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1. JOHDANTO
Kauhajoki-Seuran säännöt (2.§) ohjaavat toimintaa seuraavasti:
- Seuran tarkoituksena on syventää rakkautta ja kiintymystä kotiseutuun sekä tallentaa pitäjän
menneisyyttä ja sen asukkaitten entistä elämää valaisevaa aineistoa ja siihen liittyvää tieto- ja kuvaaineistoa, suojella toimialueensa historiallisia ja kulttuurimuistoja sekä luontoa, herättää paikkakunnan
väestössä yhteishenkeä, kotiseuturakkautta, harrastusta seudun menneisyyttä ja erikoisluonnetta kohtaan
sekä kehittää paikkakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista.
- Seura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan toimeenpanemalla pitäjälle ominaisten historiallisten ja
kansatieteellisten ilmiöiden tutkimuksia. Seura toimii yhteisymmärryksessä Kauhajoen Museoyhdistys
ry:n kanssa järjestämällä asiaa koskevia esitelmätilaisuuksia, retkiä, näyttelyitä ja kotiseutujuhlia sekä
harjoittamalla julkaisutoimintaa.
Vuosi 2016 oli Seuran 67. toimintavuosi, ja sen aikana on tehty talkoovoimin erilaisia viimeistely- ja
huoltotöitä Kotiseututalossa ja sen pihapiirissä. Kauhajoen Joulu -lehden julkaisemiseen, sen
ilmoitushankintaan ja markkinointitoimiin on panostettu innokkaan vapaaehtoisjoukon voimin.
2. HALLINTO
2.1 Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 28.4.2016 (liittestä katsottava osallistujamäärä) Kotiseututalolla.
Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa 28.4. puheenjohtajaksi valittiin edelleen Liisa Ruismäki.
Johtokunta kokoontui neljä kertaa, edellisten lisäksi 30.3. ja 19.11. Johtokunnan kokouksissa oli 8 – 12
läsnäolijaa, vuosikokouksessa 11. Lisäksi eri toimikunnat ovat pitäneet omia kokouksiaan.
Kotiseututalon ns. talonmiestehtävät ovat miesten vastuulla loppuvuoden vk:t 44 – 52 ja alkuvuoden vk:t
1 – 17 sekä naisten vastuulla vk:t 18 – 43.
2.2 Johtokunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Ruismäki Liisa (puh.joht., erov. 2017), Yli-Kokko Antti (varapj., erov.2018),
Hakola Taija (erov.2018), Hautamäki Eila (erov.2019), Kalliomäki Erkki (erov.2019), Korpi-Halkola
Leo (rahastonhoitaja, erov. 2019), Lyly-Yrjänäinen Unto (erov. 2019), Niinimäki Irja (erov.2017),
Kleemola Jussi (erov.2018), Mänty-Sorvari Terttu (erov.2018), Panula-Honkaranta Iiris (erov.2017),
Viitanen Liisa (sihteeri, erov. 2017)
Varajäsenet: Tuuri Tuomo (erov. 2019), Kuusisto Raija (erov. 2019),Vihonen Virva (erov.2017)
2.3 Toimikunnat
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat voineet automaattisesti osallistua toimikuntien kokouksiin seuraavassa
nimettyjen jäsenten lisäksi:
Kotiseututoimikunta: Antti Yli-Kokko, Unto Lyly-Yrjänäinen, Taija Hakola, Jussi Kleemola, Terttu
Mänty-Sorvari, Irja Lyly-Yrjänäinen (kansallispukuasiat), Liisa Viitanen
Talotoimikunta: Leo Korpi-Halkola, Antti Yli-Kokko, Unto Lyly-Yrjänäinen, Eila Hautamäki, Virva
Vihonen, Jussi Kleemola, Iiris Panula-Honkaranta, Irja Niinimäki
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Talonmiesrengas: Taija Hakola, Jussi Kleemola vetäjinä ja mukana kaikki johtokunnan jäsenet
ja varajäsenet sekä vapaaehtoisia
Julkaisutoimikunta: Irja Niinimäki, Liisa Ruismäki, Jaakko Uusi-Hakala, Talvikki Lusa, Eila
Hautamäki, Marita Raitio, Liisa Pääkkönen, Olli Kiukkonen, päätoimittaja Päivi Lahti-Kuusisto
2.4 Tilintarkastajat
Vuosikokouksen valitsemana toiminnantarkastajana on ollut Tapani Rotola-Pukkila, varalla oli Turo
Jaakkola (KHT).
3. VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 Kauhajoen päivä
Kauhajoen päivää vietettiin 14.8.2016 Hyypän majalla. Juhla alkoi Kauhajärven kirkossa pidetyllä
jumalanpalveluksella, jonka jälkeen seppelpartio järjestäytyi kirkkopihaan ja sankarihautausmaalle
laskettiin seppele. Muille perinteeseen liittyville muistomerkeille vietiin seppeleet Hyypän juhlan
jälkeen. Hyypän majalla oli paikkakunnan omista tuotteista valmistettu keittolounas. Ohjelma oli runsas:
juhlapuheen piti kansanedustaja Lasse Hautala ja kulttuurimaisemaa esitteli ympäristöarkkitehti
Marketta Nummijärvi. Vieraina juhlassa oli suuri joukko Vaasanseudun kauhajokisia.
3.2 Kauhajoen Kulttuurisäätiö
Kauhajoen Kulttuurisäätiössä Kauhajoki-Seuraa ovat edustaneet Liisa Ruismäki (varalla Iiris PanulaHonkaranta) ja Antti Yli-Kokko (varalla Irja Niinimäki).
3.3 Julkaisutoiminta ja myyntiartikkelit
Kirjallisuus ja Kauhajoki-postikortit
Kauhajoki-Seuralla ovat myynnissä seuraavat kirjat:
Pentti Kakkori, Kuvia Kauhajoelta. Forssa 1977.
Kauhajoki-kuvateos. Vaasa 1986.
Kerttu Karhu, Maan sydämeltä. Kurikka 1998.
Pentti Kakkori, Kauhajoki elää. Forssa 2000.
Murhayö Kauhajoella.Vaasa 2008.
Kauhajoen lukio on ostanut Kauhajoki elää -teoksia ja lahjoittanut niitä opintonsa päättäneille
tervehdykseksi kotiseudustaan. Lisäksi kirjoja on myyty Kauhajoen kaupungille ja Kauhajoen
kirjakauppaan sekä yksittäisiä kappaleita tilaajille suoraan toimistosta. Koska teosten julkaisemisesta on
pääosin kulunut jo melkoisesti aikaa, hinnat ovat alennettuja.
Kauhajoki-korteilla ei ole ollut juurikaan menekkiä, sillä ihmiset eivät paljon kortteja lähettele, kun
kuva menee kännykästä kännykkään reaaliajassa. Uusille jäsenille edelleen lahjoitettu nippu Kauhajokikortteja (à 6 kpl). Kirjat ja pääosa Kauhajoen Joulu -lehdistä ovat varastoituina Kauhajoen lukion
kellariin, kortit ja pieni käsivarasto muita pidetään Kotiseututalolla.
Kauhajoen Joulu
Kotiseutulehti Kauhajoen Joulu ilmestyi 59. kerran uutena päätoimittajanaan Päivi Lahti-Kuusisto. Lehti
oli jälleen onnistunut ja sen 84 sivua tarjosivat runsaasti luettavaa. Kirjoituksia ja kuvia on yhteensä noin
50 avustajalta, jotka ovat mukana ns.lehtipalkalla. Sivunvalmistuksesta vastasi Set-Print/Teija Seppälä ja
painotyöstä KTMP Group, Mustasaari. Ilmoitushankinta tuotti hiukkasen enemmän kuin
edellisvuonna.Ilmoitusten myynnin hoiti ryhmä johtokunnan jäseniä. Lehden myyntihinta oli 10 euroa
ja koululaisten myyntipalkkio 2 euroa/lehti. Lehden painos oli 2400 lehteä. Määrä oli riittävä, eli
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varastokappaleita jäi sopivasti senkin jälkeen, kun myyntimatkoilla kärsineet lehdet poistettiin. Seura
kiitti koulujen myyntivastaavia Valkoisen Puun kahvilipuilla.
Kauhajoen Joulun vanhoista vuosikerroista on koottu myyntiä varten kansioita, joihin puuttuvista
vuosikerroista on lisätty monistettu versio. Kahteen Mercantil-kansioon mapitettuna kokoelman hinta on
ollut 35 €. Kappaleittain vanhoja Kauhajoen Jouluja on myyty harvakseen hintaan 5 €/lehti (vuoteen
1999 saakka) ja 4 €/lehti (vuodesta 2000 alkaen). Tuorein sesongin jälkeen 5 €.
Puheenjohtaja Liisa Ruismäki on vuoden mittaan digitoinut kaikki Kauhajoen Joulut, joista ei ole
olemassa sivuntekijän tuottamaa CD:tä (1958–2007). Aineistoa voidaan antaa tutkimuskäyttöön.
Kauhajoki-Seuran kotisivut
Kotisivut ovat osoitteessa www.kauhajokiseura.fi, ja nettisivujen ohella palveluun kuuluu sähköposti.
Tällä hetkellä osoitteet on luotu toimistolle ja sihteerille, mutta niitä voidaan lisätä. Nettisivuille on tehty
päivityksiä 3 - 4 kertaa. Ulkoasu ja tekninen toteutus ovat Set-Printin Teija Seppälän.
Kauhajoki-viiri
Kauhajoen pöytästandaareja on kulunut hyvään tahtiin kaupungin tarpeita varten.
Kauhajoen puku
Kauhajoen kansallispuvun tarvikkeita, kaavoja, ohjeita ja neuvontaa on saatavissa Etelä-Pohjanmaan
Kotiteollisuusyhdistyksen alaisuudessa toimivasta Kauhajoen Taitokeskuksesta. Pukuun kuuluva koru ja
hakaset ovat myynnissä samassa paikassa. Valmiita pukuja ei ole, ja vuokrakäytössä olevat
kansallispuvut ovat Taitokeskuksen mukaan jo kuluneita. Vuokraamista voi tiedustella numerosta 044
5455 811 tai osoitteesta kauhajoki(at)taitoep.net netin kautta. Varastossa on lankoja, mutta kankaita
puuttuu ja kutojista on pulaa. Helena Viertolalta ollaan saamassa lahjoituksena Kauhajoen kansallispuku
Kauhajoki-Seuran vuokrattavaksi.
3.4 Avustukset
Seura on antanut kirjalahjoituksia sekä stipendejä (yhteensä 520 €) jaettavaksi Kauhajoen Joulua
myyneille kouluille. Stipendin saajista päättävät opettajat.
3.5 Kotiseututalo
Kunnostustöiden viimeistelyä
Kotiseututalon kunnostustyöt on saatettu käytännössä päätökseen. Keskikuistin portaiden tukeminen
odottaa touteuttamista. Eteläpääty maalattiin, portaan öljyttiin. Alakerrassa kahvilaosan lattiat on
maalattu uudestaan. Hella-gallerian valaistusta parannettiin lisäämällä kohdevalaistusta. Piha-alueella
istutuksille on lisätty multaa, hiekkaa ja katetta. Teknisessä tilassa vaihdettiin kiertovesipumppu ja
sakkakuppi. Valesokkelin aukkoihin on sovitettu verkot roskaantumisen estoksi.
Kiinteistöstä aiheutuvat työt ja juoksevat asiat
Kiinteistön yleisistä valvonta- ja huoltotehtävistä sekä pihatöiden hoidosta ovat vastanneet
talonmiesvuorolaiset, kukin viikon kerrallaan. Talonmiesvelvoite on koskenut johtokunnan jäseniä,
joiden lisäksi ”ringissä” on mukana vapaaehtoisia. Läpi vuoden päivittäin talkootyötunteja kertyy 2-3 h.
Vastuullisesti hoituvat tehtävät lumitöistä perennapuutarhan hoitoon ja kaikki muu siinä rinnalla.
Miesten vuorolista on kattanut v. 2016 viikot 1–17 ja 44–52; mukana on ollut 14 miestä. Naiset toimivat
talonmiehinä ”kesäpuoliskon” eli vk:t 18–43, ja tehtävässä vuorotteli 13. Ns. juoksevia asioita ovat
hoitaneet pääosin puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Eri alueille nimetyt toimikunnat ovat
vastanneet omista toimistaan.
Kaupunki on hoitanut Kotiseututalon takana olevaa piennarta niittämällä useaan otteeseen kesän mittaan.
Päätös makasiinirakennuksen kunnostamisesta odottaa edelleen tekemistä.
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Kahvila Valkoinen Puu on huolehtinut alakerran tilojen siisteydestä (lukuun ottamatta yhteisöllisten
tilojen ikkunoita). Vastineeksi heillä on lupa pitää arkkupakastin ja sijoittaa henkilöstön vaatekaapit
takahuoneeseen. Portaat, yläaula ja galleria on sovittu Kauhajoen Taideyhdistyksen ja muu yläkerta
Kauhajoki-Seuran vastuualueiksi.
Kotiseututalon tilojen käyttö
Kirsi ja Mark Heidtin perustama Valkoinen Puu -kahvila on suosittu kahvittelu- ja tapaamispaikka.
Myös kokoontumistiloille on löytynyt käyttäjiä, joskin käyttöastetta pyritään nostamaan. Varaustilanne
on paras Hella-galleriassa, jonka näyttelytoimintaa on ohjannut Kauhajoen Taideyhdistys. Arkistotiloja
ja sen myötä kokoontumistiloja ovat käyttäneet Kauhajoen Taideyhdistys ry:n lisäksi Kauhajoen
Sotaveteraanit ry ja naistoimikunta, Suupohjan Sotaorvot, Kaatuneitten omaiset ry sekä Kauhajoen
Reserviläiset ry.
Näyttelyt ja Hella-galleria
Alpo Koivumäen Savannilta lainaksi tuotuja ITE-veistoksia on edelleen Kotiseututalon pihapiirissä
esillä. Kotiseututalolla on pysyvästi sijoitettuja teoksia
Hella-gallerian näyttelykalenteri 2016:
Tammikuu: Tarinakengät – askelia lähisuhdeväkivallasta, Etelä-Pohjanmaan Ensi- ja turvakotiyhdistys/Jalkautuva
Naistyöhanke
Helmikuu: Sirpa Ojala – Näen metsän, maalauksia
Maaliskuu: Raili Rannikko – Ikimetsä, maalauksia
Huhtikuu: Inga Pyy – Oodi tippaleipäaivoille
Toukokuu: Kusti Vuorinen ja Raine Liimakka – Vaistoehto
Kesäkuu: Kauhajoen taideyhdistyksen vuosinäyttely – Mustavalkoinen
Heinäkuu: Anne Heikura – Jänis hellassa
Elokuu: ”Museon rarit ja kolehet uusin silimin”
Syyskuu: Nanna Evilampi – Ilmattaren kangaspuut
Lokakuu: Piritta Mäkinen – Todellisuus tutkimuksia
Marraskuu: Maren Jeskanen – Tervetuloa kyytiin, varauloskäynti on suljettu
Joulukuu: Kauhajoen taideyhdistys ry – Salataiteilijat 2

3.6 Hankkeet
Johtokunta päätti kokouksessaan 19.11.2016, että Kauhajoki-Seura lähtee hallinnoimaan Lions-järjestön
Kaikki Kauhajoesta kotiseutukirjallisuuden digitointihanketta, mutta ei osallistu kustannuksiin.
3.7 Mediajulkisuus
Maksettua ilmoittelua on vuosikokouksen, Kauhajoen päivän sekä Kauhajoen Joulun juttupyynnön ja
ilmestymisen johdosta. Lisäksi on julkaistu 1 – 2 yhteisilmoitusta Valkoisen Puun kanssa. Lisäksi
Kauhajoki-lehti ja Suupohjan Seutu ovat julkaisseet kirjoituksia Kauhajoen päivään ja Kauhajoen
Jouluun liittyen. Kauhajoki-Seuralla on ajantasaiset kotisivut www.kauhajoki-seura.fi . Päivityksistä
ovat huolehtineet Irja Niinimäki ja Set-Print/Teija Seppälä.
3.6 Jäsenet ja jäsenmaksut
Jäsenhankinnassa on ollut suvantovaihe. Vakinaisen jäsenen/henkilöjäsenen ainaisjäsenmaksu on 30 €.
Henkilöjäseniä on 319, kannattajajäseniä 15 ja maksu 50 € tai enemmän liittyvän jäsenen päätöksellä.
Kauhajoella 16.3.2017
Johtokunta

