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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 kuva-aineistoa, 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 2020 oli Kauhajoki-Seuran 71. toimintavuosi. Koronapandemian takia vuosi oli poikkeusellinen.
Päätökseen saadut hankkeet antoivat toimille suuntaa: Kotiseututieto digiaikaan hankkeen päätyttyä nimetty
toimikunta on tehnyt Kauhajoki tutuksi -sivuston täydentämis- ja suunnittelutyötä. Markit kuntoon on
jatkunut Ollon Puiston istutuksilla ja hoidolla. Energia ja turva -teemahankkeen Ollon turva -hankkeella
asennetut turvakamerat paransivat tilojen ja piha-alueen kameravalvontaa pandemian hiljentämällä
Kotiseututalolla. Poikkeuksellisesta ja täynnä rajoitteita olleesta vuodesta huolimatta talkoovoimin on tehty
huoltotöitä Kotiseututalossa, uudistettu muistomerkkien opaskyltit sekä tehty Kotiseututalon piha-alueen
kunnossapito- ja istutustöitä.
Kauhaojoki-Seura onnitteli avioliiton solmineita Leo Korpi-Halkolaa ja Heleena Heikkilää.
Kauhajoki-Seura antoi 40-vuotisonnitteluna Kauhajoen Kameraseuralle Hella-gallerian näyttelyn 2019
joulukuun ja 2020 tammikuun korvauksetta.
Osanottokukat vietiin Liisa Yli-Koskelle puolison kuoleman johdosta.
Kauhajoki-Seura osallistui Kotiseutuliiton Vuoden kotiseutuyhdistys -kilpailuun, menestymättä. Anottiin
Kotiseutuliiton Kotiseudulle-apurahaa, ei saatu.
Anottiin OKM:n Korona-avustusta seurantaloille, saatiin 4800 €.
Anottiin ja saatiin 2000 € Kauhajoen Valistus- ja Avustussäätiöltä Suomen Sodan muistomerkkien
opaskylttien uusimiseen.
2. HALLINTO
2.1 Kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kokoontumisrajoitusten väljennyttyä 15.6.2020 ja
järjestäytymiskokous vuosikokouksen jälkeen 15.6. Edellisten lisäksi johtokunnan kokous 20.–23.4.2020
pidettiin koronarajoitusten vuoksi sähköpostikokouksena. Lisäksi johtokunta on kokoontunut 19.10. sekä
17.11.2020. Johtokunnan kokouksissa oli 9–14 ja vuosikokouksessa 12 osallistujaa.
Lisäksi pikkupalavereja on pidetty tarpeen mukaan ja eri toimikuntien kokouksia on ollut edellisten vuosien
tavoin. Uusi toimikunta, Kauhajoki tutuksi -sivuston ylläpitoryhmä, on pitänyt kaksi kokousta.
2.2 Johtokunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet: Ruismäki Liisa (puh.joht., erov. 2023), Yli-Kokko Antti (varapj., erov.2021),
Hakola Taija (erov.2021), Niemi-Aro Antti (erov.2022), Korpi-Halkola Leo (rahastonhoitaja, erov. 2022),
Perälä Kalevi (erov. 2022), Niinimäki Irja (erov.2023), Kleemola Jussi (erov.2021), Mänty-Sorvari Terttu
(erov.2021), Panula-Honkaranta Iiris (erov.2023), Viitanen Liisa (sihteeri, erov. 2023),
Myllymäki Virpi (erov. 2022).
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Varajäsenet: Tuuri Tuomo (erov. 2022), Kuusisto Raija (erov. 2022), Vihonen Virva (erov. 2023).
2.3 Toimikunnat
Puheenjohtaja ja sihteeri ovat voineet automaattisesti osallistua toimikuntien kokouksiin seuraavassa
nimettyjen jäsenten lisäksi:
Kotiseututoimikunta: Antti Niemi-Aro, Antti Yli-Kokko, Liisa Ruismäki, 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
Kauhajoki tutuksi -sivuston ylläpitoryhmä: Jussi Kleemola, Liisa Ruismäki, Virpi Myllymäki, Jaakko
Panula, Pentti Kakkori, Mika Ahonen, Sakari Äijö, Sirpa Autio, Mauri Turunen ja Jennika Hannusaari
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 9.8.2020 Ollonpuistossa Kotiseututalolla. Juhla järjestettiin Cafe` Valkoisen
Puun ja Kauhajoki-Seuran yhteistyönä. Juhla alkoi jumalanpalveluksella, josta lähetettiin seppelpartiot
sotien muistomerkeille. Kylien muistomerkeille vietiin kukkia.
Jumalanpalveluksen jälkeen siirryttiin Kotiseututalolle, jossa nautittin Cafe` Valkoisessa Puussa
keittolounas. Kotiseututalon vieraskirjaan kirjoitti nimensä 97 vierasta. Sää suosi ulkoilmajuhlaa. Sisäpihan
pitsiveranta toimi näyttämönä, juhlakansalle oli tuotu penkkejä pihapiiriin ja Ollonpuiston tuolit täyttyivät
kuulijoista. Tervetulosanat lausui seuran puheenjohtaja Liisa Ruismäki. Ohjelmana oli Timo Kiprianoffin ja
Mariliin konsertti. Väliajalla oli mahdollisuus ostaa Alpon Savannilla kirjaa ja liittyä Kauhajoki-Seuran
jäseneksi (11 uutta jäsentä). Kauhajoki-Seura tarjosi kakkukahvit Cafe` Valkoisessa Puussa. Päätössanat
lausui Kotiseututoimikunnan puheenjohtaja Antti Niemi-Aro. Juhlan päätökseksi laulettiin Nina
Kiprianoffin sovittama Kauhajoen marssi (säv. Puronto). Juhlan jälkeen vierailla oli mahdollisuus osallistua
Kauhajoki-oppaiden hautausmaakierrokseen.
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.
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Johan August von Essen, Murhayö Kauhajoella. Vaasa 2008.
Koronan takia menetettiin monet markkinointimahdollisuudet. 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 myytiin yhteensä 41 kpl, eniten
Alpon savannilla vierailleille, ja lahjoitettiin 7 kpl koululaisille. 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 on myyty Kirjakaupalle 129 kpl, uudempia kortteja seura on käyttänyt lähinnä
itse. Paria, kolmea eri aiheista korttia on annettu muutamia kymmeniä kappaleita Kauhajoen Kirjakaupalle
myyntiin. Suruun soveltuvaa korttia on ollut myynnissä Café Valkoisessa Puussa.
Kauhajoen Joulu 2020 IN
Kauhajoen Joulusta ilmestyi 63. vuosikerta, päätoimittajanaan edelleen Loviisa Kautiainen. Myös
toimituskunta jatkoi entisellä kokoonpanolla. Lehti oli 84-sivuinen (kansineen) ja sen painos 2200.
Joululehdessä oli noin 45 otsikkoa/juttua, runsaat 30 kirjoittajaa sekä lukuisia kuva-avustajia, noin 120
kuvaa: uusia valokuvia ja arkistoista etsittyjä sekä piirroksia ja karttoja. Ilmoittajia oli yli 120.
Kansikuvaksi saatiin Osmo Metsälän hieno otos Rantakaari-sillasta. Sivunvalmistuksesta huolehti SeT-Print
/Teija Seppälä ja painotyöstä KTMP Group Mustasaaresta. – Lehdestä saatu palaute on ollut kiittävää.
Ilmoitushankinnasta vastasi 8 hengen ryhmä johtokuntalaisia: Liisa Viitanen, Liisa Ruismäki, Liisa
Pääkkönen, Irja Niinimäki, Taija Hakola, Leo Korpi-Halkola, Terttu Mänty-Sorvari ja Sauli Ketola. Kulujen
minimoimiseksi he tavan mukaan jalkautuivat viemään lehden ja laskun ilmoitusten tilaajille. Lehti saatiin
kirjapainosta 13.11.2020.
Myyntihinta oli edelleen 10 euroa. Myyntiverkko sen sijaan jouduttiin luomaan nopeasti uudenlaiseksi.
Koronapandemian vuoksi koulut ilmoittivat, etteivät koululaiset voi myydä lehteä ovelta ovelle. Saimme
ilmoitettua paikallisissa lehdissä uudesta järjestelystä. Odotettua oli, että myynti putoaisi. Pudotus oli
runsaat 400 kpl, vaikka kauppaliikkeiden myynti yli kaksinkertaistui. Myynnin hoitivat v. 2020: Kauhajoen
Kirjakauppa INFO, S-Market, Lankatalo Tapion Kauppa, Valkoinen Puu, Sisustetalo, Topeekan Kioski,
Kaupungintalon info, Ojalan Pakari, Kauhajoki-lehti ja R-Kioski. Kirjakauppa INFO on toimittanut
joululehteä myös muualla päin Suomea asuville. Joululehden jakelusta myyntipisteisiin ovat huolehtineet
Liisa Pääkkönen ja Marita Raitio (kaupat).
Kauhajoki-viiri
Kauhajoen pöytästandaareja tilattiin 50 kp, joista kaupungin tarpeisiin on mennyt 24 kpl.
Kauhajoen puku
Kotiseutuyhdistyksellä olevat Kauhajoen puvun tarvikkeet ja valmiit puvut ovat Kotiseututalon Sinisen
kamarin perällä olevassa komerossa. Taitokeskus antaa ohjeita ja neuvontaa. Pukujen vuokrauksen ja
materiaalien säilytyksen hoitaa Kauhajoki-Seura. Kauhajoen kansallispuku sai positiivista näkyvyyttä, kun
puku lainattiin Geopark-esittelyvideon kuvaukseen. Videolla Nina Kiprianoff soittaa viulua Lauhan
kansallispuiston Kivijatalla.
Kauhajoki-Seura sai lahjoituksena Timo Raitiolta Pohjalaisen miehen kansallispuvun. Puvusta puuttuu
helavyö.
Kauhajoki tutuksi -sivusto
Hankeryhmä perusti 2019 Kauhajoki tutuksi -sivuston ylläpitoryhmän. Hankkeen vararahasto, lähes 12 000
€, siirtyi Kauhajoki-Seuralle käytettäväksi sivuston ylläpitoon ja täydentämiseen. Kauhajoki-Seura ry
hallinnoi Kauhajoki tutuksi -sivustoa, ylläpitoryhmää ja siihen tarkoitettuja varoja.
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Kauhajoki tutuksi -sivustolle on lisätty Sysimetsä-peli, 11 kirjaa, artikkeleita ja karttoja. Videot on tekstitetty
ja ne voi YouTubessa klikata luettavaksi kaiken maailman kielillä. Sivustolla olevista videoista koostettu
elokuvan odottaa koronarajoitusten poistamista.
3.3 Kauhajoki-Seuran kotisivut IN
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 SetPrintin, joka on jatkanut julkaisemalla päivitysaineistot siitä pitäen.
Päivityssisällöt on toistaiseksi tuottanut pääasiassa Irja Niinimäki, osin Liisa Ruismäki. Päivityksiä on tehty
yleensä kahdesti vuodessa, ja ne ovat sisältäneet runsaasti kuvamateriaalia, viimeksi Kauhajoen päivän
juhlasta ja Ollonpuistosta. - Kauhajoki-Seuran Facebook-sivuja on päivittänyt Virpi Myllymäki.
3.4 Avustukset
Seura on antanut kirjalahjoituksia sekä stipendejä (yhteensä 500 €) jaettavaksi lukukauden päättyessä
Kauhajoen Joulua v. 2019 myyneille kouluille sekä kirjoja lukiolle. Stipendin saajista ovat päättäneet
opettajat.
VUOKSIn kolme opiskelijaa teki opinnäytetyönä Sysimetsä-pelin Kauhajoki tutuksi -sivustolle. KauhajokiSeura palkitsi opiskelijat diplomilla ja stipendillä.
3.5. Kotiseututalo
Huolto- ja kunnostustöitä
Kotiseututalolla ilmastointilaitteen suodattimet on vaihdettu ja ostettu kaksi uutta pölynimuria. Yläkertaan
vievät raput maalattiin. Talkoilla hoidetiin ulkoportaiden öljyäminen, pihan sorastus, kevät- ja syyskuntoon
saattamiset niin sisällä kuin ulkona. Ollon Puisto -hankkeeseen liittyen on tehty mittavia istutustöitä.
Hankittiin mm 60 säkkiä multaa ja uusi kasteluletku, jolla kasteltiin runsaasti uusia istutuksia.
Perennapenkkejä on perattu ja niitetty nurmikko. Syys-lokakuussa oli vielä lisäistutusten aika.
Kahvilan henkilökunta hoiti talonmiesvelvoitteen 12.3 – 29.4., koska koronakaranteeni kielsi kaiken
tarpeettoman liikkumisen ja kokoontumisen. Yli 70-v. määrättiin pysymään kotona. Melkein kaikki seuran
johtokunnan jäsenet kuuluvat ikäryhmään. Korona hiljensi kahvilan ja henkilökunta oli lomautettuna 26.3.–
31.5.2020. Kauhajoki-Seura tuli vastaan tässä odottamattomassa tilanteessa antamalla vuokranmaksusta 3
vapaakuukautta. Lomautettu henkilökunta päätti vastavuoroisesti hoitaa talkoilla kahvilan, Shopin ja eteisen
lattian maalaukset. Lopulta he maalasivat myös Ollon lattian. Kauhajoki-Seuran Leo Korpi-Halkola teki
esityöt, hankki maalit ja oli työjohdollisessa vastuussa.
Ollon pöytien suojaksi hankittiin vankat lasilevyt, mikä on ollut tosi hyödyllinen asia, koska koronan
ehkäisytoimena pintojen jatkuva puhdistus desinfioivilla aiheilla olisi pilannut pöydät.
Puhdistus suihkuteltavilla desinfiointiaineilla koitui pääsisäänkäynnin ulko-oven kohtaloksi. Vaurioitunut
ovi maalautettiin uudelleen sekä vaihdettiin ulko- ja välioven paikat keskenään.
Kiinteistöstä aiheutuvat työt ja juoksevat asiat
Kiinteistön yleisistä valvonta- ja huoltotehtävistä sekä pihatöiden hoidosta ovat vastanneet
talonmiesvuorolaiset, kukin viikon kerrallaan. Koronapandemian takia THL antoi määräykset yli 70 v.
koronakaranteenista ja pian sen jälkeen kahvila Valkoinen Puu sulki ovensa. Talonmiesvelvoite on koskenut
johtokunnan jäseniä, joiden lisäksi ”ringissä” on mukana vapaaehtoisia. Miesten vuorolista on kattanut v.
2020 viikot 1–17 ja 44–52; mukana on ollut 11 miestä. Naiset toimivat talonmiehinä ”kesäpuoliskon” eli
vk:t 18–43, ja tehtävässä vuorotteli 12 naista. Ns. juoksevia asioita ovat hoitaneet pääosin puheenjohtaja,
sihteeri ja rahastonhoitaja. Eri aloille nimetyt toimikunnat ovat vastanneet omista tehtävistään.
Kaupunki on hoitanut Kotiseututalon takana olevaa jokirantaa niittämällä alueen kesän aikana.
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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.
Kotiseututalon tilojen käyttö
Valkoinen Puu -kahvila oli suljettuna koronan takia 26.3.–31.5.2020 eikä yhteisöllisiä tilojakaan ei käytetty.
Hella-galleriassa, jonka näyttelytoimintaa ohjaa Kauhajoen Taideyhdistys, peruuntui kolme näyttelyä, huhtija toukokuun osalta sekä heinäkuun näyttely. 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 2020
Tammikuu: Kauhajoen kameraseuran 40-vuotisjuhlanäyttely
Helmikuu: Jenni Laurila
Maaliskuu: Tapio Hirvonen
Huhtikuu: PERUTTU
Toukokuu: PERUTTU
Kesäkuu: Taideyhdistyksen vuosinäyttely
Heinäkuu: Vuosinäyttely jatkuu perutun näyttelyn paikalla
Elokuu: Seppo Korpi-Filppula/Yrjä Hahto
Syyskuu: Keijo Nevaranta/Maija Keränen
Lokakuu: Vammalan seudun taideyhdistys ry
Marraskuu: Piia Koski
Joulukuu: Salataiteilijat
3.6. Hankkeet
Ollon Puisto -hanke
Leader Suupohjan Markit kuntoon -teemahankkeen Ollon Puisto -hanke toteutettiin ja kustannettiin vuoden
2019 kesän ja syksyn aikana, mutta viimeiset istutukset voitiin tehdä vasta keväällä 2020. ELY-keskus teki
hankkeen maksatuksesta päätöksen 31.3.2020 ajalta 31.1.2019–30.11.2019.
Ollon turva -hanke
Kauhajoki-Seura toteutti Leader Suupohjan Energia ja turva -teemahankeen Ollon turva -hankkeen työt
syksyllä 2019. Hankkeella parannettiin ja lisättiin Kotiseututalon yhteisöllisten tilojen ja piha-alueen
kameravalvontaa. ELY-keskus teki maksupäätöksen 11.6.2020 ja seura sai hankerahat tililleen.
Kaikki kotona -hanke
Kaikki kotona -hanke päättyi 31.12.2019, mutta loppuraportti tehtiin vasta keväällä 2020. ELY-keskus teki
maksatuspäätöksen 23.6.2020 hankeajalta 1.1.2018–31.12.2019. Kauhajoki-Seura maksoi kaupungilta
saamansa tilapäislainan takaisin syyskuussa 2020.
Kauhajoki-Seura on liittynyt hankkeen päätteeksi perustettuun Alpon savannin ystävät ry:n jäseneksi.
Yhdistys rekisteröitiin 4.2.2020.
3.7.Muu toiminta
Suomen Sodan 1808 muistomerkkien opaskylttien uusiminen toteutui. Puheejontaja teki rahoitusanomuksen
Valistus- ja Avustussäätiölle. Rahaa saatiin 2000 €, jolla saatiin teettettyä Liisa Ruismäen suunnittelemat
kyltit Mad Devil Oy:ssä. Opasteiden kehykset teki Matti Kalliomäki.
Ennen kylttien paikalleen asettamista naisten talkooporukka puhdisti muistomerkit. Opastaulujen
pystytystalkoot pidettiin 10.10.2020. Yhdeksän hengen joukko toteutti työn.
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3.8. Mediajulkisuus ja osallistuminen Kotiseutuliiton esittämiin työmuotoihin
Maksettuja ilmoituksia on ollut vuosikokouksen, Kauhajoen päivän sekä Kauhajoen Joulun juttupyynnön ja
ilmestymisen johdosta. Kauhajoki-lehti ja Suupohjan Seutu sekä maakuntalehdet ovat julkaisseet
kirjoituksia Kauhajoen päivästä ja Kauhajoen Joulun ilmestymisestä.
3.9. Jäsenet ja jäsenmaksut
Uusia jäseniä on tullut viisi (11). Kauhajoen päivän yhteydessä informoitiin jäseneksi liittymisestä.
Vakinaisen jäsenen/henkilöjäsenen ainaisjäsenmaksu on 30 €. Henkilöjäseniä on 323, kannattajajäseniä 15
ja maksu 50 € tai enemmän liittyvän jäsenen päätöksellä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on otettu
huomioon
Kauhajoella ..2021
Johtokunta

