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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 2017 oli Seuran 68. toimintavuosi, ja sen aikana on tehty talkoovoimin erilaisia huoltotöitä
Kotiseututalossa ja sen pihapiirissä. Kauhajoen Joulu -lehden julkaisemiseen, sen ilmoitushankintaan ja
markkinointitoimiin on panostettu lehden juhlavuotena innokkaan vapaaehtoisjoukon voimin.
Vuosi 2017 oli kahden seuran toiminnalle merkittävän ihmisen poismenon johdosta surun vuosi.
Pitäjänneuvos Vilho Kuusela hautajaisiin 17.3.2017 osallistuivat pj. Liisa Ruismäki, Jussi Kleemola ja
varapj. Antti Yli-Kokko. Kuuselan omaiset ohjasivat muistorahastoon tulleet varat kotiseututyöhön
Kauhajoki-Seuran käytettäväksi. Seura kiitti Vilho Kuuselan omaisia kutsumalla heidät 9.9.2017 ”Villen
kuusen” istutustilaisuuteen Kotiseututalon pihapiiriin. Kuusen viereen pystytettiin luonnonkivi, johon
porattiin kaiverrettu messinkilaatta muistuttamaan Vilho Kuuselan tekemästä kotiseututyöstä.
Kotiseututalon remontin aikana projektikoordinaattorina toiminut Mari Taimisto siunattiin Kaskisissa
22.12.2017. Hautajaisiin osallistuivat pj. Liisa Ruismäki, Irja Niinimäki ja Jussi Kleemola.
Ollonqvistin jälkipolvet Ruotsista, Englannista ja Suomesta vierailivat Kotiseututalolla joulukuussa.
Vilpitön kiinnostus ja tyytyväsyys talon uudesta elämästä kuvastui heidän kohtaamisessa.
Kauhajoki-Seura onnitteli 100-vuotiasta Kauhajoen Kirjakauppaa, jonka kanssa on vuosikymmenten
ajan ollut hyvää kotiseutuyhteistyötä.
2. HALLINTO
2.1 Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 19.4.2017 Kotiseututalolla. Johtokunnan
järjestäytymiskokouksessa 19.4. puheenjohtajaksi valittiin edelleen Liisa Ruismäki. Johtokunta
kokoontui neljä kertaa, edellisten lisäksi 16.3., 4.8. ja 11.11. 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. 2020), Yli-Kokko Antti (varapj., erov.2018),
Hakola Taija (erov.2018), Kalliomäki Erkki (erov.2019), Korpi-Halkola Leo (rahastonhoitaja, erov.
2019), Lyly-Yrjänäinen Unto (erov. 2019), Niinimäki Irja (erov.2020), Kleemola Jussi (erov.2018),
Mänty-Sorvari Terttu (erov.2018), Panula-Honkaranta Iiris (erov.2020), Viitanen Liisa (sihteeri, erov.

2 (5)
2020), Eila Hautamäki (myönnetty ero vuosikokouksessa, erov. 2019), tilalle valittiin Virpi Myllymäki
(erov. 2019).
Varajäsenet: Tuuri Tuomo (erov. 2019), Kuusisto Raija (erov. 2019),Vihonen Virva (erov.2020)
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, Virpi Myllyniemi, Virva
Vihonen, Jussi Kleemola, Iiris Panula-Honkaranta, Irja Niinimäki
Talonmiesrengas: Taija Hakola, Jussi Kleemola vetäjinä ja mukana kaikki johtokunnan jäsenet
ja varajäsenet sekä vapaaehtoisia.
Julkaisutoimikunta: Irja Niinimäki, Liisa Ruismäki, Talvikki Lusa,Virpi Myllyniemi, Marita Raitio,
Liisa Pääkkönen, Olli Kiukkonen, Tuomo Tuuri, 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 13.8.2017 Hangaskylän Metsäpirtillä. Juhla alkoi Kauhajoen kirkossa
pidetyllä jumalanpalveluksella, jonka musiikkiosuudessa Hangaskylän mieslaulajat herkistivät
tunnelman. Jumalanpalveluksen jälkeen seppelpartio järjestäytyi kirkkopihaan, jossa laskettiin seppeleet
muistomerkeille. Kylien muistomerkeille vietiin kukkia. Metsäpirtillä oli tarjolla lähiruoasta valmistettu
keittolounas. Ohjelma oli laadittu Suomi 100 -juhlavuoden hengessä. Esiintyjät olivat oman kylän väkeä.
Juhlapuheen piti Ossi Hangasluoma, Hangaskylän Kipinä XXII ry:n historiikin esitti Kari Kivimäki,
musiikista vastasivat Hangaskylän mieslaulajat,Veera Pääkkönen ja Minttu Salmenoksa. Kylän
veteraani,Yrjö Kivimäki, muisteli harvinaisen, koko kylää yhdistävän seuran ja kylätalon merkitystä
kylän ihmisille. Seuran puheenjohtaja Rauno Hirvimäki sai kiitosta toiminnan jatkuvuudesta ja
monipuolisuudesta.
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.
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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 2017
Kauhajoen Joulu ilmestyi 60. kerran päätoimittajanaan Päivi Lahti-Kuusisto. Juhlanumero oli
tavanomaista paksumpi, 100 sivua. Sisältö käsitti noin 50 juttua (otsikkoa) ja noin 100 kuvaa (mukana
uusia ja vanhoja valokuvia, piirroksia ja karttoja). Avustajia oli yhteensä noin 50, joista 40 kirjoittajia –
kaikki mukana ns. lehtipalkalla. Sivunvalmistuksesta vastasi tuttuun tapaan Set-Print/Teija Seppälä ja
painotyöstä KTMP Group, Mustasaari.
Ilmoituksia oli nyt noin 15 1/3 sivua (kannet mukaan lukien), kun niitä v. 2016 oli sivun verran
enemmän. Tulos ei ole huono, sillä aika moni yritys oli lopettanut tai lopettamassa toimintansa.
Ilmoitushankinnasta vastasi 9 hengen ryhmä johtokunnan jäseniä, jotka veivät lehden ilmestyttyä lehden
ja laskun ilmoittajille. Lehti saatiin kirjapainosta jo vk:lla 45. Joululehti sai varsin hyvin
mediajulkisuutta, sillä lehdestä ja näyttelystä oli juttuja Kauhajoki-lehdessä, Suupohjan Seudussa ja
Ilkassa.
Lehden myyntihinta oli edelleen 10 euroa ja koululaisten myyntipalkkio 2 euroa/lehti. Tänä vuonna
saatiin useilta henkilöiltä palautetta, että nimenomaan keskustassa ovelta ovelle -kauppiaita ei ollut
liikkunut odotetulla tavalla. Lehden painos 2400 lehteä oli riittävä, eli varastokappaleita jäi jonkin
verran. Seura kiitti koulujen myyntivastaavia Valkoisen Puun kahvilipuilla.
Joululehden jakelusta ovat vastanneet Liisa Pääkkönen (koulut ja täydennystoimitukset) sekä Marita
Raitio (kaupat). Päivi Lahti-Kuusisto ei jatka päätoimittajan tehtävässä v. 2018.

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. Seuran sivuila on myös Kauhajoen Kulttuurisäätiön kotisivut. Ulkoasu ja
tekninen toteutus ovat Set-Printin Teija Seppälän.
Kauhajoki-viiri
Kauhajoen pöytästandaareja on mennyt hyvin kapungin tarpeisiin ja seura on ostanut uusia 50 kpl.
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 myynnissä. Kauhajoki-Seura on
ostanut Sveitsiin muuttaneelta Hilkka Schafer-Huikulta Kauhajoen puvun. Se on vuokrattavissa
Taitokeskuksessa. Puku tuli tarpeeseen, sillä Taitokeskuksen vuokrakäytössä olevat kansallispuvut ovat
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 odotettu luvattua lahjaa, Kauhajoen kansallispukua, seuralle, mutta hän
on antanut pukunsa yksityiselle puvun tarvitsijalle.

4(5)
3.4 Avustukset
Seura on antanut kirjalahjoituksia sekä stipendejä (yhteensä 500 €) jaettavaksi Kauhajoen Joulua
myyneille kouluille. Stipendin saajista päättävät opettajat.
3.5 Kotiseututalo
Kunnostustöiden viimeistelyä
Kotiseututalon kunnostustyöt on saatettu käytännössä päätökseen, vain keskikuistin portaiden tukeminen
odottaa touteuttamista. Portaan öljyttiin, alakerrassa kahvilaosan lattiat on maalattu uudestaan. Huolta
aiheutti kahvilan lattiassa havaittu lautojen kohoaminen. Kosteusmittauksessa todettiin kahden laudan
kostuneen ja jäljitettiin syyksi kylmälaitteen kondenssivedelle altistuminen. Laitteen alle laitettiin
suojaus ja tilannetta pidetään silmällä. Ilmastointilaitteiden suodattimet on vaihdettu ajallaan.
Pihatalkoita on pidetty neljästi: kevään sorastus ja siivoustalkoot, kukkapenkkien perkuutalkoot,
kukkasipulien istutustalkoot Alpon töiden ympärille ja syyskuntoon saattamisen talkoot. Talkoisiin ovat
osallistuneet niin miehet kuin naiset ja talkoohenkeä on kohotettu yhteisellä ruokailulla Cafe Valkoisessa
Puussa töiden jälkeen.
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 12 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.
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. Yläkerran
Sinisen kamarin ja aulatilan kalustusta on uusittu. Uusia pöytiä (5) ja tuoleja (24) on ostettu sitä silmällä
pitäen, että suurempikin joukko voidaan palvella kerrallaan. Siniseen kamariin on kiinnitetty
valkokangas katon rajaan. Näin se ei vie tilaa ja käyttövalmius on nopea. Varaustilanne on paras Hellagalleriassa, 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.
Kauhajoki-Seura on antanut Kahvila Valkoisen Puun henkilökunnalle käyttökorvausperusteella
toimistotilan toisen kirjoituspöydän ja kaappitilaa käyttöön niinä aikoina, kun Seura ei tilaa tarvitse.
Näyttelyt ja Hella-galleria
Alpo Koivumäen Savannilta lainaksi tuotuja ITE-veistoksia on edelleen Kotiseututalon pihapiirissä
esillä. Kotiseututalolla on pysyvästi sijoitettuja teoksia. Töitä vietiin Tukholmaan näyttelyyn
autolastillinen, mutta tilalle tuli Suomi100 - juhlavuoden Leijona, joka taiteilijan toivomalla tavalla
aseteltiin graniittilohkareiden päälle, patsasmaisesti, hyvälle paikalle pihapiiriin. Alpon työt
kiinnostavat. Katsottiin tarpeelliseksi teettää kyltti, joka varoittaa teosten päälle kiipeilystä.
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Hella-gallerian näyttelykalenteri 2017:
Tammikuu: Rannikolta tuulee, Vindar från kusten – Taideyhdistys Marina, Konstförening Marina
Helmikuu: Ville Hautaluoma
Maaliskuu: Lahja Panula
Huhtikuu: Tatu Raita
Toukokuu: Hannu Syrjälahti
Kesäkuu: Kauhajoen taideyhdistyksen vuosinäyttely
Heinäkuu: Eeva-Marja Saarinen
Elokuu: Pekka Latva
Syyskuu: MLL Kauhajoki, Suomi 100v. projekti
Lokakuu : Liisa Viertola ja Liisa Viitanen
Marraskuu: Kauhajoen Joulu 60-vuotta
Joulukuu: Salataiteilijat 3

3.6 Hankkeet
Kauhajoki-Seuran hallinnoima Kotiseututieto digiaikaan - hanke hyväksyttiin Suupohjan
Kehittämisyhdistyksessä 5.10.2017, mutta odottaa edelleen ELY-keskuksen laillisuuspäätöstä. Hanke on
on yksivuotinen. Projektipäällikkönä on Nina Jolkkonen-Porander. Kauhajoki-Seuran edustajana
hankeryhmässä on Virpi Myllymäki.
Kauhajoki-Seuran hallinnoima Kaikki kotona -hanke on hyväksytty 30.11.2017 rahoitettavaksi
Kehittämisyhdistyksessä, mutta odottaa vielä lopullista päätöstä ELY-keskukselta. Hankkeen tavoite on
Alpo Koivumäen töiden tulevaisuuden turvaaminen. Hanketta vetää Loviisa Kautiainen. Seuran
edustajina (16.3.2017) ovat Erkki Kalliomäki, Jussi Kleemola ja Liisa Ruismäki.
3.7 Mediajulkisuus ja osallistuminen Kotiseutuliiton esittämiin työmuotoihin
Maksettua ilmoittelua on vuosikokouksen, Kauhajoen päivän sekä Kauhajoen Joulun juttupyynnön ja
ilmestymisen johdosta. Lisäksi on julkaistu 1-2 yhteisilmoitusta Valkoisen Puun kanssa. Kauhajoki-lehti
ja Suupohjan Seutu ovat julkaisseet kirjoituksia Kauhajoen päivään ja Kauhajoen Jouluun liittyen.
Maakuntalehdet tekivät jutun Kauhajoen Joulun 60-vuotisjuhlanäyttelystä. Kauhajoki-Seuralla on
ajantasaiset kotisivut www.kauhajoki-seura.fi . Päivityksistä ovat huolehtineet Irja Niinimäki ja SetPrint/Teija Seppälä.
Kauhajoki-Seura osallistui Kotiseutuliiton kilpailuun Vuoden kotiseutuyhdistykseksi. Kriteereinä olivat
erityisesti talkootyön määrä ja menestyneet hankkeet. Seura ei menestynyt kilpailussa.
Irja Niinimäki on lähettänyt jutun Yllättäjäisistä Unescon aineettoman perinnön suomalaiseen luetteloon.
Juttu on luettavissa osoitteessa https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Luokka:Juhlat ja tavat.
3.8 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 5.3.2018
Johtokunta

