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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 2019 oli Kauhajoki-Seuran 70. toimintavuosi. Juhlavuotta vietettiin työn merkeissä. Seura pyöritti
neljää hanketta, joista kaksi suurta, Kotiseututieto digiaikaan ja Kaikki kotona -hankkeet, saatettiin
päätökseen. Markit kuntoon ja Energia ja turva -teemahankkeisiin seura osallistui Ollon Puisto ja Ollon
turva -hankkeilla. Ollon Puisto toteutui runsain talkootöin ja Ollon turvassa ammattimiehet paransivat
ostopalveluna Kotiseututalon yhteisöllisten tilojen ja piha-alueen kameravalvontaa.
Kauhajoki-Seura julkaisi Alpon Savannilla -kirjan, jota on markkinoitu mm. verkostoissa, Infokirjakaupassa, Ruokamessuilla ja myyjäisissä. Kauhajoen Joulu -lehden julkaisemiseen,
ilmoitushankintaan ja markkinointiin ovat toimituskunnan lisäksi osallistuneet monet johtokunnan
vapaaehtoiset.
Talkoovoimin on tehty erilaisia huoltotöitä Kotiseututalossa sekä rakennus- ja istutustöitä Kotiseututalon
pihapiirissä. On oltu talkoissa Alpon Savannilla ja Alpon 80-v.juhlan järjestelyissä, ja toimintaa tehtiin
tunnetuksi myös järjestömarkkinoilla.
Vuoden aikana muistettiin merkkivuosia juhlineita Kauhajoen Invalidit ry:tä, Kotiseutuliittoa ja
Kauhajoen Kameraseuraa. Kerttu Karhua onniteltiin Kalevala-seuran huomionosoituksen johdosta.
Osanotto suruun esitettiin Eila Hautamäelle, Loviisa Kautiaiselle ja Raija Kuusistolle. Adressi lähetettiin
Maj-Helen Köhlerin ja Ilmari Varamäen omaisille.
Kauhajoki-Seura osallistui Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistyksen Rakennusperintö kilpailuun ja sai kunniakirjan Ollonqvistin kauppakartanon kunnostamisesta Kotiseututaloksi.
2. HALLINTO
2.1 Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.4.2019 ja järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen 10.4.
Edellisten lisäksi johtokunnan kokoukset pidettiin 20.3., 9.7., 4.8., 15.11. ja nettikokous 13.12.
Johtokunnan kokouksissa oli 9–14 osallistujaa ja vuosikokouksessa 11.
Lisäksi pikkupalavereja ja eri toimikuntien kokouksia on ollut 8 kertaa.
2.2 Johtokunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Ruismäki Liisa (puh.joht., erov. 2020), Yli-Kokko Antti (varapj., erov.2021),
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Hakola Taija (erov.2021), Niemi-Aro Antti (erov.2022), Korpi-Halkola Leo (rahastonhoitaja, erov.
2022), Perälä Kalevi (erov. 2022), Niinimäki Irja (erov.2020), Kleemola Jussi (erov.2021), MäntySorvari Terttu (erov.2021), Panula-Honkaranta Iiris (erov.2020), Viitanen Liisa (sihteeri, erov.
2020), Myllymäki Virpi (erov. 2022).
Varajäsenet: Tuuri Tuomo (erov. 2022), Kuusisto Raija (erov. 2022), 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, Antti Niemi-Aro, Taija Hakola, Jussi
Kleemola, Terttu Mänty-Sorvari, Maj-Lis Korhonen, Liisa Viitanen (kansallispukuasiat)
Talotoimikunta: Leo Korpi-Halkola, Antti Yli-Kokko, Kalevi Perälä, 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 11.8.2019 Päntäneellä. Juhla alkoi Jumalanpalveluksella Päntäneen
seurakuntakodilla pääkirkon ollessa remontissa. Jumalanpalveluksesta lähetettiin seppelpartio, joka laski
seppeleet juhlan jälkeen muistomerkeille. Kylien muistomerkeille vietiin kukkia.
Seurakuntakodilta siirryttiin Nuorisoseuran talolle, jossa Päntäneen Metsästysseuran hirvisoppa oli
valmiina (105 ruokailijaa). Talo täyttyi juhlavieraista. Tervetulosanat lausui nuorisoseuran puheenjohtaja
Hanna Torvinen. Oman kylän kasvatit esiintyivät: lukiolainen, Panula-opiston oppilas Maria-Sofia
Hakola taituroi pianolla David Carr Gloverin The great smoky mountains ja Claude Debussyn
Arabesque no 1. Juhapuheen piti FT Riku Keski-Rauska. Puhe oli mielenkiintoinen, kylän historiaa ja
nykyhetkeä käsittelevä, kantaa ottava ja kannustava. Keski-Rauska onnitteli 70-vuotiasta KauhajokiSeuraa ja kiitti sen koko pitäjän hyväksi tekemää työtä.
Kauhajoki-Seuran puheenjohtaja Liisa Ruismäki valotti omassa puheessaan 14.8.1949 perustetun
Kauhajoki-Seuran syntyvaiheita ja seuralle asetettuja tavoitteita. Hän totesi, että Seuran aktiivisuuden
ansiosta juhlavuotta vietetään työn merkeissä. Toiminnassa tarvitaan aktiiveja, vastuunkantajia ja
visionäärejä. Ansioituneita seuralaisia muistettiin Kotiseutuliiton ansiomerkein. Kultaisen ansiomerkin
saivat Taija Hakola, Erkki Kalliomäki, Unto Lyly-Yrjänäinen ja Heikki Taimi. Hopeisen ansiomerkin
saivat Irja Niinimäki ja Antti Yli-Kokko. Jo aiemin Jussi Kleemola oli käynyt vastaanottamassa
Tuusulassa Suomen Kotiseutuliiton korkeimman huomionosoituksen, Kotiseutuliiton ansiomitalin.
Juhlan päätössanat lausui Antti Yli-Kokko ja lopuksi laulettiin yhteislauluna Vaasan marssin.
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Juhlatilaan oli rakennettu näyttely. Tuomo Tuuri oli pannut esille vanhoja valokuvia ja seuran
puheenjohtaja tulosteita 1700-luvun tiluskartoista. Näyttely kiinnosti. Karttatulosteita myytiin
halukkaille muutaman euron hintaan. Uunituoretta Alpon Savannilla -kirjaa myytiin juhlapaikalla.
3.2 Julkaisutoiminta ja myyntiartikkelit
Kirjallisuus ja Kauhajoki-postikortit
Kauhajoki-Seuralla ovat myynnissä seuraavat kirjat:
Alpon Savannilla. Tallinna raamatutrukikoda 2019.
Pentti Kakkori, Kuvia Kauhajoelta. Forssa 1977.
Kauhajoki-kuvateos. Vaasa 1986.
Kerttu Karhu, Maan sydämeltä. Kurikka 1998.
Pentti Kakkori, Kauhajoki elää. Forssa 2000.
Johan August von Essen, Murhayö Kauhajoella. Vaasa 2008.
Kauhajoen lukio on ostanut Kauhajoki elää -teoksia ja lahjoittanut niitä opintonsa päättäneille
tervehdykseksi kotiseudustaan. Myös muita kuvateoksia ja Maan sydämeltä -kirjoja on lahjoitettu
lukiolle. Alpon savannilla -kirjoja on myyty vähintään 15 kpl:een erinä Kauhajoen kaupungille,
Maaseudun sivistysliitolle, Etelä-Pohjanmaan liitolle ja Kauhajoen lukiolle. Myytävänä teos on
Kauhajoen kirjakaupassa, Valkoisessa Puussa, Kirjavälityksessä ja Alpon savannilla sekä tilimyynnissä
Moon Karviasta -liikkeessä ja Kokkolan ITE-museossa. Yksittäisiä kappaleita on myyty ostajille
suoraan toimistosta. Alpon savannilla -kirjoja myytiin yht. 338 kpl (ilman tilimyyntiä) sekä annettiin
tekijänkappaleina ja lahjoina 119 kpl. Vanhempien teosten hintoja on ajan saatossa alennettu. Kirjat,
lukuun ottamatta Alpon savannilla -teosta, ja pääosa Kauhajoen Joulu -lehdistä ovat varastoituina
Kauhajoen lukion kellariin. Kortit ja pieni käsivarasto kirjoja pidetään Kotiseututalolla.
Perinteisiä Kauhajoki-kortteja oli myynnissä Ruokamessuilla. Niitä kohtaan tunnettiin yllättävästi
kiinnostusta. Uusille jäsenille on edelleen lahjoitettu nippu Kauhajoki-kortteja (à 6 kpl). KauhajokiSeura on teettänyt pieniä eriä kortteja lähinnä omaan käyttöön. Paria, kolmea aihetta on annettu
muutamia kymmeniä kappaleita Kirjakauppa Infolle myyntiin. Café Valkoisen Puun aloitteesta teetettiin
sen myyntiin erä suruun soveltuvaa korttia.
Kauhajoen Joulu 2019
Kauhajoen Joulusta ilmestyi 62. vuosikerta, ja Loviisa Kautiainen jatkoi sen päätoimittajana. Myös
toimituskunnan kokoonpano oli sama kuin edellisvuonna. Sivumäärä supistettiin 90:stä 84:ään
(kansineen), ja kokemusten rohkaisemina pienensimme myös painosta 2300:sta 2200:aan. Määrä oli
riittävä. Joululehdessä oli noin 45 otsikkoa/juttua, suunnilleen sama määrä erilaisia avustajia, noin 120
kuvittavaa kuvaa ja n. 120 ilmoitusta. Kansikuva oli Alpo Koivumäen kouluaikainen piirros.
Sivunvalmistuksesta huolehti SeT-Print /Teija Seppälä ja painotyöstä KTMP Group Mustasaaresta. –
Lehdestä on saatu hyvää palautetta.
Ilmoitushankinnasta vastasi 8 hengen ryhmä johtokunnan jäseniä, jotka veivät lehden ilmestyttyä lehden
ja laskun ilmoittajille. Lehti saatiin kirjapainosta jo 13.11.2019. Myyntihinta oli edelleen 10 euroa ja
koululaisten myyntipalkkio 2 euroa/lehti. Joululehden jakelusta ovat vastanneet Liisa Pääkkönen (koulut
ja täydennystoimitukset) sekä Marita Raitio (kaupat).
Kirja Alpo Koivumäestä
Kauhajoki-Seuran kustantama kirja, Alpon Savannilla, pysyi salaisuutena ja valmistui taitelijan 80v.päivän onnitteluksi. Alpolle kirja lahjoitettiin syntymäpäivälahjana Kauhajoki-Seuralta 21.7.2019
juhlassa. Kirjan tuotanto ja toimitustyö ovat Liisa Heikkilä-Palon ja Elina Vuorimiehen, taiton ja
kuvankäsittelyn on tehnyt Marko Mäkinen. Loviisa Kautiainen, Erkki Pirtola (2000), Minnan Haveri,
Marja-Terttu Kivirinta, Seppo Knuuttila ja Liisa Ruismäki kirjoittivat tekstit. Upeat kuvat ovat pääosin
Mirja Koiviston, Veli Granön ja Minna Haverin kuvaamia. Viiden muun kuvaajan yksittäiskuvat
täydentävät kokonaisuutta. Kirja on saanut erinomasta palautetta.
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Kauhajoki-Seura sai Alpon savannilla -kirjan kustantamiseen tukea Suomen kulttuurirahaston EteläPohjanmaan rahastolta 8000 € ja Kauhajoen Valistus- ja Avustussäätiöltä 3500 €. Lisäksi Kauhajoen
Kulttuurisäätiö myönsi 1000 €:n apurahan kirjoittajista Minna Haverille ja Seppo Knuuttila lahjoitti
oman kirjoitustyönsä. Kirjasta otettiin 1000 kpl painos.
Kauhajoki-viiri
Kauhajoen pöytästandaareja on mennyt kaupungin tarpeisiin n. 25 kpl/vuosi.
Kauhajoen puku
Etelä-Pohjanmaan Kotiteollisuusyhdistyksen alaisuudessa toimivan Kauhajoen Taitokeskuksen talo
tyhjennettiin sisäilmaongelmien vuoksi kevätkesällä. Taitokeskuksen muutto tapahtui ahtaampiin
tiloihin, ja sen vuoksi kaikki olemassa olevat Kauhajoen puvun tarvikkeet ja valmiit puvut siirrettiin
Kotiseututalon sinisen kamarin perällä olevaan komeroon. Taitokeskus on lupautunut jatkossa antamaan
ohjeita ja neuvontaa. Pukujen vuokrauksen ja materiaalien säilytyksen hoitaa Kauhajoki-Seura.
3.3 Kauhajoki-Seuran kotisivut
Kauhajoki-Seuran kotisivut ovat osoitteessa www.kauhajokiseura.fi. Ne ovat alun perin
toimintasihteerin Mari Taimiston luomat. Sisältöä laajennettiin huomattavasti v. 2014, ja sen materiaalin
tuottivat pääasiallisesti pj. Liisa Ruismäki ja silloinen sihteeri Irja Niinimäki. Sivujen tekninen toteutus
on Set-Printin, joka on jatkanut julkaisemalla päivitysaineistot siitä pitäen. Päivityssisällöt on toistaiseksi
tuottanut pääasiassa Irja Niinimäki, osin Liisa Ruismäki. Päivityksiä on tehty yleensä kahdesti vuodessa.
Fb-sivuja on päivittänyt Virpi Myllymäki.
3.4 Avustukset
Seura on antanut kirjalahjoituksia sekä stipendejä (yhteensä 500 €) jaettavaksi Kauhajoen Joulua
myyneille kouluille sekä kirjoja lukiolle. Stipendin saajista päättävät opettajat.
3.4 Kotiseututalo
Huolto- ja kunnostustöitä
Kotiseututalolla ilmastointilaitteen suodattimet on vaihdettu. Kesäkuussa hankittiin sähkökäyttöinen
ruohonleikkuri. Loppuvuodesta asennettiin Ollon turva -hankkeen tuella uusia kameroita ulos ja sisälle.
Talkoilla on hoidettu portaiden öljyäminen, pihan sorastus, kevät- ja syyskuntoon saattamiset,
kukkapenkkien perkuu sekä kukkasipulien istutukset. Ollon Puisto -hankeen myötä pihapiiri laajeni,
ruohonleikkuu, kukkapenkkien perustamis- ja istuttamistalkoot lisäätyivät. Huvimajan maalaus, osien
siirrot ja rakentaminen olivat isoja talkootöitä. Talkoisiin ovat osallistuneet niin miehet kuin naiset ja
henkeä on kohotettu yhteisellä ruokailulla Café 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 talkootyötunteja kertyy päivittäin 2–3 h.
Vastuullisesti hoituvat tehtävät lumitöistä perennapuutarhan hoitoon ja kaikki muu siinä rinnalla.
Miesten vuorolista on kattanut v. 2019 viikot 1–17 ja 44–52; mukana on ollut 10 miestä. Naiset toimivat
talonmiehinä ”kesäpuoliskon” eli vk:t 18–43, ja tehtävässä vuorotteli 13 naista. Ns. juoksevia asioita
ovat hoitaneet pääosin puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Eri alueille nimetyt toimikunnat ovat
vastanneet omista toimistaan.
Kaupunki on hoitanut Kotiseututalon takana omistamaansa jokirantaa niittämällä alueen kesän aikana.
Kahvila Valkoinen Puu on huolehtinut alakerran tilojen siisteydestä lukuun ottamatta yhteisöllisten
tilojen ikkunoita. Portaat, yläaula ja Hella-galleria on sovittu Kauhajoen Taideyhdistyksen ja muu
yläkerta Kauhajoki-Seuran vastuualueiksi.
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Kotiseututalon tilojen käyttö
Kirsi ja Mark Heidtin perustama Valkoinen Puu -kahvila on suosittu kahvittelu- ja tapaamispaikka.
Myös kokoontumistilojen käyttöaste on noussut. Paras varaustilanne on Hella-galleriassa, jonka
näyttelytoimintaa ohjaa 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, Kauhajoen Reserviläiset ry.,
Kiinteistö oy Kauhajoen Yhteistalo sekä LC Kauhajoki Katrilli. Kahvila Valkoisen Puun henkilökunta
käyttää Kauhajoki-Seuran toimiston toista pöytää ja kaappitilaa. Valkoisen Puun väki väistyy toimistosta
Kauhajoki-Seuran tarvitessa tilaa käyttöönsä.
Hella-gallerian näyttelyt 2019
Tammikuu: Noora Kantonen
Helmikuu: Taiteilijoita Kristiinankaupungista
Maaliskuu: Paula Blåfield & Virve Järvinen
Huhtikuu: Jenna Piirto
Toukokuu: Carita Nissinen
Kesäkuu: Taideyhdistyksen vuosinäyttely
Heinäkuu: Alpo! (Alpo Koivumäki)
Elokuu: Eila Pajula
Syyskuu: Enni Kömmistö & Elena Hopsu
Lokakuu: Niina Keltamäki & Minna Salonen
Marraskuu: Sari Tumelius
Joulukuu: Kauhajoen kameraseura 40-v juhlanäyttely
3.5 Hankkeet
Kotiseututieto digiaikaan -hanke
Kotiseututieto digiaikaan -hanke teki tiiviisti töitä koko kevätkauden 2019. Hankeryhmä piti yhteisiä
työkokouksen talvella kerran kuukaudessa ja keväällä useamminkin, yht. 9 kokousta. Hankkeen
lopputulos – Kauhajoki tutuksi -sivusto – julkistettiin 19.4.2019 lehdistölle ja yleisölle Kauhajoen
valtuustosalissa pidetyssä gaalassa sekä nettiosoitteessa www.kauhajoki.net. Hankkeesta jäi tekijöille
hyvä mieli ja vastaan ottokin on ollut hyvä. Tavoite, että hankkeen tuotos olisi uudenlainen, laaja, rikas
ja kiinnostava, on toteutunut.
Hankkeen loppuraportti ja maksatushakemus jätettiin ELY -keskukselle 25.6.2019. ELY -keskus pyysi
hakemukseen tarkennuksia kolme eri kertaa, mutta lopulta selvitykset koskivat pikku juttuja ja nipisti
lopulta maksatuksesta vain 63,50 €. Hanketuki maksettiin Kauhajoki-Seuran tilille lokakuussa, minkä
jälkeen Seura maksoi Kauhajoen kaupungille siltä hanketta varten saamansa tilapäislainan 71 350 €.
Kauhajoki-Seuran hanketilille jäi 1377,35 €.
Hankeryhmä perusti Kauhajoki tutuksi -sivuston ylläpitoryhmän. Hankkeen vararahasto, lähes 12 000 €,
siirtyi Kauhajoki-Seuralle käytettäväksi sivuston ylläpitoon ja täydentämiseen. Jatkossa KauhajokiSeura ry hallinnoi Kauhajoki tutuksi -sivustoa, ylläpitoryhmää ja siihen tarkoitettuja varoja.
Hankeryhmä on nimennyt ylläpitoryhmän. Siihen kuuluvat: Jussi Kleemola puheenjohtajana, Liisa
Ruismäki, Jaakko Panula, Pentti Kakkori, Mika Ahonen, Virpi Myllymäki, Sakari Äijö nettisivujen
kouluttajana, Sirpa Autio kaupungin edustajana, Mauri Turunen Kauhajoen kameraseuran edustajana,
Jennika Hannusaari Kauhajoen seurakunnan edustajana. Lisäksi kutsutaan asiantuntijoiksi tarvittaessa
esim. Kauhajoen lukion ja yläkoulun edustajia. Jatkossa ylläpitoryhmän jäsenet nimetään KauhajokiSeuran vuosikokouksessa. Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Kaikki kotona -hanke
Kauhajoki-Seuran hallinnoima Kaikki kotona -hanke päättyi 31.12.2019. Kesän aikana Alpon savannilla
oli monenlaisia tapahtumia, mm. PopUp-kahviloita, pariviikkoinen ITE-työpaja Virva Vihosen ja Alpo
Koivumäen vetämänä, villiyrttikurssi ja Alpo-dokkareita -lauantai. Nettisivut ovat valmistuneet
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osoitteeseen alponsavanni.fi. Kävijämäärä nousi melkein 6000:een. Hankkeeseen tehtiin yhteensä 560
tuntia talkootyötä. Kaikki Kotona -hanke poiki monia yhteistyökuvioita, joista aktiivisimpina Kammikylän, Willi Karvia Oy:n sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n kanssa tehtävä yhteistyö.
Kaikki kotona -hankkeen päätyttyä Alpon savannin kehittämistä ja tukemista jatkamaan on perustettu
2.12.2019 Alpon savannin ystävät ry. Se rekisteröitiin 4.2.2020.
Ollon Puisto -hanke
Kauhajoki-Seura haki Suupohjan Kehittämisyhdistyksen Markit kuntoon -teemahankkeeseen Ollon
Puisto -hanketta. Hyväksytyn päätöksen jälkeen hanke toteutettiin vuoden 2019 kesän ja syksyn aikana
Hankkeeseen sisältyi 300 m² lisäalueen vuokraaminen kaupungilta puutarhan laajennusta varten,
huvimajan rakentaminen, kukka- ja pensasistutusten perustaminen sekä Alpo Koivumäen töiden
vaihtaminen. Hyvän talkooporukan ansiosta toteutus sujui vauhdikkaasti.
Huvimajan osat maalattiin Taija Hakolan varastorakennuksessa. Maja pystytettiin muutaman
intensiivisen rakennuspäivän aikana ostopalveluna teetetyn pohjan päälle. Ympärille istutettiin pioni- ja
sipulikukat ja makasiinirakennuksen eteen perustettiin pensasaita. Taimet istutetaan keväällä. Hankkeen
kustannusten omarahoitusosuus jaettiin puoliksi Kahvila Valkoisen Puun ja Kauhajoki-Seuran kesken.
Alueen nurmea alettiin leikata keväästä saakka Kauhajoki-Seuralle hankitulla ruohonleikkurilla. Jo
kesällä puutarha herätti runsaasti kiinnostusta ja moni Kotiseututalon kävijä odottaa jo ensi kesän
kukkaloistoa. Onpa yksi vihkiminenkin buukattuna huvimajaan. Jo nyt voidaan todeta hankkeen olleen
onnistunut tavoitteessaan kasvattaa Kotiseututalon houkuttelevuutta kulttuurimatkailu- ja
ajanviettopaikkana.
Ollon turva -hanke
Kauhajoki-Seura haki myös Suupohjan Kehittämisyhdistyksen Energia ja turva -teemahanketta. Siihen
kuuluvalla Ollon turva -hankkeella parannettiin ja lisättiin Kotiseututalon yhteisöllisten tilojen ja pihaalueen kameravalvontaa. Hella-galleriaan asennettiin kamera ja piha-alueen kolme kameraa korvattiin
uusilla. Valvontapäätteeksi asennettiin uusi tietokone. Hankinnat toteutettiin Kehittämisyhdistyksen
hyväksyttyä hankehakemuksen. Kustannusarvio oli 3375 €.
3.6 Mediajulkisuus ja osallistuminen Kotiseutuliiton esittämiin työmuotoihin
Maksettuja ilmoituksia on ollut vuosikokouksen, Kauhajoen päivän sekä Kauhajoen Joulun
juttupyynnön ja ilmestymisen johdosta. Lisäksi on julkaistu 1–2 yhteisilmoitusta Valkoisen Puun kanssa.
Kauhajoki-lehti ja Suupohjan Seutu sekä maakuntalehdet ovat julkaisseet kirjoituksia Kauhajoki tutuksi
-sivuston julkistamistilaisuudesta, Ollon puistosta, Kaikki Kotona -hankkeesta, Kauhajoen päivästä ja
Kauhajoen Joulun ilmestymisestä.
3.7 Jäsenet ja jäsenmaksut
Uusia jäseniä on tullut viisi. Varsinaista jäsenhankintakampanjointia ei ole ollut. Vakinaisen
jäsenen/henkilöjäsenen ainaisjäsenmaksu on 30 €. Henkilöjäseniä on 320, kannattajajäseniä 15 ja maksu
50 € tai enemmän liittyvän jäsenen päätöksellä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on otettu huomioon.

Kauhajoella 20.3.2020
Johtokunta

