

kasvuympäristöä

Kauhajoen koulukeskus on mittava rakennushanke, joka on 

viimeisten vuosien aikana tarkoittanut purkamista, uuden 

rakentamista ja peruskorjausta. Yhtenäiskouluna toimivassa 

koulukeskuksessa on vuosiluokilla 1–9 yhteensä 941 

oppilasta. Koulukeskuksen uudisosat ovat valmistuneet 2010 

ja 2012. Pikku-Äijän päiväkoti on 6-ryhmäinen uusi päiväkoti, 

jonka on tarkoitus valmistua keväällä 2013.



Kauhajoen koulukeskus
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teisestä pohjalaisesta tuvasta ideansa ottanut 
kädentaitojen paja, aistitila ja monet muut tilat 
mahdollistavat monipuolisten opetusmenetel-
mien käyttämisen. Ne myös varmistavat sen, et-
tä erilaiset oppijat voivat käyttää erilaisia vah-
vuuksiaan oppimisensa tukena. Iloisessa oppi-
misympäristössä oppimisen motivaatio kasvaa.

Kauhajoen kaupungin 
tulevaisuusinvestoinnit   
lapsiin ja nuoriin
Kauhajoen kaupunki on tulevaisuushakuises-
ti investoinut pitkällä tähtäimellä arvokkaim-
piin asioihin: koulutukseen ja oppimiseen, tur-

vallisiin kasvuympäristöihin. Kauhajoki on seu-
dun suurimpana keskuksena halunnut osoittaa 
suuntaa tulevaisuushakuisista hankkeista, jotka 
ovat pitkällä tähtäimellä avaintekijöitä Suomen 
menestyksessä. 

Sekä koulukeskuksen että päiväkodin suun-
nittelussa olemme saaneet toimia yhteistyössä 
ennakkoluulottomien ja itsestäänselvyys -aidan 
ulkopuolelle uteliaina kurkistavien arkkitehtien 
kanssa. Koulukeskuksen suunnittelu on Arkki-
tehtitoimisto HM Oy:n Anneli Hellstenin ja 
Seppo Markun käsialaa ja Pikku-Äijä Arkkiteh-
ti Jorma Palorannan Arkkitehtitoimisto Jorma 
Paloranta Oy:stä. Suunnittelun ohjaus ja raken-

nuttaminen ovat Kauhajoen kaupungin tekni-
sen osaston ja sivistysosaston yhteinen ponnis-
tus. Hankkeiden suunnittelussa on ollut muka-
na satoja eri-ikäisiä ihmisiä. Yhteisöllisyys ja mo-
ninaisuus ovat olleet suunnittelunkin voimava-
ra ja rikkaus. ▼

Kirsi Virtanen

suunnittelupäällikkö

Kauhajoen kaupunki



Yrittäjyys ja yritystoiminta ovat Kauhajoella pe-
rinteisesti vahvoja. Merkittävimpiä yksityisiä 
työnantajia ovat mm. Atria Oyj, Isojoen Kone-
halli Oy ja Serres Oy. Atria Oyj on kunnan suu-
rin yksityinen työnantaja, jonka uudelle Kauha-
joen teurastamolle keskittyy tulevaisuudessa lä-
hes koko Suomen nautojen teurastus. Isojoen 
Konehalli Oy on 170 henkeä työllistävä teknisen 
alan tukkukauppa, joka tarjoaa valtakunnallisen 
kauppiasverkostonsa kanssa mm. varaosa-, rau-
ta- ja maatalousalan tuotteita. Muovialan kasvu-
yritys Serres Oy on erikoistunut kehittämään, 
valmistamaan ja markkinoimaan innovatiivi-
sia tuotteita sairaaloiden tarpeisiin ja LVI-alalle.

Kuntaan on syntynyt myös tiettyjen toimi-
alojen, mm. logististen automaatiojärjestelmien 
ja metallialan, huonekaluteollisuuden sekä elin-
tarvikealan keskittymiä. Logistia-klusteri keskit-
tyy automaatiojärjestelmiin materiaalinkäsitte-
lyalan laiteratkaisuissa ja siihen liittyvissä tieto-
järjestelmissä. Klusteriin kuuluu noin 70 yritys-
tä, kärkitoimijoinaan mm. Pesmel Oy, Antti Lind-
fors Oy, Pinomatc Oy ja Kometos Oy. Materiaa-

linkäsittelyn osa-alueita ovat esimerkiksi kulje-
tus, varastointi, pakkaaminen ja lastaaminen. 
Alan yritykset voimat olla järjestelmientoimit-
tajia, kone- ja laitevalmistajia, komponenttival-
mistajia tai muita alihankkijoista. Alan yrityksis-
sä työskentelee Kauhajoella ja lähialueella noin 
900 henkilöä.

Teknologiakeskus Logistia on logististen jär-
jestelmien klusterin, yrityspalveluiden ja seu-
dullisen kehittämistoiminnan keskus. Logis-
tiassa toimii noin 50 yritystä ja toimijaa, mu-
kaan luettuna myös Vaasan yliopiston logistis-
ten järjestelmien professuuri ja verkostomainen 
Logistia-instituutti.

Huonekaluala on perinteistä pohjalaista teol-
lisuutta. Kauhajoella toimivat yritykset ovat eri-
koistuneet etenkin levykalustetuotteisiin, mm. 
hyllyjärjestelmiin. Suurimpia alan yrityksiä Kau-
hajoella ovat HKT Nurmela Oy ja P. Rotola-Puk-
kila Oy. 

Perinteistä elintarvikealan teollisuutta Kau-
hajoella edustavat mm. Kainaston Korpputehdas 
Oy ja Ojala Pakari/Labetto Oy. Kauhajoella toi-

mii myös koko Suomessa uudentyyppistä elin-
tarviketeollisuutta, joka tuottaa kasvisperäisistä 
raaka-aineista ja marjoista elintarvikealan kom-
ponentteja, fraktioita. Näillä on hyviä toiminnal-
lisia ominaisuuksia sekä terveysvaikutuksia. Kun-
nassa toimivia fraktiointiyrityksiä ovat mm. Lin-
seed Oy, Norbiox Oy ja Lindfors Foods.

Kauhajoki on eteläisen Etelä-Pohjanmaan ja 
Suupohjan palvelukeskus, jonne tullaan ostok-
sille 50 – 70 km säteeltä. Kauhajoen lisäksi asi-
akkaita tulee muualta Suupohjasta, Pohjois-Sa-
takunnasta ja mm. Kurikasta. Vuonna 2012 kau-
pungissa avattiin K-ryhmän uusi Citymarket 
ja kauppakeskus. Kaupungin vähittäiskaupan 
yhteenlaskettu liikevaihto onkin viime aikoina 
noussut noin 20 %. Parhaillaan kehitetään kau-
pungin ja yrittäjien ja kiinteistonomistajien yh-
teistyönä keskustan palveluita laajemminkin. 

Aivan uudenlaisen ilmeen Kauhajoen yri-
tysmaisema voi tulevaisuudessa saada tuuli-
voimasta. Kaupungissa on parhaillaan kehit-
teillä useita tuulivoimapuistoja ja niihin liitty-
vää yritystoimintaa.

Kuten havaitaan, Kauhajoki on vahva yrit-
täjyyden kaupunki. Tässä jutussa on voitu mai-
nita yli 900 yrityksestä vain muutamia. Parasta 
onkin, että tulet tutustumaan yrityksiin ja yrit-
täjyyteen aivan itse. Tervetuloa! ▼

Timo Vesiluoma 

Kehitysjohtaja - Development Director

SEK, Suupohjan Elinkeinotoimen Kuntayhtymä

Kauhajoen elinkeinoelämä
on vahvassa vedossa

Kauhajoen elinkeinoelämä on vahvassa iskussa. Kaupungissa 

toimii yli 900 yritystä. Tilastokeskuksen mukaan kaupungin 

työpaikkaomavaraisuus on selvästi yli sata prosenttia. 

Kunnassa sijaitsevissa yrityksissä käydään laajasti töissä paitsi 

naapurikunnista, myös muualta maakunnasta.

Plari  |  2–2013  |  8



Suomessa syttynyt tuulivoimakuume on nous-
sut myös Etelä-Pohjanmaalla. Tuulienergian hyö-
dyntämistä Suomessa on valmisteltu valtakun-
nan tasolla vuosia mm. laatimalla koko maan 
kattavaa yleispiirteistä tuulisuustietoa (ns. tuuli-
atlas), säätämällä uusia normeja tuulivoimakaa-
voitukselle ja tarjoamalla avustuksia kaavahank-
keille. Tärkein tuulivoimakuumetta nostattanut 
valtakunnallinen päätös on syöttötariffin eli ta-
kuuhinnan myöntäminen tuulivoimalle. Takuu-
hinnan ja tarkennetun tuulisuustiedon avulla 
tuulivoiman kannattavuus voidaan laskea mel-
ko riskittömästi etukäteen, ja kynnys mittaviin 
investointeihin laskee riittävän alas.

Kauhajoella tuulivoimahankkeita ryhdyttiin 
pohtimaan toden teolla vuoden 2012 alussa. Ai-
heeseen tarttumista pohjusti Etelä-Pohjanmaan 
liiton tuulivoimavaihekaavoituksen analyysivai-
heen tulokset, joiden mukaan Kauhajoella sijait-
see tuulisuudeltaan lupaavia alueita. Maakunnal-
lisessa valmistelussa oli konsulttityönä tarken-
nettu tuuliatlaksen tuulisuustietoja ja toisaalta 
laadittu ns. ei-analyysi, jonka avulla osoitettiin 
muun maankäytön ja luontoarvojen vuoksi tuu-
livoimantuotantoon sopimattomat alueet. Vai-
hekaavan valmistelussa nousi esiin erityisesti ns. 
Vöyrinkankaan alue Nummijärven, Ikkeläjärven 
ja keskustaajaman välimaastossa sekä ns. Mus-
taisnevan alue Teuvan kunnan rajan tuntumas-
sa, Kokonkylän länsipuolella. Nämä kaksi aluetta 
näyttävätkin päätyvän tuulivoimavaihekaavan 
ehdotukseen. Tarkastelussa nousi esiin myös 
muita potentiaalisia, mutta pienempiä alueita, 
jotka voivat nousta tulevaisuudessa esiin mah-
dollisina tuulipuistoalueina.

Vuoden 2012 aikana Suupohjan elinkeino-
toimen kuntayhtymässä (SEK) eli palkattuna tuu-
livoima-asioihin perehtynyt koordinaattori, jon-
ka avulla pohdittiin kaavoitukseen ryhtymistä. 
Mustaisnevan alueella kaavoituksen aloittami-
nen arvioitiin riskittömämmäksi, sillä alueelta on 
mahdollista järjestää sähkönsiirto myös pieneh-
könä alkavalle hankkeelle. Vöyrinkankaalla sitä 
vastoin sähkönsiirron järjestäminen on haasteel-
lista, mikä lisää hankkeen riskejä ja pidentää to-
teutumisen aikataulua. 

Pohdintojen tuloksena kaupunginhallitus 
päätti hakea Mustaisnevan tuulivoimakaavoi-
tukselle määrärahaa ympäristöministeriöstä, ja 
sen sai. Määrärahan turvin teetettiin luonto- ja 
arkeologiset selvitykset n. 4000 ha alustavalle 
hankealueelle vuoden 2012 aikana, sekä kilpai-
lutettiin tuulimittaukset. Mittausten valmistelu-
työ palkittiin tammikuussa 2013, kun 120 met-
riä korkea mittausmasto nostettiin täyteen mit-
taansa. Ensimmäisen kuukauden mittaustulok-
set näyttävät yli 7m/s keskiarvoa tuulen nope-
udelle 120m korkeudessa.

Mustaisnevan kaavahanke käynnistyi viral-
lisesti helmikuussa, kun osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma hyväksyttiin ja asetettiin nähtä-
ville kaupungin Internet-sivuille. Maanomista-
jille lähetettiin tiedotteet kaavoituksen alkami-
sesta. Kaavaluonnos pyritään saamaan valmiik-
si nähtäville panoa varten huhtikuussa 2013. 
Hankkeen etenemisestä tiedotetaan jatkossa-
kin kaupungin Internet-sivuilla, tiedotteilla ja 
lehtijutuilla. Kaikille avoin tiedotustilaisuus jär-
jestetään luonnoksen valmistuttua.

Alueelle kaavaillaan n. 30-40 tuulivoimalan 
paikkaa, joista yhdeksän voi toteutua suhteelli-
sen nopealla aikataululla sen jälkeen, kun kaava 
saa lainvoiman. Oletettavasti voimalat ovat te-
holtaan 2,5–3M voimaloita, joiden napakorke-
us on 135m ja lapojen pituus 50m. Voimalat tu-
levat siten näkymään hyvin mm. Kainaston pel-
tolakeuksilta. Maisemavaikutuksia havainnollis-
taa hyvin kaupungin alueista teetetty digitaali-
nen kolmiulotteinen maastomalli.

Maanomistajat ja kaupungin päättäjät ovat 
suhtautuneet tuulivoimahankkeiden valmiste-
luun varsin myönteisesti. Maanomistajat saavat 
vuokratuloja, kaupunki kiinteistöveroa ja työ-
paikkoja. Moni ilmastonmuutoksesta huolestu-
nut toivottaa tervetulleeksi hiilidioksidipäästöt-
tömän energian. Maanomistajille ja muilla kun-
talaisilla on myös mahdollisuus ryhtyä osakkaak-
si perustettavaan tuulivoimayhtiöön, ja saada 
siten osansa tuulivoimantuotannon tuotoista. 
Pohjalaiseen maisemaan tulee lähivuosina ai-
van uusi elementti, kun tuulivoimaloita raken-
netaan eri puolille Pohjanmaata. ▼
Marketta Nummijärvi

Kaavoittaja, Kauhajoen kaupunki

Tuulivoimaa Kauhajoelle
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Ahdistaako nettiyhteys? 

Onko langaton verkko illalla 

tukossa, kun läheisen 3G- tai 

4G-tukiaseman kapasiteettia 

jakaa useampi tyyppi? 

Kestääkö ison tiedoston 

lähetys koko kymppiuutisten 

ajan? Näihin ongelmiin ei 

törmää ainakaan Suupohjassa 

eikä Pohjois-Satakunnassa, 

mikäli talossa on Suupohjan 

Seutuverkon avoin 

valokuituliittymä. 

Esimerkkinä voi mainita vaikka Kauhajoen Num-
mijärven perukan, jossa kuidun päässä olevaan 
taloon voi saada symmetrisen 150 Megan liit-
tymän. Ja insinööreille tiedoksi, että nyt puhu-
taan nimenomaan biteistä eikä tavuista. Tieto 

viuhuu siis sekä ladatessa että lähettäessä sa-
maa vauhtia eikä naapurin 24/7 lataus vaikuta 
menoon mitenkään. Tarjolla olevien nopeuksi-
en ”pienuuteen” vaikuttaa se, että palveluntarjo-
ajat eivät vielä ole ottaneet valikoimaansa suu-
rempia lukuja. Itse verkko mahdollistaisi jo ny-
kyiselläänkin 1000 Megan eli 1 Gigan liittymät 
kotiin saakka ja pienillä päivityksillä 10 Gigan ja 
siitä ylöspäin. Kuitutekniikassa kun ainoastaan 
taivas on rajana!

Kuidulla kotiin saakka

Miten Nummijärvellä voi olla paremmat yhtey-
det kuin vaikka Seinäjoella tai jopa Helsingissä? 
Takaa löytyy Suupohjan kuntien omistama Suu-
pohjan Seutuverkko Oy, jonka tarkoitus on ra-
kentaa, operoida ja ylläpitää valokuituverkkoa. 
Yritys rakentaa liittymät koteihin saakka, mutta 
se ei tarjoa palveluja. Verkko on ns. avoin verk-
ko, jonne Seutuverkko päästää ilmaiseksi kaik-
ki palveluntarjoajat kilpailemaan asiakkaista rin-
ta rinnan. Loppuasiakas voi näin vapaasti kilpai-
luttaa ja vaihtaa palveluntarjoajansa ja jopa ot-
taa eri palveluja eri tarjoajilta samaa kuitua pit-
kin. Samaa mallia käytetään laajasti esimerkiksi 
rakkaassa naapurissamme Ruotsissa.

Tässä kohtaa moni saattaa ajatella, että mi-
tä ihmettä kukaan tekee 100 Megan liittymäl-
lä, kun kymmenesosallakin pärjää. Tällä hetkellä 
varmaan asia näin onkin, mutta mikä on tilan-
ne viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? To-
ki sähköpostit ja pankkiasiat saa hoidettua pie-

Gigan symmetrinen nettiliittymä – 
mahdollista Suupohjassa

nellä nopeudella, mutta mikäli puhutaan HD-ta-
son liikkuvasta kuvasta, pelimaailmasta tai vaik-
ka 3D-mallinnuksista niin kummasti viiveetön 
ja nopea yhteys nousee suurempaan arvoon. 

Sata lasissa tai vaikka tuhat

Viiveettömyyden lisäksi suuri merkitys on myös 
sillä, että signaali kulkee sata lasissa kumpaankin 
suuntaan. Se näyttelee suurta roolia niin etätyö-
kuvioissa, pilvipalveluissa kuin videoneuvotte-
luyhteyksissäkin. Yritysten ja työntekijöiden si-
joittelussa kannattaakin vakavasti harkita sitä 
vaihtoehtoa, että ne laittaisi ison kaupungin si-
jasta tänne maalle.

Sosiaali- ja terveyssektori puolestaan on ai-
van oma maailmansa, jossa hyvillä yhteyksil-
lä pystytään kirjaimellisesti ihmeisiin. Tosin sa-
noen kunnat pystyisivät yhtä aikaa saamaan ai-
kaan säästöjä ja parantamaan hoidon tasoa tek-
nologian avulla. Ihmiset voitaisiin monessa vai-
vassa auttaa kotiin päin sen sijaan, että pienistä-
kin oireista ensimmäisenä kiikutetaan terveys-
keskuksen luukulle. 

Mutta tällaista olisi tarjolla Kauhajoen suun-
nalla! Vastaavia avoimia verkkoja on nyt synty-
mässä eri puolelle Suomea, mutta valitettavas-
ti pääkaupunkiseutu on jäämässä tässä asias-
sa mottiin. ▼

Anne-Mari Leppinen

Projektipäällikkö ENGAGE-hanke

http://sek.suupohja.fi/
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Aikoinaan pienestä, Kauhajoen koti- ja laitos-
talousoppilaitoksen puistossa aloitetusta mes-
sutapahtumasta mittavaksi valtakunnalliseksi ta-
pahtumaksi kasvaneiden Kauhajoen Ruokames-
sujen juuret, ovat Merenkurkun neuvoston Ruo-
kaa Käsityönä -projektin synnyttämiä. Tämän ky-
seisen projektin innoittamana, ennakkoluulot-
tomat oppilaitoksen toimijat ja parikymmentä 
kauhajokista emäntää ideoi vuonna 1990 elin-
tarvikkeiden tuotekehittely- ja markkinointikam-
panjan, nimeltään Sööpärin Sortit. 

Lähiruokaa – Pohjoismaisin maustein • Närproducerad mat – Med nordiska smaker • 30.8.–1.9.2013

Tänä päivänä Kauhajoella työstetään jo 23:a 
Ruokamessuja ja tämän vuoden teema on Lä-
hiruokaa – Pohjoismaisin maustein. Messupaik-
kana on historiallinen Hämes-Havusen talonpoi-
kaistalo ja sen ainutlaatuinen pihapiiri. Messujen 
leppoisa tunnelma ja sen viihtyisät puitteet tar-
joavat kävijöille monipuolisen kattauksen elin-
tarvikkeita, tietoiskuja ruoasta, neuvontapisteitä, 
herkutteluhetkiä ruoan ja juoman parissa, upeita 
käsityön taidonnäytteitä ja monipuolista oheis-
ohjelmaa sekä ystävien tapaamista idyllisessä ja 
kotoisassa pohjalaismiljöössä.

www.ruokamessut.fi

Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki, puh. 040 565 7776, 040 595 4000

Keskipohjolan Kulttuuripäivät järjestetään 
Kauhajoella samaan aikaan Ruokamessujen 
kanssa. Tämän, teemaltaan Elintarvike-, käsi- ja 
taideteollisuusalojen yhdistäminen -hankkeen 
ansiosta me saamme kotimaisten toimijoiden 
lisäksi messuille vieraaksi elintarvike-, käsi- ja tai-
deteollisuudenalojen toimijoita myös Ruotsis-
ta ja Norjasta sekä Keski-Suomen, Pohjanmaan 
sekä Satakunnan alueelta. Vierailijajoukko tuo 
ja esittelee messuilla omia tuotteitaan ja osaa-
mistaan. He osallistuvat myös lauantaina järjes-
tettävään Ruokamessu-seminaariin. Hankkees-
sa mukana kaupungin toimijoiden kanssa on 
Keskipohjola-komitea ja Etelä-Pohjanmaan liitto. 

Messujen ajankohta on syyskuun ensimmäi-
senä viikonvaihteena 30.8.–1.9.2013 ja kolmi-
päiväisillä Ruokamessuilla tuotteittaan esitte-
lee, maistattaa ja myy 150 näytteilleasettajaa 
ja messuvieraita odotetaan Kauhajoelle saa-
puvan 13 000. 

Yhteistyökumppaneina Kauhajoen kaupun-
gin kanssa tätä hienoa ja kiinnostavaa Ruoka-
messutapahtumaa työstää SeAMK Liiketoimin-
ta, Ravitsemisala, Suupohjan ammatti-instituutti, 
FoodPark Oy, FoodWest Oy, Seinäjoki sekä Hel-
singin yliopisto, Ruralia-instituutti Seinäjoki. ▼

Tervetuloa Kauhajoen Ruokamessuille!

Riitta Alapiha, messupäällikkö

www.ruokamessut.fi

Kauhajoen Ruokamessut 30.8.–1.9.2013 
Lähiruokaa – Pohjoismaisin maustein

Hämes-Havusen pihapiiri messupäivänä

Kuva: Markku Haapamäki
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Kauhajoen kulttuurimaisemia menneitten ja nykyisten sukupolvien 

työnä esittelevä kirja on viiden vuoden tutkimus-, kirjoitus-, 

valokuvaus- ja toimitustyön tulos. Ison lusikan pitäjästä kertovasta 

kirjasta tuli vankka teos, 464 sivua. Kariston Kirjapaino Oy:n 

painamasta laitoksesta otettiin 2000 kpl painos. Kirjassa kuvataan 

Kauhajokea monipuolisesti. Sisältöä elävöittävät sadat valokuvat ja 

useat kartat sekä piirrokset.

listavat ja selkeyttävät sanallisesti ilmaistuja asi-
oita. Kirjalliset lainaukset tuovat mukanaan tai-
teellista näkemystä. Teksti on kansantajuista ja 
helposti omaksuttavaa.

Hautamäen mielestä on oleellista, että ihmi-
set oppivat tuntemaan omia arkikokemuksiaan 
syvällisemmin kotiseutunsa historiaa ja kulttuu-
rimaisemia, jolloin he alkavat myös arvostaa si-
tä. Parhaimmillaan ihmiset haluavat silloin pitää 
huolta asuinympäristöstään ja osallistua sen ke-
hittämiseen. Esim. valtuutettujen olisi tarpeellis-
ta tuntea koko kunnan olosuhteet, oman ym-
päristönsä lisäksi. 

Yhteisöllisyyden ja perinteen merkitys mai-
seman kokemisessa on voimakas, koska kult-
tuurimaisema on aikojen kuluessa ihmisten yh-
dessä muovaama. Tästä syystä kirjassa on kiinni-

tetty suurta huomiota nykyisten kulttuurimai-
semien ohella menneisiin maisemiin, asumi-
seen ja siihen työhön, jota aiemmat sukupol-
vet ovat tehneet. 

Kaikki kulttuurimaisemat ovat arvokkaita 
asukkailleen, sillä ihmiset juurtuvat asuinym-
päristöönsä. Näin ollen ei ole ollut syytä esitel-
lä vain kaikkein kauneimpia ja ennestään arvok-
kaiksi todettuja maisemia. Kauhajoen kulttuu-
rimaiset ovat monipuolisia ja sisältävät keskus-
tan kaupunkimaisten näkymien ohella rintakyli-
en eteläpohjalaista viljavaa lakeutta ja Suomen-
selän karujen kankaiden ympäröimiä larvakyliä, 
toteaa Lauri Hautamäki.

Yhteinen maisemamme ja  
yhdessä rakennettu maisema

Maiseman kehittymisestä toinen pääkirjoittaja 
maisema-arkkitehti Marketta Nummijärvi tuo 
esiin, että maisema on luonteeltaan vähitellen 
muuttuvaa ja nykyisen maiseman ymmärtämi-
nen vaatiikin perehtymistä maiseman histori-
aan. Kehityksen hahmottamiseksi hän luki kir-
joitustyötään varten mm. Kauhajoen historian 
ja kaikki kyläkirjat sekä tarkasteli vanhoja kartto-
ja ja kuvia Kauhajoesta. Historiatekstit tuottivat 
ahaa-elämyksiä sinänsä itsestään selvältä tun-
tuvasta asiasta, siitä kuinka kulttuurimaisema ja 
yhteiskunta muuttuvat koko ajan – vähitellen, 
mutta muutokset eivät ole vähäisiä. Kyläkirjat 
muistuttivat myös siitä, kuinka meitä edeltävät 

Kauhajoen kulttuurimaisemien kirja
Kirjasarjan päätösteos ilmestyi viime lokakuussa

Puintia Luomankylällä. Kuva: Jussi Kleemola.

Päätöksentekijäin on tunnettava 
koko kunnan olosuhteet

Emeritusprofessori Lauri Hautamäki on toinen 
tekstin pääkirjoittajista. Hänen mukaansa teos 
on monessa suhteessa ainutlaatuinen. Hauta-
mäki toteaa, että miltei jokaisessa kunnassa on 
historiakirja ja myös kuvakirjoja luonnosta ja 
yleensä maisemista on runsaasti. On myös lu-
kuisia kuvauksia yksittäisistä arvokkaista kulttuu-
riympäristöistä. Sen sijaan tiedossa ei ole vastaa-
vaa teosta, jossa koko kunnan kulttuurimaise-
mia kuvataan monipuolisesti luonnon ja ihmi-
sen yhteistyön tuloksena, historian hämärästä 
nykyaikaan. Teksti ja runsas kuvitus toimivat te-
hokkaasti yhdessä. Valokuvat, piirrokset ja kartat 
herättävät ihmisten kiinnostusta sekä havainnol-
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sukupolvet ovat yhdessä ja itsenäisestikin teh-
neet työtä elämisen edellytysten eteen ja tuot-
taneet samalla sen kulttuurimaiseman perus-
piirteet, jossa nyt itse elämme. Kirjan yhteenve-
tokappaleen otsikoksi muotoutuikin ”Yhteinen 
maisemamme ja yhdessä rakennettu maisema”. 
-Meidän ja myös tulevien sukupolvien tulisi jat-
kaa tätä maiseman rakennustyötä vastuullises-
ti pysyviä arvoja vaalien niin, että kaikilla suku-
polvilla olisi hyvinvointia tuottava elinympäris-
tö, sanoo Marketta Nummijärvi.

Kuvitus

Kirjan kuvatoimitus- ja taittotyöhön pyydettä-
essä sai graafikko Pentti Kakkori lupauksen, 
että Kauhajoen Kameraseuran aktiivit tulisivat 
mukaan omalla kuvauspanoksellaan. Kakkorin 
mukaan näin tapahtui ja kuvittamiseen osallis-
tui parikymmentä nykykuvaajaa. 

Kirjan laajan aikaperspektiivin takia nykyajan 
kuvien lisäksi oli myös saatava käyttöön runsaas-
ti vanhoja valokuvia. Kakkori toteaa, että Kauha-
joen museolla ja Kauhajoki-Seuralla on mittavat 
vanhojen kuvien kokoelmat, jotka loivat perus-
tan kirjan vanhalle kuvamateriaalille. Vanhoja va-
lokuvia ja apua niiden tunnistamisessa saimme 
myös useilta kotiseutua ja sen historiaa arvosta-
vilta yksityishenkilöiltä.

Kakkorin mukaan kuvitus on tukemassa teks-
tiä, antamassa lisää informaatiota, mutta myös 
tuomassa omaa valokuvauksellista kerrontaansa. 
Vanhojen ja uusien kuvien avulla saimme myös 

Työryhmä Nummijärvellä. Kuva: Karisamuli Korpela.

näkyviin sen valtavan muutoksen, mitä ympä-
röivässä maisemassamme on viimeisen sadan 
vuoden aikana tapahtunut. 

-Kirjalla on aina rajoitettu sivumääränsä, niin 
tässäkin. Kuvatusta materiaalista vain pieni osa 
mahtui mukaan. Suurin osa valokuvista jäi odot-
tamaan tulevia käyttötarpeita. Laadukkaasti pai-
netut kuvat ovat hyvin tallella ja laajan katso-
jakunnan nähtävänä, korostaa Pentti Kakkori. 

Palkittu kirjasarja

Nyt päätösteoksensa saaneeseen kirjasarjaan 
kuuluvat seuraavat kirjat: Kauhajoen luonnon-
kirja, 1983, Kauhajoen vesien kirja, 1991, Met-
sien ja soiden kirja, 1999 ja Hämes-Havunen – 
pohjalaista rakennustaitoa jälkipolville, joka il-
mestyi 2006. 

Sarjan kirjat ovat saaneet julkisia huomion-
osoituksia. Luonnonkirja sai paikallislehtien lii-
ton Antti-patsaan 1983, Vesien kirjalle myönnet-
tiin Vaasan läänin vesiensuojelupalkinto 1993 ja 
päätösteoksesta kirjan työryhmä sai sanomaleh-
ti Ilkan vuoden 2012 kulttuuritekopalkinnon. 

Koko kirjasarjan kustantajana on ollut Lions 
Club Kauhajoki ry. Kaikki paikkakunnan leijona-
klubit ovat olleet mukana teosten myynnissä. 
Mahdollisesti kertynyt ylimääräinen tuotto on 
tarkoitettu pääsääntöisesti paikkakunnan nuo-
risotoimintaan. ▼

Tämän tekstin tuottamiseen osallistui kirjan työryhmä; Lauri 

Hautamäki, Pentti Kakkori ja Marketta Nummijärvi sekä kir-

jan toimittajat opetusneuvos Jussi Kleemola sekä kunnan-

johtaja Heikki Taimi.

Ilmakuva Kauhajoelta. Kuva: Pentti Kakkori.
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Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan raja-
seudulla Länsi-Suomen mahtava har-
jujakso Pohjankangas katkeaa ja edes-
sä avautuu Kauhaneva, eteläisen Suo-
men suursoiden ylväin edustaja. Vuon-
na 1982 tämä kansainvälisestikin arvo-
kas luontokohde sai lainsuojan Kauha-
nevan-Pohjankankaan kansallispuistos-
sa. Kohosuon tenhoava tunnelma on 
parhaimmillaan sen sydämessä, ympä-
ristöä ylempänä olevilla keitailla, jossa 
mäntyjen lomitse päilyvät sadat kirkas-
vetiset allikot ja retkeilijälle on raken-
nettu rahkamätäsjänteitten eli kermi-
en päälle pitkospuuklenkki.

Kauhajoen Kansallispuistot

Kauhajoen toinen kansallispuisto on yh-
teinen Isojoen kunnan kanssa. Lauhan-
vuori on läntisen Suomen korkein koh-
ta (231 m mpy), joka jääkauden väistyt-
tyä nousi yksinäisenä saarena rannatto-
malla ulapalla. Nyt se on eteläisin paik-
ka, joka verhoutuu talvisin tykkylumen 
kuorrutukseen. Kesällä sen huutoutu-
maton rehevä lakikalotti on verraton 
mustikkametsä. Vuoren rinteitten karuil-
la mäntykankailla retkeilijä kohtaa mui-
naisten rantatörmien vyöt, lähteitä, tai-
menpuroja, pirunpeltoja ja avarat nä-
kymät luonnontilaiseen metsään keloi-
neen, kuin Lapin pienoiskoossa.

Jussi Kleemola

opetusneuvos
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Syksyynen paisunta pani liikkeelle joukoottaan 
uteliahia ihimisiä. Tämä ällötesväki osittaan vai-
keutti tuluvan uhurien pelastus- ja huoltotöitä. 
Mäkää en pääsny Huikkusillan yli kun hyvääsen 
orottelun jäläkihin. Sama ilimiö tahtoo toistua ai-
naki tulipalopaikalla, kun nykyysin ei väkiä enää 
komenneta eres vesiketjuhun.

Kansan keskuures elää juttu, kun ällötesvä-
elle tuli äkkilähtö. Isoo miesjoukko kerääntyy ta-
loon pihalle, mihinkä Agnes Sjöbergin piti tulla 
huhujen mukahan salavamahan joku orisviku-
ri. Kyllä soliki ouroksesta kattomisen arvoonen 
esitys, kun nuori hentoonen naiseläänlääkäri 
sievällä ranneliikkeellä köyren avulla kellahut-
ti isoon hevoosen, niin jotta se nyhtyriä makas 
ketarat pystys . Ihimeen hartahan hiliaasuuren 
vallites Agnes teki hommansa, oikaasi selekän-
sä, läpsähytti käsiänsä ja kariaasi miesjoukolle, 
jotta SEURAAVA. Kuv varpuusparvi pyrähti mies-
sakki tiehensä.

Kun virkavalta ja pelastusväkiki kekkaas Ag-
nes Sjöbergin sorttiset läpsährykset ja mahtisa-
nat, sujuus hommat sujuvammin meirän kan-
salaasten parahaksi.

♦ ♦ ♦ ♦

Tämon Halosvainaan poikavainaan koiravainaan 
penikka. Näin joku mainosti myitävän koiransa 
erinomaasta perimää. Tohtori Halonen oli kova 
mettämies. Pitäjällä on vuosikymmenet eläny 
juttu Halosen erikoosesta haulikonkäsittelystä. 
Se huitaasi ampuesnansa haulikolla jäniksen 
perähän vähä niinkun nykyyses savikiekkoam-
munnas, ja saalista tuli.

Lääkärinä Halonen oli lekenra jo eläesnän-
sä. Solis kuulemma etevänä kirurkina leikannu 
omanki umpisuolensa itte, mutta jokku voim-
mat kykeni sen estämähän. Halosenpuluveri on 
ollu pois käytöstä vasta horvin aikaa. Jos sauna, 
viina tai terva ei auttanu, silloon oli pakko tur-
vautua Halosenpuluverihin.

♦ ♦ ♦ ♦ 
Suurin osa tupakkimiehistä tietää mihinkä tump-
pinsa tuikkaa. Mutta joukkohon mahtuu mo-
nen sortin tuuhastajaa, sanoo ykski kessutte-
lia. Se lisäs vielä, jotta kontrollia piisaa. Tupakki-
en ostaminenki on sellaasta numeroleikkiä, jot-
ton vaara mennä sekaasinsa niinku entinen ala-
koulupoika numeroosnansa. Johonki kansakou-
luhun oli tullu uusi opettajatar, joka rupes siis-
timähän mukulaan kielenkäyttyä. Sille ei kele-
vannu kansanomaaset hyysihinpyyntöilimaa-
sut. Jos oli pikkuhätä, pyyrettihin numerolla yk-
si. Taas isoon härän tapaukses käytettihin kak-

kosta. Yks pieni poika ähkyy ja porua väännät-
teli pulupetisnansa. Ei se ähkinältänsä pystyny 
vastaamahan opettajan kyselyyhin. Onneksi is-
tumakaveriflikka oli seurannu tilannetta. Heliäl-
lä pikkuflikan äänellä se kajahutti, jotta siltä pyy-
tää paska, muttei se muista numerua. 

Yleensä tupakkimiehet on mukautunu nyky-
sääntööhin. Mutta son jo liikaa, jotta niiren kon-
tolle pantaas asuntojen homehtumisekki. Ennen 
ku polteltihin tuvas ja käytihin pihan perällä prä-
tinälauroolla asioolla, ei homesasunnoosta tiet-
ty mitää. Mutta nykyysin, ku asioorahan sisällä 
ja poltellahan pihalla, tuloo homesongelmia.

♦ ♦ ♦ ♦

Televisiojuontajat pruukaa useen kiitellä oho-
jelman kattelioota soffaansa äärellä. Moon niil-
tä oppinu, jotta suurkiitos lukijoolleni runsahas-
ta, rohkaasevasta ja opettavaasesta palauttehes-
ta. Kyllon ny heleppo kirioottaa, kun on pantu 
sanat suuhun. Niitä tarttoo vain vähä märeh-
tiä ja truiskahuttaa paperille. Täs on vähä sama 
tunne, kun jollaki rakentajalla, joka sanoo, jot-
ta heleppo naulan on lyörä, jos joku viisaa sil-
le oikian paikan.

Emmolsi iliman uutta rokumenttitietua tien-
ny viäkää, jotta kakkoshärän vaivaama alakou-
lulaanen oliki Yriänääsen kansakoulun alaluok-
kaan flikkaoppilas. Aikoonansa taphtumapaikal-
la ollu valisti mua henkilökohtaasesti.

Joku taas toimitti, jotta pisti niin vihaksi, kun 
joku purotti autosta kaliapullon katuhun kään-
tyesnänsä Topeekalta uimahallille päin. Ruskia 
kruusiläjä ei sovi katukuvahan. Se meni ehe-
rottamahan kruusintekiöölle, jottolis syytä sii-
vota vaaralliset, terävät jätteensä pois. Sanoo 
saanuensa kovat ryöpytykset ja haistattelut ta-
kapenkkilääsiltä. Kuski ensimmääsnä kalapeni 
ja rupes suhurittohon niitä, kun tulia näytti pa-
perilla auton rekisteritunnuksen ja sanoo, jotta 
siivouslasku tuloo tähän osootteehin. Nyhtyriä 
porukka siivos jäläkensä. Varmahan vieraspaik-
kakuntalaaselle poijalle tuli peleko puserohon, 
jos isä olis saanu siivouslaskun, kun oli antanu 
autonsa pikku kirkonkyläkäynnille. 

Päätöön sotkeminen tuntuu ottava yhyren 
jos toisenki kruntihin.

♦ ♦ ♦ ♦

Kyllon karkkihyllyt kaupoos pullollansa makoos-
ta ja lisäksi laattialla suklaalootia. Ei tartte mu-
kulaan sokurihumalan hellittää joululomalla-
kaa. Meillä karkki on murua. Ei sitä nimitystä 
kovin leviäätte tunneta. Ainaki joku entinen ly-
seon opettaja toimitti sanonuensa joillekki ala-

luokkaan oppilahille, jotta ostakaa vaikka koko 
leipä. Noli nimittään kysyny välituntivalavojal-
tansa lupaa hakia murua läheesestä kaupasta.

Meille sota-aijan kakaroolle vain kuusen mu-
ru oli arkitorellisuutta joulun aikoohin. Kuusen-
koristehet oli kestokulutustavaraa. Rauhanaijal-
toli perääsin koristeellisia, isoja paperimuruja. 
Samanmoisia myitihin kaupaski, mutta sisällo-
li vain pula-aijan puupala. Sen mallin mukahan 
vaihroon puupalan murun tilalle ja sain maki-
aa mutten mahan täyreltä. Seuraava vastaava 
kokemus oli vasta vuosien jäläkihin, kun viim-
meenki kapasta sai murupussin, kun sen takia 
uhuras sokurikupongin . Luonnollisesti soli pois 
kuukauren sokuriannoksesta. Ei kukaa osannu 
uneksiakkaa sokurihumalasta.

Ei mua pahemmin temppu vaivannu, kos-
ka koristet toimii täyrellisesti. Lopputulos oli tär-
keen, niinkun jollaki atteekarilla, joka pöhönä-
päis poraji, jotta eihän se kovin suuri synti ollu, 
kun soli myiny niin palio färiättyä vettä luulotau-
tisille akoolle, koska noli kaikki parannu.

♦ ♦ ♦ ♦ 
Hiihrellähän henkemmä erestä! Havaattin täs 
taannoon jostaki leherestä jutun, mihinä ylis-
tettihin hikiliikuntaa terveyrellisistä syistä. Oi-
kiastansa se nimettihin lääkkeeksi varsinki van-
hemmalle väelle kolesterolia ja sokuritautia vas-
tahan. Kummakki vaivaa korkian elintason ikäihi-
misiä ja lääkitähän lujaa tyyrihiillä atteekki-lääk-
keellä. Jokahinen voii havaata kuinka voiklöntil-
le käyy kuumalla pannulla. Samoon kuumaksi 
hiihretty kroppa pistää rasuat liikkeelle. Puka-
mat ja putkentukkimakki koriaantuu samalla, 
riemukkahat pakoputken paukahtelut sen to-
ristaa. Kiertorata soffa, televisionappula ja ää-
kaappi on varsinki eläkelääselle hengenvaaral-
lisin liikuntareitti. Son kun Bermuuran kolomio 
laivoolle Karipialla.

Liikuntapuoli pitää hyvää huolta kuntola-
ruusta ympäri pitäjää. On vain meistä kiinni, 
kuinka ittiämmä lääkittemmä. Periteenen latu-
retkikulttuuri on vähentyny valtakunnallisesti. 
Kauhajoella son sitävastoon lisääntyny. Monil-
le on uusi elämys hiihtää jokijäätä .Taajama on 
aiva erimoinen jokimontusta kattottuna. Ehtoo-
pimiälläki valot heijastuu aiva välttävasti, ja ky-
lä näyttää taas erimoiselta. Ei tartte peliätä ek-
symistä. Jokiuoma ohojaa kulukian perille, aiva 
kun raitiotierata helsinkilääsen kapakka-asiak-
kahan yön pimeyres. 

Unski

Unto Lyly-Yrjänäinen, teknisen työn lehtori (eläkeläinen) 

Truiskahti suupielestä
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Kauhajoen nuorisoseuran yhteydessä toimivan 
Teatteri Kajon historia alkaa vuodesta 1982 eli 
yli 30 vuoden takaa. Kajo on sekä maakunnal-
lisesti että valtakunnallisestikin arvostettu teat-
teri, joka toimii harrastajapohjalta, mutta am-
mattimaisin ottein. Teatteria tehdään intohi-
moisesti ja sitoutuneesti talkoohenkeä ja teke-
misen riemua unohtamatta. Kajo tuottaa vuo-
dessa 2–3 kokoillan näytelmää keikkanäytelmi-
en lisäksi. Teatterin kantava voima ja sydän ovat 
toiminnan keskiössä alusta alkaen olleet Jaak-
ko ja Paavo Hallivuori. Kajon vakituiseen näyt-
telijäkuntaan kuuluu parikymmentä näyttelijää. 
Isommat teatteriprojektit ovat tarvinneet vielä 
toisen mokoman harrastajia lisää.

Kesäisin Teatteri Kajo tuottaa näytelmiä Sot-
kanpesän kesäteatterissa, joka sijaitsee luonnon-

kauniilla paikalla Sotkan urheilu- ja ulkoilukes-
kuksen läheisyydessä. Kesäteatterin katsomo sai 
kokonaisuudessaan katteen ja selkänojalliset is-
tuimet muutamia vuosia sitten. Yleisön viihty-
vyyttä lisää kahviopalvelut ja myös liikuntara-
joitteiset huomioidaan. 

Tulevana kesänä kesäteatterissa liikutaan 
eteläpohjalaisuuden perusytimessä. Kajo esit-
tää teatterin pitkän linjan ammattilaisen Timo 
Kankaisen ohjauksessa vuonna 1914 ensi-iltan-
sa saaneen Artturi Järviluoman kirjoittaman 
klassikkonäytelmän Pohjalaisia. Näytelmän ta-
pahtumat ajoittuvat 1850-luvulle, jolloin alueella 
elettiin häjyjen ja puukkojunkkarien aikaa. Kaik-
ki alkaa siitä, kun nuori talollinen Antti Hanka on 
vangittu ja ylpeä ja kansaa ymmärtämätön val-
lesmanni saapuu pitämään järjestystä seudulle. 

”ENKÄ MINÄ HURIJAN LUONTONI TÄHÄRE 
PÄÄTÄNI ALAHA PAINA!”

Keskeisiä teemoja ovat yksilön vapaus, tais-
telu byrokratiaa ja virkavaltaa vastaan, oikeu-
denmukaisuus sekä tietenkin rakkaus. Rakka-
us kahden ihmisen välillä, rakkaus kotiseutuun, 
rakkaus omaan heimoon, rakkaus Jumalaan se-
kä ennen kaikkea rakkaus vapauteen ja yksilöl-
lisyyteen. Näytelmä sisältää runsaasti elävää 
musiikkia ja rakastettuja pohjalaisia kansanlau-
luja. Huumoriakaan ei ole unohdettu; kyllä me 
osaamme nauraa itsellemmekin!

Pohjalaisia-näytelmä tulkitsee kiistattomas-
ti eteläpohjalaista identiteettiä ja mielenmai-
semaa. Sydämellisesti tervetuloa kesäteatteriin 
Kauhajoelle! ▼

Teatteri Kajon puolesta Rita Hietalahti

http://www.teatterikajo.fi
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Koripallo ei ehkä ensimmäisenä urheilulajina tu-
le mieleen, kun puhutaan pohjalaisuudesta ja 
urheilusta. Lajilla on silti vankat juuret maakun-
nassa ja tällä hetkellä kaksi joukkuetta miesten 
ylimmällä sarjatasolla. 1950-luvulla pääsarjata-
solla pelasi Vaasan Salama, tällä hetkellä Lapu-
an Korikobrat ja Kauhajoen Karhu.

Kauhajoella lajia on jossakin määrin harras-
tettu jo vuosikymmeniä. 1980-luvulla paikkakun-
nalle tuli ensimmäinen mitat täyttävä koripallo-
sali, nykyinen Yhteiskoulun liikuntasali. Tuolloin 
joukkue kurkotteli silloiseen ykkösdivisioonaan 
muutamaan kertaan, mutta ei siinä onnistunut. 
Hetken hiljaiselon jälkeen lähdettiin yrittämään 
uutta nousua vuosituhannen vaihteessa ja sil-
loin homma myös onnistui.

Tämän päivän tilanteeseen ollaan tultu ereh-
dyksen ja oppimisen kautta. Kauhajoen Karhu 
nousi pääsarjatasolle ensimmäistä kertaa kau-
della 2007–2008. Visiitti oli tuolloin ranskalais-
mallinen ja seuraavalla kaudella vauhtia haet-
tiin menestyksellisesti ykkösdivisioonasta. Sen 
jälkeen joukkue on vakiinnuttanut paikkaansa 
ja kuulu tällä hetkellä top 5 koripallojoukkuee-
seen Suomen tasolla.

Merkittävä asia joukkueen menestyksessä 
on pohjalainen jääräpäisyys. Joukkueen taustal-
le on koottu merkittävä ryhmä paikallisia elin-
keinoelämän vaikuttajia. Taustaryhmä luo kes-
kuudestaan edellytykset kehittää joukkuetta 
ammattimaisempaan suuntaan. 

Yksi käännekohta oli kaudella 2010–2011. 
Tuolloin joukkueen peräsimeen tuli rautainen 
koripalloammattilainen, Ari Tammivaara. En-
simmäinen pesti oli vain puoli kautta, mutta sen 
jälkeen Ari saatiin sitoutettua joukkueeseen niin, 
että ainakin vielä tuleva kausi mennään Tammi-
vaaran komennossa.

Ari Tammivaara toi tullessaan vision, että vä-
hä vähältä paikkakunnan harjoitusoloja, pelaa-
jia, seuraa ja taustaryhmää ryhdytään viemään 
kohti täysammattilaisuutta. Tällä kaudella tä-
mä toteutuu jo pelaajien osalta ja seuralla on 
myös kolme palkattua valmentajaa. Harjoitus-
olot ovat pienellä pohjalaisella uholla sanottu-
na maan parhaat. Joukkueella on erinomainen 
koripallohalli ja paikkakunnalta löytyy uimahal-
li, punttisali ja muut tarvittavat harjoituspaikat 
kaikki pyöräilymatkan päässä toisistaan. 

Perus liigaottelua Kauhajoen Liikuntahallissa seuraa yli 700 katsojaa. Kuva Kuvakauppa.

Huippukoripalloa lakeuksilla

Vision mukaista toimintaa laitetaan joka vuo-
si uuden askeleen verran eteenpäin. Kauhajo-
en alakouluissa on tänä lukuvuonna pyörinyt 
ykkösjoukkueen pelaajien vetämänä palloilu-
kerho. Yksi kerho kokoontuu jo Kurikassa ja en-
si syksynä aatetta on tarkoitus levittää muihin 
naapurikuntiin. Yksi tärkeä tekijä koko toiminnas-
sa on nimittäin juniorityö. Usein kuulee valitus-
ta siitä, että oman paikkakunnan nuoria ei näy 
joukkueessa ja tämä pitää paikkansa. Kauhajo-
ella tehdään kuitenkin kovasti töitä sen eteen, 
että tulevaisuudessa saadaan muutama paikal-
linen pelaaja mukaan joukkueeseen.

Kauhajoki on tämän kauden runkosarjas-
sa tukevasti sijalla viisi. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä pudotuspelit ovat edessä. Runkosarjaa on 
jäljellä vielä muutamia kierroksia ja sen jälkeen 
aletaan tosissaan ratkomaan Suomen mestaria 
kaudelle 2012–2013. Pohjalaisjoukkueista aina-
kin Kauhajoen Karhu ilmoittautuu tuohon ki-
saan mukaan. ▼

Petteri Opas

Karhun Ilkka Vuori on nopea takapelaaja, joka 
antaa peleissä kaikkensa. Kuva Kuvakauppa.
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Asiantuntevaa
palvelua!

www.ikh.fi Kärkikuja 6, 01740 VANTAA 
Puh. 0201 323 530*, info.vantaa@ikh.fi

VantaaKonala
Portti 1-5, 02270 Suomenoja
Puh. 0201 323 750*, info.espoo@ikh.fi

Espoo
Ristipellontie 23, 00390 Helsinki 
Puh. 0201 323 780*, info.konala@ikh.fi

ma-pe 7-19
la 9-16

ma-pe 7-19
la 9-16
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la 9 -15



Kauhajoen Kulttuurimaisemien kirja
Kirjaa myy:
Kauhajoen Kirjakauppa
puh. 06 230 2300  tai                      Kirjan hinta 45 € 
tiina.koivisto@datainfo.fi              + lähetyskulut 8,50 €

Tangojuniorilaulukilpailun 
esikarsinta Helsingissä

Suositussa laulukilpailussa on kaksi sarjaa: tangovekarat (8-12v) 
laulavat lastenlauluja ja tangojuniorit (13-16v) iskelmiä ja tan-
goja. Helsingin esikarsinta pidetään Kinaporin Palvelukeskukses-
sa lauantaina 4.5.2013 klo 13.00. Ilmoittautuminen klo 12.00. 
Kauhajokisille tiedoksi, että maakunnallinen esikarsinta on la 
27.4.2013 hotelli-ravintola Almassa Seinäjoella.

Laulukilpailun semifinaalit ja finaalit pidetään 
Seinäjoen Tangomarkkinoilla 12.–13.2013.

Laulukilpailussa menestyneet lapset ja nuoret ovat saaneet run-
saasti esiintymisiä aina ulkomaita myöten. Lokakuussa 2010 viisi 
tangojunioria konsertoi Suomen Ranskan instituutin 20-vuotis-
juhlissa. Voittajia ja hyvin menestyneitä tyttöjä ja poikia on näh-
ty kesäteattereissa, musikaaleissa ja erilaisissa konserteissa. Tär-
keintä on kuitenkin tuntea laulamisen iloa!

Tangojuniorilaulukilpailun tarkoituksena on edistää suomalais-
ten lastenlaulujen esittämistä, kehittää esiintymis-ja laulutaitoja 
ja syventää iskelmä-ja tangomusiikin kasvualustaa. Esikarsinnat 
synnyttävät myös perheiden yhteisiä kokemuksia. Toivon, että 
Helsingin eteläpohjalaiset ry:n jäsenet kannustavat lapsiaan ja 
lastenlapsiaan osallistumaan kilpailuun.

Ilmari Ylä-Autio, 

Suomalaisen tangon Satumaa ry:n puheenjohtaja

Puh. 040 550 44 63

Lisätietoja: www.suomalaisentangonsatumaa.fi/tangojuniori
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