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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 2018 oli Kauhajoki-Seuran 69. toimintavuosi ja Kauhajoen 150-v.juhlavuosi. Kauhajoen
juhlavuoden merkeissä osallistuttiin Kauhajoen kaupungin avointen ovien päivään 15.5. ja muiden
yhdistysten ja yhteisöjen kanssa Tokerosta teknologiaan -kulkueeseen 11.8.2018. Kauhajoki-Seura on
aloittanut kaksi suurta hanketta: Kotiseututieto digiaikaan -hankkeen ja Kaikki kotona -hankkeen.
Talkoovoimin on tehty erilaisia huoltotöitä Kotiseututalossa, sen pihapiirissä ja Alpon Savannilla, jonne
hankittiin puucee. Kauhajoen Joulu -lehden julkaisemiseen, sen ilmoitushankintaan ja
markkinointitoimiin on tehty työtä aiempaa vähän pienemmän vapaaehtoisjoukon voimin.
Vuoden aikana kaksi seuran entistä Johtokunnan jäsentä siirtyi ajasta ikuisuuteen. Tammikuun 20.
päivänä kuoli seurakuntaneuvos Kaisu Rantala. Hautajaisiin osallistuivat Jussi Kleemola puolisonsa
kanssa, Antti Yli-Kokko ja Liisa Viitanen. Maaliskuun 15. päivänä kuoli Kaarina Ontto-Panula.
Kauhajoki-Seura muisti omaisia. Hautajaiset vietettiin perhejuhlana.
Kauhajoki-Seurassa juhlistettiin syntymäpäiviä: johtokunnan jäsen Unto Lyly-Yrjänäinen, puheenjohtaja
Liisa Ruismäki ja rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkola täyttivät pyöreitä vuosia. Kauhajoki-Seura
onnitteli heitä kokouksien yhteydessä.
Kauhajoki-Seuralla on ollut vieraita:
Kaupunginjohtaja Linda Leinonen vieraili Café Valkoisessa Puussa tutustuen samalla Kauhajoki-Seuran
toimintaan. Kaupunginjohtaja oli kiinnostunut Alpon töistä ja makasiinin tulevaisuudesta..
Taija Hakola ja Liisa Ruismäki emännöivät Rea Stenin ja von Schantz -suvun edustajien käyntiä
Kotiseututalossa ja Sanssin kantanossa. Terttu Mänty-Sorvari ja Liisa Ruismäki emännöivät Patricia
Cheethamin ja hänen tyttärensä vierailua Kotiseututalossa. Suuremmalla joukolla oltiin vastassa
6.10.2018 kahdentoista hengen ryhmää Ollonqvistin jälkipolvia. Osa vierasta oli ensi kertaa käymässä
suvun vanhalla asuinpaikalla. Kauhajoki-Seura sai muotokuvia ja pöytätekstiilejä. Suvun jäsenet
yllättivät talon kunnossapitoon keräämällään rahalahjalla Kauhajoki-Seuran. Kotiseututalon onnistunut
remontti ja vilkas toiminta sekä Alpo Koivumäen taideteokset ihastuttivat kävijöitä. Voimme olla
varmoja, että vierailut jatkuvat.
2. HALLINTO
2.1 Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.4.2018 järjestäytymiskokouksessa 10.4. edellisten lisäksi
5.3., 5.7. ja 19.11. Johtokunnan kokouksissa oli 8–12 läsnäolijaa, vuosikokouksessa 10.
Lisäksi pikkupalavereja ja eri toimikuntien kokouksia on ollut 7 kertaa.
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2.2 Johtokunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Ruismäki Liisa (puh.joht., erov. 2020), Yli-Kokko Antti (varapj., erov.2021),
Hakola Taija (erov.2021), Kalliomäki Erkki (erov.2019), Korpi-Halkola Leo (rahastonhoitaja, erov.
2019), Lyly-Yrjänäinen Unto (erov. 2019), Niinimäki Irja (erov.2020), Kleemola Jussi (erov.2021),
Mänty-Sorvari Terttu (erov.2021), Panula-Honkaranta Iiris (erov.2020), Viitanen Liisa (sihteeri, erov.
2020), 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, Liisa Ruismäki, 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 Myllymäki, 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 Myllymäki, Marita Raitio,
Liisa Pääkkönen, Sauli Ketola, Tuomo Tuuri, päätoimittaja Loviisa Kautiainen
Kauhajoen Kulttuurisäätiössä Kauhajoki-Seuraa ovat edustaneet Liisa Ruismäki (varalla Iiris PanulaHonkaranta) ja Antti Yli-Kokko (varalla Irja Niinimäki).
2.4 Toiminnantarkastajat
Vuosikokouksen valitsemana toiminnantarkastajana on ollut Tapani Rotola-Pukkila, varalla oli Turo
Jaakkola (KHT).
3. VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 Kauhajoen päivä
Kauhajoen päivää vietettiin 12.8. Alpon Savannilla Nummijärvellä. Juhla alkoi Nummijärven kirkossa
pidetyllä jumalanpalveluksella. Jumalanpalveluksen jälkeen seppelpartio järjestäytyi kirkkopihaan, jossa
kyläläiset laskivat seppeleen Sankarivainajien muistomerkille. Muut seppeleet laskettiin juhlan jälkeen.
Kylien muistomerkeille vietiin kukkia. Juhlapäivän ruokailu tapahtui Nummikodilla. Savannilla Alpo
Koivumäki yhdessä Kauhajoki-Seuran ihmisten kanssa sai kätellä yli 100 juhlavierasta. Kaikki kotona hankkeen vetäjä Loviisa Kautiainen avasi juhlan. Hän kertoi vapaaehtoisten ja asiantuntijoiden, Liisa
Heikkilä-Palon ja Elina Vuorimiehen, suuresta työpanoksesta pihapiirin näyttelykuntoon saattamiseksi.
Nummikylän historiaa muisteli Kammikylän isäntä Erkki Kalliomäki, Tuuli Tamminen-Syrjälahden
vetämä Kansalaisopiston Nummijärven Runokori -ryhmä esitti paikallisten kirjoittajien tekstejä. Juhlan
päätössanat lausui Liisa Ruismäki. Lopuksi juhlaväki lauloin yhteislauluna Risto Ala-Ikkelän säestäessä,
Kauhajoen marssin. Todettiin, että lauluharjoitukset, jotka olivat juhlan yksi ohjelmanumero, olivat
tuottaneet hyvän tuloksen. Juhla jäi mieleen hyvän mielen juhlana. Vierailla ei ollut kiirettä minnekään,
vaan Alpon kanssa keskustellen viihdyttiin vielä päätöskahvienkin jälkeen taideteosten äärellä.
3.2 Julkaisutoiminta ja myyntiartikkelit
Kirjallisuus ja Kauhajoki-postikortit
Kauhajoki-Seuralla ovat myynnissä seuraavat kirjat:
Pentti Kakkori, Kuvia Kauhajoelta. Forssa 1977.

3(5)
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 aikaa, hinnat ovat alennettuja. Kirjat ja pääosa Kauhajoen Joulu -lehdistä ovat
varastoituina Kauhajoen lukion kellariin, kortit ja pieni käsivarasto kirjoja pidetään Kotiseututalolla.
Perinteisillä Kauhajoki-korteilla ei ole ollut juurikaan menekkiä, kun kuva menee nykyisin kännykästä
kännykkään reaaliajassa. Uusille jäsenille on edelleen lahjoitettu nippu Kauhajoki-kortteja (à 6 kpl).
Seurassa teetti muutamia panoraamamakortteja sekä yksiosaisina että taitettuina (Kotiseututalo ja sen
piha, Kauhaneva, kotiseutumuseo). Kyseiset erät ovat olleet pieniä ja lähinnä omaan käyttöön. Paria,
kolmea aihetta on annettu muutamia kymmeniä kappaleita Kirjakauppa Infolle myyntiin. Café Valkoisen
Puun aloitteesta teetettiin sen myyntiin erä surunvalittelutarkoitukseen soveltuvaa korttia.
Kauhajoen Joulu 2018
Kauhajoen Joulu ilmestyi 61. kerran. Loviisa Kautiainen aloitti lehden päätoimittajana. Lehdessä on 90
sivua (kansineen), noin 50 otsikkoa / juttua, noin 40 kirjoittajaa ja lukuisia kuvaajia, toista sataa kuvaa:
uusia valokuvia ja arkistoista etsittyjä sekä piirroksia ja karttoja. Ilmoituksia saatiin lähes 130, ja määrä
on ollut viime vuosina hieman laskusuuntainen mm. monien yritysten lopetettua toimintansa. Kansikuva
on Minna Korpusen ottama. Sivunvalmistuksesta huolehti SeT-Print /Teija Seppälä ja painotyöstä
KTMP Group Mustasaaresta. Lehdestä on kantautunut toimituskunnan korviin kiitteleviä kommentteja.
Ilmoitushankinnasta vastasi 8 hengen ryhmä johtokunnan jäseniä, jotka veivät lehden ilmestyttyä lehden
ja laskun ilmoittajille. Lehti saatiin kirjapainosta jo vk:lla 45. Myyntihinta oli edelleen 10 euroa ja
koululaisten myyntipalkkio 2 euroa/lehti. Painos 2300 lehteä oli riittävä. Varastokappaleita jäi jonkin
verran, n. 250 kpl. Joululehden jakelusta ovat vastanneet Liisa Pääkkönen (koulut ja
täydennystoimitukset) sekä Marita Raitio (kaupat).
Kirja Alpo Koivumäestä
Kauhajoki-Seura päätti kokouksessaan 5.7.2018 kustantaa kirjan Alpo Koivumäen töistä taitelijan 80v.päivän kunniaksi. Syntymäpäiviä juhlitaan 21.7.2019.
Kauhajoki-viiri
Kauhajoen pöytästandaareja on mennyt kapungin tarpeisiin n.25 kpl/ vuosi ja yksi on myyty seuran
toimistosta.
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. Vuokraamista voi
tiedustella numerosta 044 5455 811 tai osoitteesta kauhajoki(at)taitoep.net. Varastossa on lankoja,
mutta kankaita puuttuu ja kutojista on pulaa.
3.3 Kauhajoki-Seuran kotisivut
Kauhajoki-Seuralla on ajantasaiset (vuoden aikana kaksi laajahkoa päivitystä) kotisivut osoitteessa
www.kauhajokiseura.fi ja facebooksivut. Seuran sivuilla on myös Kauhajoen Kulttuurisäätiön kotisivut.
Nettisivujen ulkoasu ja toteutus Set-Print/ Teija Seppälä. Päivityksistä ovat huolehtineet Irja Niinimäki,
Virpi Myllymäki ja Set-Print/Teija Seppälä. Nettisivujen ohella palveluun kuuluu sähköposti. Osoitteet
on luotu toimistolle ja sihteerille.
3.4 Avustukset
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Seura on antanut kirjalahjoituksia sekä stipendejä (yhteensä 500 €) jaettavaksi Kauhajoen Joulua
myyneille kouluille sekä kirjoja lukiolle. Stipendin saajista päättävät opettajat.
3.5 Kotiseututalo
Kotiseututalo vapautui helmikuun lopussa 2018 remonttihankkeiden 5 vuoden karanteenista. Se
mahdollisti yhteisöllisten tilojen liiketaloudellisen vuokraamisen. Valkoisen Puun kanssa tehtyä
toimiston käyttökorvaussopimusta jatkettiin aluksi toukokuun loppuun saakka. Kesäkuun alusta osa
Kauhajoki- Seuran toimistoa, Kahvila-kammari (Vihreä huone) ja Ollon eteishuone (työhuone) liitettiin
Valkoisen Puun kanssa tehtyyn vuokrasopimukseen. Samalla sovittiin, että Valkoinen Puun voi
lounasaikana levittäytyä Olloon, ellei siellä ole muita varauksia. Vastineeksi kahvila huolehtii Ollon
päivittäisestä siisteydestä.
Huolto- ja kunnostustöitä
Kotiseututalolla on tehty huoltotöitä: ikkunoihin on laitettu auringonpaahteen ja kuumuuden
vähentämiseksi pimennys- ja varjostusverhoja sekä asennettu Olloon jäähdytyslaite. Päädyn portaat on
öljytty, kahvilan lattia on paikkamaalattu. Keskikuistin portaiden aluskomero on kunnostettu. Talkoilla
on hoidettu sorastus, kevät- ja syyskuntoon saattamiset, kukkapenkkien perkuu sekä kukkasipulien
istutukset. Talkoisiin ovat osallistuneet niin miehet kuin naiset ja talkoohenkeä on kohotettu yhteisellä
ruokailulla Café Valkoisessa Puussa töiden jälkeen. Joulun alla Valkoin Puu tarjosi talkoolaisille
jouluglögit.
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. 2018 viikot 1–17 ja 44–52; mukana on ollut 10 miestä. Naiset toimivat
talonmiehinä ”kesäpuoliskon” eli vk:t 18–43, ja tehtävässä vuorotteli 14 naista. 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.
Makasiinirakennuksen tulevaisuutta pohtinut Kaikki kotona hankkeeseen kuuluva palaveri pidettiin
20.11.2018 Loviisa Kautiaisen kutsumana. Paikalla oli monien tahojen lisäksi myös kaupunginjohtaja
Leinonen.
Kahvila Valkoinen Puu on huolehtinut alakerran tilojen siisteydestä lukuun ottamatta yhteisöllisten
tilojen ikkunoita. 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 ja kaatuneitten omaiset ry,
Lottaperinneyhdistys sekä Kauhajoen Reserviläiset ry. Kauhajoki-Seura on uusinut Kahvila Valkoisen
Puun henkilökunnalle toimistotilan toisen kirjoituspöydän ja kaappitilaa käyttöön niinä aikoina, kun
Seura ei tilaa tarvitse. Kauhajoki-Seuran toimisto on nyt kokopäiväisessä käytössä. Miten kahvilan väki
on selviytynytkään ilman toimistotilaa?
Hella-gallerian näyttelyt 2018
Tammikuu: Marika Koskimäki-Ketelä ja Terhi Hursti
Helmikuu: Anne-Mari Pahkala
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Maaliskuu: Hans Viebrock
Huhtikuu: Tarja Salomaa, Emilia Male ja Ulla Alanen
Toukokuu: Leila Tanskanen
Kesäkuu: Kauhajoen taideyhdistys
Heinäkuu: Minna Sulonen
Elokuu: Väinö Mäkivierikko
Syyskuu: Stina Engvall
Lokakuu : Einen Vuorela
Marraskuu: Tapio Hirvonen
Joulukuu: Salataiteilijat Otto Peltola ja Sirpa Rinta-Kyttä

3.6 Hankkeet
Kauhajoki-Seuran hallinnoima Kotiseututieto digiaikaan -hankerahoituspäätös saatiin ELY-keskuksesta
maaliskuussa, jonka jälkeen päästiin toteuttamaan skannausta, videoiden kuvauksia ja suunnittelemaan
Internet-sivustojen rakennetta ja ulkoasua. Jussi Kleemolan sanoin: ”tiiviissä tahdissa edeten kohti
hankkeen tavoitetta siirtää kotiseutumme kirjallisuus uusille sukupolville ja avata rikas sisältö
digitaalisin menetelmin yhteisölliseen käyttöön”. Projektipäällikkönä on Nina Jolkkonen-Porander.
Kauhajoki-Seuran edustajana hankeryhmässä on Virpi Myllymäki.
Kauhajoki-Seuran hallinnoiman Kaikki kotona -hankeen tavoite on Alpo Koivumäen töiden
tulevaisuuden turvaaminen. Rahoituspäätös ELY -keskukselta saatiin pitkän odottelun jälkeen
15.6.2018. Kiireisesti ryhdyttiin valmistelemaan Alpon pihapiiriä näyttelyn avajaisia varten.
Asiantuntijat Liisa Heikkilä-Palo ja Elina Vuorimies tulivat pariksi päiväksi suunnittelemaan, hanketta
vetävän Loviisa Kautiaisen kanssa, näyttelyn rakentamista. Suunnitelmien toteuttamiseksi tehtiin pitkiä
talkoopäiviä. Kylältä saatiin koneapua. Avajaiset pidettiin 30.6.2018. Kesän aikana näyttelyä kävi
katsomassa yli 3000 henkilöä.
Kauhajoen kaupunki on lainannut hankkeisiin korottoman käyttörahoituksen, yhteensä 122 924,00 €.
Kokouksessaan 19.11.2018 seura teki ennakkopäätöksen hakea Suupohjan Kehittämisyhdistyksen
Markit kuntoon -teemahanketta.

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.
3.8 Jäsenet ja jäsenmaksut
Uusia jäseniä on tullut kolme. Varsinaista jäsenhankintakampanjointia ei ole ollut. Vakinaisen
jäsenen/henkilöjäsenen ainaisjäsenmaksu on 30 €. Henkilöjäseniä on 320, kannattajajäseniä 15 ja maksu
50 € tai enemmän liittyvän jäsenen päätöksellä. Keväällä voimaan tullut tietosuojaa koskeva
lainsäädäntö on otettu huomioon

Kauhajoella 20.3.2019
Johtokunta

