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Lokaali Lakeudella 2019
– tervetuloa!
V

altakunnallinen kylien ja maaseututoimijoiden
tapahtuma on tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla
Kauhavalla LSK Business Parkissa entisen Lentosotakoulun alueella. Tapahtuman järjestää Eteläpohjalaiset Kylät yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Kiitokset jo tässä vaiheessa Suomen Kylät ry:lle, Etelä-Pohjanmaan liitolle, Aisaparille ja muille maakunnan Leaderryhmille, yrityksille ja monille muille jo nyt mukana oleville
ja mukaan tuleville tukijoille. Yhteistyökumppaneina meillä
on mahdollisuus saada aikaan pohjalaisittain komia Lokaali Lakeudella 2019 -tapahtuma. Yksin olemme hyviä,
mutta yhdessä kumppanien kanssa saamme ihmeitä aikaan. Varsinkin kaupunkien ja kuntien sitoutuminen yhteistyöhön asukkaiden elinolosuhteiden, asumisturvallisuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseksi on erittäin
tärkeää. Oma kunta tai kaupunki on sekä kylien että asukasyhdistyksien tärkein yhteistyökumppani. Etelä-Pohjanmaan kuntia on jo nyt ilmoittautunut kiitettävästi mukaan.
Toivon päiviltä jatkoa vuonna 2018 Eteläpohjalaiset
Kylät ry:n järjestämille Tulevaisuuden kylä -tapahtumille,
joita pidettiin Alavudella, Ilmajoella, Kauhajoella ja Kauhavalla. Tuolloin kyselimme alueen asukkailta, mitä odotuksia ja toiveita heillä on asumisympäristönsä ja saatavilla olevien palvelujen suhteen. Asumiseen ja palveluihin liittyviin haasteisiin toivon meidän yhdessä löytävän
ratkaisuvaihtoehtoja Lokaali Lakeudella 2019 -päivien aikana. Varsinkin perjantain 23.8. työpajatyöskentelyllä pyritään hakemaan uusia toimintamalleja ja/tai parantamaan jo käytössä olevia. Työpajatyöskentely antaa
mahdollisuuden innovatiiviseen ja ennakkoluulottomaan asioiden pohtimiseen eri näkökulmista. Erilaisilla kumppanuuksilla voidaan esimerkiksi kylä- ja asukasyhdistyspohjalta järjestää monenlaista toimintaa ja tapahtumia
tai jopa tuottaa asukkaille palveluja.
Päivät tarjoavat mahdollisuuden suunnitella kumppanuuksien kautta uusia toimintamalleja. Kumppanuusvaihtoehtoja löytyy asiantuntijoiden, tutkijoiden, maakunnan liittojen, Ely-keskusten, kuntien, kuntayhtymien, yrittäjien, yhdistysten sekä tietenkin kylien ja alueen asukkaiden yhteistyöstä. Kyläyhdistykset järjestävät jo nyt paljon erilaisia palveluja ja naapuriapua, josta on tullut luonteva osa ihmisten elämää ja toimintaa. Tulevaisuudessa näen kyläyhdistysten roolin laajemmin jonkinlaisena alustana, joka tarjoaa toimijoille puitteet yhteistyöhön.
Toivotan kaikki tervetulleeksi Lokaaliin Lakeudelle Kauhavalle 23.–25.8.2019!

Heikki Korkealaakso

Eteläpohjalaiset Kylät ry
puheenjohtaja
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Ponnistetaan
paikallisuudesta
M

oni meistä maaseudulla asuvista on uupunut viime aikojen keskusteluun maaseudun
alasajosta ja kylien kuolemasta. Joitakin se masentaa ja toisia kyllästyttää.
Maaseutu on toki murroksessa. Mutta niin on koko yhteiskuntakin.
Meidän on hyväksyttävä se, että tulevaisuuskaan ei ole enää sitä,
mitä se oli ennen. Aina kuitenkin huomiseen on sisältynyt
uhkien ohella myös mahdollisuuksia.
Jokaisen sukupolven pitää kohdata omat haasteensa.
Tänään kaikkien meidän tulevaisuuttamme varjostavat
globaalit kysymykset: ilmastonmuutos, ruoan riittävyys,
ympäristötuhot ja pakolaisuus. Ratkaisuja näihin
maailmanlaajuisiin uhkiin löytyy maaseudulta ja
paikallistasolta.
Vaikka kylien joukkosurmasta puhutaan, niin
ei suinkaan ole käynyt kaikkialla. Maastamme
löytyy vireitä ja menestyviä kyläkuntia – mutta
toki myös sellaisia, jotka kuihtuvat hiljalleen, ellei
odottamattomia tapahdu.
Maailma muuttuu, ja meidän maaseudulla
asuvien on kyettävä muuttumaan sen mukana.
Luovutaan niistä painolasteista, jotka estävät
uudistumista. Me tuskin pärjäämme voimalla,
mutta älyllä ja ketteryydellä kyllä.
Jokainen meistä voi itse valita, haluaako
muutosten tuulien puhaltaessa rakentaa
tuulimyllyjä vai tuulensuojia. Itse haluan pykätä
ensin mainittuja.
Etelä-Pohjanmaalla on ilo ja kunnia toimia
tämän vuoden Lokaali-maakuntana. Aluemme
on maaseutua laidasta laitaan. Aktiivisia kyliä ja
vireää yritystoimintaa on joka puolella. Osaavia
ammattilaisia löytyy joka lähtöön.
Epävarmuuden maailmassa on tärkeää,
että paikalliselle kehittämistyölle sydämensä
antaneet saavat tavata ja oppia toisiltaan.
Vertaistuki antaa voimia, innostus tarttuu
helpommin kuin alakulo.
Tehdään Kauhavan Lokaalista
2019 edellisvuosien tapaan
voimaannuttava kokemus,
jossa voimme yhdessä tutkata
tulevaisuutta!
Asko Peltola

Maakuntajohtaja
Etelä-Pohjanmaan liitto
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Tervetuloa
Kauhavalle!
K

auhava on noin 16 600 asukkaan kaupunki, joka on muodostunut kuntaliitoksella vuonna 2009. Tuolloin Alahärmä, Ylihärmä, Kortesjärvi ja Kauhava yhdistyivät ja perustivat Kauhavan kaupungin. Tänä vuonna vietämme siis 10-vuotisjuhlavuotta.
Kauhava on vireä ja kehittyvä keskus, jossa yrittäjyys kukoistaa.
Kaupunki on tunnettu voimakkaasta metalli- ja puutuoteteollisuudestaan, Suomen kärkikaartiin kuuluvasta alkutuotannosta ja turkistaloudesta, kansainvälisten kärkiyritysten korkeasta teknologiasta ja alueen välisestä yhteistyöstä erityisesti alihankintatoiminnan muodossa.
Työllisyystilanne Kauhavalla on aina ollut hyvä ja työttömyys maakunnan alhaisimpia. Täällä toimii 1500 yritystä ja uusia yrityksiä perustetaan 70–80 kappaletta vuodessa. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ja Kauhavan kaupungin ohella suurimpia työnantajia ovat MSK
Group Oy, Skaala IFN Oy, Lillbacka PowerCo, Härmän Kuntoutus Oy,
Unico Finland Oy ja Pellon Group Oy. Myös maatalous on meillä vahvaa, ja Kauhavalla toimiikin yli 1000 aktiivista maatilaa.
Kauhava oli täynnä tekijöitä jo ennen vanhaan. Alueen teollistuminen sai alkunsa jo 1800-luvun puolivälissä kudonnaisten ja puukkojen valmistuksen myötä. 1950-luvulla alkoi kehittyä maatalouskoneiden valmistus sekä puusepänteollisuus ja 2000-luvulla matkailu- ja hyvinvointipalvelut nostivat päätään.
Matkailu onkin ollut Kauhavalla voimakkaassa nousukiidossa ja
vuosi vuodelta kasvava matkailutarjontamme houkuttelee paikalle
satoja tuhansia matkailijoita vuosittain. Kauhavan kesäkauden merkittävin vetonaula on huvipuisto PowerPark. Suomalaisen maaseutumatkailun menestystarina, Yli 100 hehtaarin elämyspuisto pitää
sisällään huvipuiston lisäksi myös sisä- ja ulkokartingradat, hevoskeskukset, 5D-elokuvateatterin sekä ravintoloita, majoituspalveluja
ja myymälöitä. PowerParkin yhteyteen on valmistunut myös vertaansa vailla oleva raviurheilukeskus, jossa päästään tositoimiin juhannuksena Nordic King-raviurheilun suurtapahtuman myötä. Juhannuksena järjestetään myös maailman suurimmat juhannustanssit.
Kauhava tarjoaa myös useita suuria yleisötapahtumia, esimerkiksi Puukko- ja käsityöfestivaalit, Härmäläiset Häjyylyt sekä Power
Truck -shown, unohtamatta vuosittain aprillipäivän tienoilla järjestettäviä Valehtelun SM-kisoja, jotka kokoavat Kortesjärven Ylikylän
nuorisoseuralle tarinankertojia tavoittelemaan Mestarivalehtelijan
titteliä. LSK Business Parkin alueesta on rakentunut tasokas moottoriurheilun keskus, josta löytyy muun muassa kansainvälisen luokan kiihdytysrata katsomoineen ja suojakaiteineen.
Toivotan teidät tervetulleiksi tutustumaan elämysten Kauhavaan!
Markku Lumio

Kauhavan kaupunginjohtaja
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Tutkassa
kylien
tulevaisuus

J

alkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin mukaan kansa, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään,
eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten. Nämä viisaat sanat meidän on hyvä pitää mielessä kehitysuskossamme. Digitalisaatio, robotisaatio ja keskittymiskehitys muokkaavat yhteiskuntaamme sellaisella nopeudella, että historiaan on alettu suhtautua välinpitämättömästi. Mielessä on vain tuleva, ja vauhtisokeudessa kehityksen kielteisiä vaikutuksia kuten kansalaisten ja alueiden eriarvoisuuden lisääntymistä on alettu pitää vääjäämättömänä luonnonlakina. Itseään toistava historia on kuitenkin osoittanut keskitetyt järjestelmät erittäin haavoittuviksi esimerkiksi poliittisessa, ilmastollisessa, ympäristöllisessä, terveydellisessä tai taloudellisessa poikkeustilanteessa.
34. kerran järjestettävä valtakunnallinen paikalliskehittäjien
juhla Lokaali antaa tilaisuuden laittaa menneisyyden, nykyiKauhavan perinteikkään
syyden ja tulevaisuuden palikat tasapainoon ja kurkottaa seulentosotakoulun
raavalle vuosikymmenelle, 2020-luvun Suomeen perinteikkään
lintuperspektiivistä
Kauhavan Lentosotakoulun lintuperspektiivistä. Ylhäältä näkurkotetaan
kee kauas, ja kun tulevaisuutemme mahdollisuuksia tutkataan
ja uhkia ammutaan alas, kannattaa pitää mielessä myös so2020-luvun Suomeen
danaikaisen hävittäjä-ässän ja kaksinkertaisen Mannerheimristin ritarin Hans ”Hasse” Windin Hävittäjätaktiikka-luennot
uusien lentäjien koulutukseen vuodelta 1943. Nämä hyvin selkokieliset ja käytännönläheiset ohjeet olivat Ilmavoimien käytössä vuosikymmenten ajan ja sopivat monin osin yhä meillekin:
– Kortinpeluu yöaikaan, silloin kun on toimintaa, on kielletty.
– Parhaiten huomaa vihollisen, kun ei luota naapuriensa näkökykyyn.
– Taakse ylös ja taakse alas huomaa kyllä aina katsoa ja näitten suuntien muodostama sektori
onkin vaarallisin, mutta suoraan edestä lähestyvä vihollinen jää usein huomaamatta.
– Turhat jaarittelut ovat ehdottomasti kiellettyjä. Varsinkin ilmataisteluissa tahtoo jokainen
puhua liikaa, ei ole mitään syytä kesken taistelun kertoa omista edesottamuksista, ellei ole
vallan tukalassa asemassa tai jos huomaa jotain uutta, mistä toisillekin on taistelun kuluessa
hyötyä.
Lämpimästi tervetuloa laskeutumaan Lakeudelle ja Lokaaliin!
Petri Rinne

”

Suomen Kylät ry
puheenjohtaja
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Kyläkouluja, kumppanuuksia
ja kokeilukulttuuria

R

akennusten käyttötarpeet eivät aina
osu yhteen niiden elinkaaren kanssa.
Elinkeinoelämän muutosten sekä kuntaliitosten ja seurakuntaliitosten seurauksena maassamme on sadoittain uutta käyttöä
kaipaavia tiloja. Samoin hiljeneviä kyläkouluja tulee koko ajan lisää.
Moni kyläkoulu on päätynyt muodollisella summalla paikalliselle kyläyhdistykselle,
mutta uusi omistaja on usein joutunut toteamaan, että käyttökustannukset ovat se todellinen ongelma. Talo saattaa olla monenlaista kunnostusta vailla, ja sähkö- tai öljylämmityslasku voi helposti olla reilut 10 000
euroa vuodessa.
Aivan liian usein uusia käyttötapoja etsitään kovin pienen joukon voimin, kun olennaista olisi jo alkuvaiheessa koota avoimesti ja kattavasti toimijoita, joiden toiminnalle
tyhjentyvällä kiinteistöllä olisi lisäarvoa. Tarvitaan kumppanuuksia ja jakamistaloutta –
ja toisaalta paikkaa myös matalan kynnyksen toiminnalle, joka ei ole sidottu yhdistysjäsenyyksiin.

”

Olemassa olevan rakennuskannan uusiokäyttö on käytännön ilmastotyötä parhaasta päästä. Se on resurssiviisautta
ja monessa tapauksessa myös kulttuuriympäristön kannalta
arvokasta työtä. Rakennukset ja rakentaminen muodostavat ympäristöministeriön laskelmien mukaan noin 40 % kasvihuonepäästöistä.
Entäpä jos herätettäisiin kylätalojen kautta henkiin vanha
mallitila-ajatus? Aikoinaan kartanot välittivät ympäröivälle maaseudulle tuulahduksia tulevasta; uusia kasveja
ja viljelymenetelmiä ja muitakin uusia tapoja toimia.
Jospa entinen kyläkoulu toimisikin kylän kokeilukulttuurin keskuksena? Paikkana, jossa Leader-rahoitusta
hyödyntäen kokeillaan yhdessä vaikkapa vaihtoehtoisia energiantuottomuotoja; aurinkopaneeleja, maalämpöä,
haketta, tuulivoimaa… Piha-alueella testattaisiin uusia kompostointimalleja ja biohiiletystä. Ja hyväksi havaitut
mallit leviävät sitten ympäristöönkin.
Kiinteistöjen ja yhteisöjen säilymisen elinehto on sopeutuminen muutokseen. Vanhat kyläkoulut kylätaloina
muodostavat maaseudulla huomionarvoisen kiinteistömassan, jonka potentiaalisi tulisi hyödyntää entistäkin
paremmin erilaisilla kokeiluilla ja kumppanuuksilla.

Entäpä jos herätettäisiin
kylätalojen kautta
henkiin vanha mallitilaajatus?

Tauno Linkoranta
Varsinais-Suomen Kylät ry kyläasiamies
Suomen Kylät ry kyläjaosto
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Maaseudun nuoret voivat
olla liikenteen muutoksen
suuria hyödyntäjiä

L

iikkuminen ja kuljetukset vaikuttavat keskeisesti ihmisten ja yritysten arkeen. Liikenne vaikuttaa palvelujen saavutettavuuteen (kuten koulut, kaupat, harrastukset, työpaikat) sekä yritysten toimintaedellytyksiin (kuten kuinka tuotteet markkinoille, pääsevätkö asiakkaat asioimaan yrityksen toimipisteelle). Julkinen liikenne on vähentynyt, eikä
sitä ole välttämättä saatavilla laajoilla alueilla. Henkilöautoriippuvuus on suurta.
Suomessa liikenne on muutoksessa monella tapaa. Palasia siinä on muun muassa:
suuret lainsäädäntömuutokset (erityisesti Liikennepalvelulain kaikki kolme osaa),
kasvava digitaalisten ohjelmistojen käyttö ja uudet palvelut,
muutokset liikenneviranomaisten tehtävissä ja työnjaossa,
ihmisten pikkuhiljaa muuttuvat asenteet ja toimintatavat sekä
uudet tekniikat ja polttoaineet.
Kyseessä on siis varsin monitasoinen muutos. Älykkään kylän kannattaakin ottaa ne huomioon työstäessään kylänsä palveluita.
Hinku päästä liikkeelle, älykännykän luonteva käyttö, avoimuus uudelle ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta. Nämä ovat erittäin hyviä piirteitä, kun lähdetään hyödyntämään liikenteen muutosta, muuttamaan vallitsevia totuttuja toimintamalleja ja kokeilemaan uutta.
Ja nämä piirteet ovat yleisiä nuorilla. Toisaalta nuoret ovat usein riippuvaisia järjestetyistä
kuljetuksista. Siksi nuoret kannattaisi ottaa mukaan miettimään, miten liikenne pitäisi jatkossa toimia kylällänne.
Miten päästä alkuun? Valtakunnallinen Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi -viestintähanke kerää, tuottaa ja jakaa monipuolista materiaalia liikenteen muutoksesta maaseudun eri toimijoiden näkökulmasta. Hae hankesivuilta infoa ja ideoita, jotta tulevaisuudessa liikenne tukee luontevasti älykkään kylänne toimintaa ja palveluita. Pyörää ei
kannata keksiä uudelleen – varsinkaan yksin!
Projektipäällikkö Heli Siirilä
Vaasan yliopisto
Levón-instituutti
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Maaseudun kuljetusten
ja liikkumisen digiboksi
-viestintähanke kerää, tuottaa ja
jakaa monipuolista materiaalia
liikenteen muutoksesta
www.vtt.fi/maasdigiboksi

Kuva: Tiina Judén.
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Sami Tantarimäki

Maaseutuverkoston
Älykkäät kylät -työryhmän koordinaattori
Suunnittelija, FT,
Turun yliopiston Brahea-keskus

Mikä ihmeen älykäs kylä?
Ja pari muuta hyvää kysymystä

O

nko kyse uudesta kielestä, uudesta todellisuudesta, uudesta tavasta tarkastella kylää? Onko se uutta
maaseutua, muuntuvaa maaseutua vai jotakin maaseudun pelastamiseksi? Kaikkea tätä eli kaikkea
sitä mikä auttaa kylää hyppäämään digiyhteiskunnan kyytiin, pysymään kyydissä tai olemaan kuskin paikalla.
Älykäs kylä käsitteenä on jatkumoa keskustelulle, jota älykkään kaupungin osalta jo käydään. Keskustelua, jossa älykkyys ja digitaalisuus ovat sekä trendikkäitä sanoja, annettuja sanoja että aitoa arkea. Samalla
se on muutos, joka tarjoaa yhteisen kielen paikasta riippumattomaan, eri aluetasot ja osapuolet kokoavaan
kehittämiseen.
Älykäs kylä ajatuksena voi olla juuri se kaivattu kannustin ja tavoite, jolla kylä saadaan uuteen nousuun. Imagotekijä, joka tarjoaa mahdollisuuden päivittää maaseutua sille tasolle missä asukkaat sen haluaisivat olevan.
Älykäs kylä kylänä hakee paikkaperustaisia kehittämisratkaisuja 2000-luvun menetelmin ja näkökulmin.
Tai kulkee luontaista kehittämisen tietä 2020-luvulle tultaessa.
Älykäs kylä on yhteisö, joka on aloitteellinen sekä ratkaistakseen kehityksen mukanaan tuomia haasteita, että tarttuakseen kehityksen sisältämiin uusiin mahdollisuuksiin ja edellytyksiin. Uusia arÄlykäs kylä on paikallistasolla
kea helpottavia ratkaisuja rakennetaan omien
kehityksen veturi ja
vahvuuksien ja valttien pohjalta digitalisaation,
innovaatioiden, kumppanuuksien ja tiedon tarkekseliäisyyden ankkuripaikka
joamin työkaluin.
Älykäs kylä on paikallistasolla kehityksen veturi ja kekseliäisyyden ankkuripaikka, johon panostamisella vaikutetaan ympäröivään maaseutualueeseen
laajemminkin.
Älykkäät kylät ovat perusta, jolle älykkään maaseudun kehittäminen rakentuu. Kyliä, joiden avulla älykkään
maaseudun kehittäminen saa kansallisestikin sisältönsä, tavoitteensa ja käytäntönsä. Myös siksi tätä Euroopan komission aloitteesta lähtenyttä teematyötä tarvitaan ja tehdään.

”
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Lokaali käynnistyy perjantaina 23.8. työpajoilla

Luvassa mielenkiintoisia aiheita
– alustukset alkavat klo 10

Älykäs kylätoiminta –
tulevaisuuden megatrendit ja hiljaiset signaalit
Alustus teemaan & aamupäivän juonto – Sami Tantarimäki, Älykkäät kylät -työryhmän pj,
Marianne Selkäinaho, maaseutuylitarkastaja, MMM
Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Maaseutu on Suomen digitalisaation draiveri – Minna Jaakkola, viestintä- ja
markkinointipäällikkö, Netplaza Oy: Luulitko, että maaseutu on digitalisaation jarrumies? Maaseudun resurssitarpeet ja digitalisaation edellyttämä
yhteistyökyky luovat Suomen innovatiivisimpia digiratkaisuja, mutta miksi emme ole kuulleet niistä? Viestintä- ja markkinointipäällikkö, digitalisti ja
maaseudun puolustaja Minna Jaakkola kertoo, millaisena hän näkee maaseudun roolin Suomen digikehityksessä. Tervolainen Minna Jaakkola tunnetaan muun muassa Käsikirja tulevaisuuden kuntien digitalisaatioon -kirjan
toisena kirjoittajana.

Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Harvaan asutun maaseudun älykkäät valmennus-, neuvonta- ja koulutuspalvelut – Veli-Matti Karppinen, toiminnanjohtaja, Kainuun Nuotta ry
Liikenne osana älykästä kylää – Heli Siirilä, projektipäällikkö, Levón-instituutti, Vaasan yliopisto: Liikkuminen ja kuljetukset vaikuttavat keskeisesti
palvelujen saavutettavuuteen ja yritysten toimintaedellytyksiin. Liikenne on
muutoksessa monin tavoin ja digitaalisuuden lisääntyminen on yksi osa sitä.
Siksi älykkään kylän kannattaa kiinnostua liikkumisen kehittämisestä osana palveluidensa kehittämistä. Valtakunnallisen Maaseudun kuljetusten ja
liikkumisen digiboksi -viestintähankkeen projektipäällikkö Heli Siirilä kertoo,
miten liikenteen muutosta kannattaa hyödyntää maaseudulla.
Älykkäät kylät – Kyläkoulun kekseliäät ratkaisut innostavat uuteen ajatteluun – Timo Vattulainen, aluerehtori, Lieksan kaupunki & Suvi Pesonen,
Suomen Lähikoulut ry
Älykkäät ratkaisut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja aitoja kokemuksia
– Sampo Juhajoki, kehityspäällikkö, Suomen 4H-liitto: 4H-harrastuksessa
metsäsalapoliisi seikkailee virtuaalimetsässä, osaava nuori ansaitsee digitaalisia osaamismerkkejä ja nuori yrittäjä verkostoituu Business labin someworkshopissa. Suomen 4H-liiton kehityspäällikkö Sampo Juhajoki luo katsauksen älykkäisiin ratkaisuihin osana 4H-harrastusta.
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Perjantai-iltapäivän työpajat
Digitaalisuus
Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Miten edistämme maaseudun uusia palveluratkaisuja, työmahdollisuuksia, kehitämme asukkaiden digitaitoja ja rakennamme kestävää yhteiskuntaa? Mitä
paikasta irtautuminen mahdollistaa?

Kumppanuudella hyvinvointia
Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Miten kumppanuus ja älykkyys lyövät kättä? Miten näillä konstein tuotetaan ja
turvataan palveluita, osaamista, työtä ja hyvinvointia?

Liikenne ja kuljetukset
Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Miten liikenteen muutosta ja digitaalisuuden lisääntymistä kannattaa hyödyntää kylillä ja maaseudulla?

Kyläkoulun kekseliäät ratkaisut
Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Miten kekseliäisyys löytyy ja näkyy, mitä innostus tuo tullessaan? Kuinka osallistavalla budjetoinnilla ja lapsibudjetoinnilla rakentuisi lapsiystävällinen maaseutu?

Nuoret elinympäristönsä kehittäjinä
Digitalisaatio
Ilmastonmuutos

Älykäs
erikoistuminen

Monipaikkainen
asuminen

Miten älykkäät ratkaisut tukevat lasten ja nuorten kasvua ja aitoja kokemuksia?
Miten nuoret ovat mukana elinympäristön ja arjen sujuvuuden suunnittelussa?

Perjantain iltatapahtuma
klo 18 alkaen lentokentän liepeillä: Alpiini Piiparinen ja muut kylähullut,
häjypassi, hiiliviisautta, iltaruokaa ja muuta mukavaa. Yötyöpaja ja tarinateltat.
Alpiini Piiparinen on rakentanut itselleen jättimäisen linnunpöntön, jonne on vetäytynyt
pähkäilemään. Metsän keskellä tälle KYLÄHULLULLE kirkastuu olennaisuuksia, joita
yleisöllä on erityislaatuinen mahdollisuus päästä kuulemaan.
Läpi villien visioiden kylähullu johdattaa kuulijansa konkreettiseen viisauteen.
Tämä ”KORPILOPPARI” haastaa kuulijansa etsimään itsestään
rohkeutta ja uusia ideoita. Luovasti ja pelkäämättä epäonnistumisia. Piiparinen käsittelee tärkeitä teemoja kylien ja
eri yhteisöjen elämästä – muttei turhantärkeästi.
Piiparisen esitys ei ole perinteinen monologi. Hän toivoo
DIALOGISUUTTA. Häntä katsoessaan ei voi olla pähkäilemättä elinvoimaisuuteen liittyviä kysymyksiä; yhteisöllisyyttä, asenteita, rahaa ja rakkautta.
Tämän esityksellisen luennon nähtyään on virkistynyt olo. Kuin olisi tullut yleisen saunan lauteilta. Leppoisista löylyistä. On tullut pähkäiltyä omassa pöntössä ja Piiparisen
esitys ja iltaehkä jotain myös yhdessä.
ohjelma sisältyvät
Tämä tarina on sanalla sanoen ELÄMÄNMAKUINEN.
perjantain pakettiin.
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Biohiilityöpaja ja hiiliviisaat kylät
Perjantain ohjelmassa on myöskin biohiilettimen käyttöopastus sekä risujen
hiilettämistä rennossa tunnelmassa. Johdatusta hiiliviisaisiin toimiin omalla kylällä

– tule kokeilemaan!

Biohiili parantaa ravinteiden ja kosteuden sitoutumista maahan sekä helpottaa
kasvien ja pieneliöstön kasvua. Biohiilessä hiili on sitoutuneena hyvin pysyvään
muotoon, jolloin se ei vapaudu takaisin ilmakehään satoihin tai tuhansiin vuosiin.

TAPAHTUMAA tekemässä MSL – Hiiliviisaat kylät
Lisätietoja: Timo Reko
Maaseudun Sivistysliitto – Hiiliviisaat kylät
050 322 6798, timo.reko@msl.fi

– tule kokeilemaan!
Kuva msl.fi

Lauantaina retkeillään!
6 Älykäs pyörämarssi
7 Puukkoja ja puntareita
– Kylille kävellen

(Kauhavan keskusta)

Härmästä

1 Meteoriitin
matkassa

Ämpistä
Ylistaroohin

Kuntoa ja
2 kulttuuria

3 Kökkävoimin
lakeurella
Retket
sisältyvät
kokonaispakettiin,
erikseen hinta 50/60 €.

10 km

10 km

Karttalähde: Paikkatietoikkuna

4

5 Haloo

Jokaisen retken ohjelmaan kuuluvat
myös ruokailu ja kahvit.
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1. Meteoriitin matkassa
Euroopan suurin kraatterijärvi, geologiaa ja matkailua, Vuoden eteläpohjalainen kylä Luoma-aho, Itäkylä ja Länsiranta. Ajetaan Lappajärven ja Alajärven suuntaan, bussikyytiä kertyy kaikkiaan noin 130 km.
Tällä retkellä kierrämme Euroopan suurimman kraatterijärven, Lappajärven, joka on äänestetty myös Suomen kauneimmaksi järveksi. Lappajärvi sai syntynsä 76 miljoonaa vuotta sitten, kun halkaisijaltaan puolentoista kilometrin
mittainen meteoriitti iskeytyi maahan. Räjähdys pirstoi kallioperän, kuumuus synnytti uuden kivilajin, kärnäiitin, joka
on sittemmin nimetty Etelä-Pohjanmaan maakuntakiveksi.
Meteori oli peräisin Marsin ja Jupiterin väliseltä asteroidivyöhykkeeltä ja sen nopeus oli noin 60 000 km/h. Törmäyksessä vapautui energiamäärä, joka vastasi yli 17 miljoonaa Hiroshiman atomipommia. Törmäyskohdalle syntyi noin
22 km:n läpimittainen ja 750 metrin syvyinen kraatteri.
Jos Lappajärven törmäys tapahtuisi tänään, yltäisivät sen vaikutukset koko Suomeen. Lappajärven ja Vimpelin
kuntakeskukset katoaisivat täysin. Alajärvelle sataisi 50 metriä kiveä. Sadan kilometrin päässä Vaasassa törmäyksen
lämpö polttaisi metsät ja aiheuttaisi kolmannen asteen palovammoja ja yli 8 magnitudin maanjäristys romahduttaisi
taloja. Kiveä sataisi yli puoli metriä. Lopulta paineaalto tuhoaisi kaiken, mikä vielä oli pystyssä. Helsingissä tulisi toisen asteen palovammoja, Lappajärven pölyä sataisi sentti ja maanjäristys aiheuttaisi kohtalaista tuhoa rakennuksille. Varttitunnin kuluttua törmäyksestä hirmumyrskyn voimalla 51 metriä sekunnissa puhaltava paineaalto repisi helsinkiläisten katot ja kaataisi kolmanneksen metsistä.
Lappajärvi on Suomen nuorin ja parhaiten säilynyt kraatterijärvi. Se on myös ainoa, jonka reunamat – Lakeaharju ja
Pyhävuori – ovat vielä hyvin näkyvissä. Järven pinta-ala on 145 neliökilometriä, ja syvyyttä on enimmillään 38 metriä.
Kraatterijärven seutu muodostaa alueen, jolla on mielenkiintoinen geologinen historia, monipuoliset maisemamuodot sekä rikas eläimistö ja kasvisto.
Jotain kraatterin lämmöstä lienee tarttunut myös järviseutulaiseen ihmiseen…
”Meille laineet on antaneet laulajan mielen, lehdot ja halmehet sointuvan kielen…” todetaan Järviseudun marssissa. Seudulle ollaan hakemassa Unescon
geopark-statusta ja yhteinen master plan ohjaa matkailun kehittämistä.
Meteoriitin matkassa -reitin varrella vierailemme kolmessa kylässä, joista kaksi on mukana Suomen älykkäin kylä -kilpailussa ja yksi on muuten vaan fiksu kylä.
Karvala sijaitsee Lappajärven
Meteoriittikeskus kylpylä Kivitipssa.
Länsirannalla. Matkaa kunnan keskustaan on Karvalasta noin 12 km.
Kylässä toimivat Länsirannan koulu, Karvalan nuorisoseura sekä Lappajärven länsirannan kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1999.

Perinteikäs nuorisoseura on kylätoimnnan
ja monipuolisen harrastustoiminnan koti.
Talolla pyöritetään ajoittain vielä myös bingoa. Kylä on mukana Suomen älykkäin kylä -kilpailussa.
Toinen järviseutulainen kisaan osallistuva kylä on Alajärven Luoma-aho, joka valittiin viime vuonna Etelä-Pohjanmaan Vuoden kyläksi. Kylä on ahkera hanketoimija,
viimeksi on mallinnettu yhteistyötä, pilottikohteena monipalvelukeskus teollisuuspuiston kupeessa.
Vaikka monipalvelukeskus ei alkuperäisen ajatuksen mukaisena päässytkään toteutumaan koulun lakkautumisen vuoksi,
on kylään nyt rakenteilla uusi kylätalo.
Valtakunnallinen kyläelokuvafestivaali on Luoma-aholla pidetty kuusi kertaa.

Yhteistyön mallintaminen: Pilottikohteena monipalvelukeskus teollisuuspuiston kupeessa. Tässä asia esitelty visuaalisena miellekarttana.
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AISAPARI
aisapari.net

Komea kylätalo rakennettiin vuonna 2005 talkoilla järven rantaan.

Itäkylä kehittää maaseudun
mahdollisuuksia
Itäkylä on Lappajärven itärannalla sijaitseva noin 600
asukkaan vireä maalaiskylä. Kylässä on hyvät peruspalvelut: kauppa, pankki, kyläkoulu ja ryhmäperhepäiväkoti.
Itäkylässä on maatalouden lisäksi monipuolista yritystoimintaa, erikoisuutena kahvinpaahtimo.
Järven rannalla sijaitsee Itäkylätalo. Kylätalon pihamaalla on kesäteatteri. Kyläyhdistyksenä palvelee Itäkylän maa- ja kotitalousseura ry.
Talkoohengen konkreettisina osoituksina ovat kylätalon
lisäksi metsästysmaja, koulun hiekkatekonurmikenttä, ulkoilureitti, näkötornit ja laavut, kuntosali, ratsastuskenttä
sekä remontoitu nuorisoseura. Talvisin ylläpidetään latuja
ja jäätä koulun kentällä. Kylällä toteutettiin omina hankkeina viemäröinti ja valokuitukaapeli.
Tällä hetkellä kylä on mukana kolmen kylän yhteisessä
Mahdollisuuksien maaseutu -kehittämishankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa tulevaisuuden uskoa ja sytyttää uutta kipinää maaseudulla. Hankkeessa pyritään
madaltamaan yritysten perustamiskynnystä ja luomaan
pohjaa yritysten innovaatioympäristön syntymiselle. Toimenpiteinä luennot ja työpajat, tiedotus, virtuaalikansalaisuus ja tutkimus.
Tervareitillä melotaan. Järviseutu-Seuran Outdoorshankkeessa kartoitettiin Ähtävänjoen melontamahdollisuudet ja tehtiin melontaopas.

Päivi Kultalahti
paivi.kultalahti@aisapari.net
p. 0400 239 359
Loppusuora 9, 62200 Kauhava

20 vuotta alueensa aisaparina
Leader Aisapari täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Toimintansa aikana se on rahoittanut yli 700 hanketta, joilla on
tuettu alueen kehittämistä, yleishyödyllisiä investointeja
ja yritystoimintaa.
Vuonna 2017 Aisapari haastatteli toimialueensa kylät ja rakensi aisaparikylat.net -sivuston, jolta löytyy tietoa Alajärven, Evijärven, Kauhavan, Lappajärven, Lapuan
ja Vimpelin kylistä. Tempaus oli mukana Suomi100-ohjelmassa. Sadan kylännimen taakse kätkeytyi kaikkiaan 347
kulmakuntaa, kun asukas pääsi itse sanomaan, mistä on
kotoisin. Identiteetin juuret ulottuvat syvälle kylien pieniin
pirstaleisiin saakka.
Kylät tarjoavat palveluja ja hyvinvointia, kun kyläläiset
kehittävät itse asuinalueensa olosuhteita. Kylien kehittämishankkeita Aisaparilla on ollut parikymmentä. Kylätaloja ja muita kokoontumistiloja on remontoitu ja varustettu
noin 120 hankkeen voimin, joista 55 pikkoloiden eli kymmenen koordinointi- ja teemahankkeen puitteissa. Kylät
ovat lisäksi toteuttaneet suuren joukon luontoon ja liikuntaan liittyviä hankkeita.
Kylien ja yhdistysten hankkeissa on talkootyö merkittävässä osassa. Kauden 2014–2020 hankkeissa on tähän
mennessä toteutumassa jo lähes miljoonan euron arvosta talkootyötä. Tunneiksi muutettuna se on 65 840 tuntia
eli lähes 35 henkilötyövuotta!

Kylille II -hanketta toteutetaan kaikissa Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmissä, joilla jokaisella on oma painopisteensä. Parhaiksi ja toimivimmiksi todetut toimintatavat ja mallit otetaan käyttöön jokaisella alueella. Aisaparin painopisteinä ovat erityisesti luonto ja kulttuuri:
Luonnon terveysvaikutukset on tutkimuksin todistettu,
ja kulttuurilla on iso merkitys yhteisöllisyyden kasvattajana. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joilla vetovoimaa saadaan kasvatettua ja väki saadaan
liikkumaan ja osallistumaan yli kylä- ja kuntarajojen.
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2. Kuntoa ja kulttuuria
Ruonan silta, Suomen sota ja pohjalainen rakennusperinne, energiaa auringosta ja omista lihaksista! Ajetaan Kuortaneen ja Alavuden suuntaan, bussikyytiä kertyy kaikkiaan noin 170 km.

Aukeaman kuvat on poimittu kohteiden kotisivuilta.

Ruona on elinvoimainen kulttuuriperintöä henkivä kylä Etelä-Pohjanmaan Kuortaneella valtatie 66:n varrella. Ensimmäiset verollepannut viljelijät Kuortaneen (Kurdana by) Ruonan ja Salmen alueella löytyvät historian kirjoista jo vuodelta 1549. Tervanpolton tuoman vaurauden myötä kuortanelaisilla oli varaa ostaa siemenviljaa, karjaa ja ennen kaikkea rakentaa. Tervanpoltossa onkin kuortaneen komean talonpoikaisrakentamisen perusta. Ensin 1600-luvulla rakennettiin yksitupaiset ja myöhemmin kaksitupaiset tuparadit. Kuortaneen pohjalaistalot on rakennettu 1700–1800 -luvuilla, pääosin 1800-luvun alkupuolella. Rakennustyyli on saanut
vaikutteita rannikkokaupunkien kauppiaiden taloista. Pohjalaistalon pihapiiriin kuuluu perinteisesti piha, jota ulkorakennukset ympäröivät melko yhtenäisesti. Ruonan kylällä on säilynyt vanhaa
rakennuskantaa ja kylämiljöötä merkittävässä määrin
Kyläyhdistys Ruonan Rinki r.y. perustettiin vuonna 1998. Vuosien varrella kylä on osallistunut yhteishankkeisiin ja toteuttanut
itse useita hankkeita, joiden avulla kylälle on saatu muun muassa
valokuituyhteydet, tietokoneita ja maisemanhoitosuunnitelma. Talkootyötunteja on kertynyt tuhansia – Rinkirannan kunnostus pihapiireineen, maisemanhoitotyö, Ruonan vanhan kivisillan kunnostus ja Suomen sodan
Rinkirannassa Ruonan kylätalon yhteydessä toimii Suomen sodan opastuskeskus.
kohteiden kunnostus
esittelykäyttöön.
Kuortane tunnetaan Urheiluopistosta, joka on monipuolinen koulutus- ja
valmennuskeskus. Kuortaneen urheiluopisto on perustettu vuonna 1950 ja
sen omistaa yksityinen Kuortaneen Urheiluopistosäätiö. Urheiluopisto sijaitsee Kantatie 66:n varrella Kuortaneenjärven rannalla.
Kuortaneen Urheiluopisto on liikunnan, huippu-urheilun, hyvinvoinnin,
koulutuksen ja vapaa-ajan keskus. Se järjestää toisen asteen ammatillista peruskoulutusta sekä aikuisten ammatillista lisäkoulutusta ja täydennyskoulutusta.
Urheiluopistosäätiö on saanut Leader-rahoitusta muun muassa kodan
toteutukseen, maastopyöräreittien suunnitteluun ja ulkokuntosalilaitteiden hankintaan.
Retki jatkuu Kuortaneen Kirkkotietä, jonka varrella ovat esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Rivierana tunnettu hiekkaranta, Talomuseo ja Klemettimuseo. Tästä jatketaan Alvar Aallontietä ja Alvar Aallon syntymäkodin
ohi kohti Alavutta.
Matkan varrelle jäävät KuhaSOILE YLI-MÄYRY kuvataiteilija, valrannnan Golfkenttä, Sarvikkaan
tiotieteiden tohtori Helsingin yliopistoskosket ja Kaatialan kaivos, joka
ta on toiminut taiteilijana noin 30 vuoton valtakunnallisestikin suosittu
ta, käyttää työskentelyssään palettipaikka sukeltajien keskuudessa.
veistä. Hän käyttää väriä kolmella eri
Alavudella tutustumme Lasitavalla: ohuena kerroksena, paksuina
kotaan. Lasikodan ja näkötornin
viiltoina ja raaputtamalla maalattuja
yhdistelmä on osa Alavuden kaupintoja, jolloin teos saa kolmiulotteisen
punkikeskustan kehittämishanvaikutelman. Pääteemana maalauksisketta, jolla Kirkkojärven ja Vähäsa on ihmisyys ja ihmisen vieraantumijärven ympärivuotista virkistysnen luonnosta urbaanissa maailmaskäyttöä lisätään ja alueen vetosa. Stuttgartin taideakatemian opintovoimaisuutta asukkaiden ja matjen (1972–75) jälkeen hänellä on ollut
kailijoiden parissa vahvistetaan.
30:ssä maassa noin 300 yksityisnäytPaluumatkalla ajetaan Hynnitelyä Japanissa, Kiinassa, Intiassa, Latiläntietä Kuortaneen Mäyryyn ja
nalaisessa Amerikassa, Yhdysvalloissa
ohitetaan Soile Yli-Mäyryn Taija monissa Euroopan maissa.
dehalli.
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Kätkänjoen kyläseura
ottaa energiaa auringosta

Jaana Sippola
jaana.sippola@
kuudestaan.net
p. 040 571 0184
Taitotie 1, 63300 Alavus

Alavudella sijaitseva Kätkänjoen kyläseura on energinen
yhdistys. Kylätalona on vuonna 1929 valmistunut koulu,
jota lämmitetään aurinkoenergialla.
Alun perin rakennus lämpeni öljyllä. Kun kyläseura osti Kylätoiminnassa on itua
talon 2000-luvun alussa, vaihdettiin öljykattila pelletteihin, Suomen kunnissa eletään muutosten aikaa. Oman kotija pellettilämmityksen tueksi hankittiin myöhemmin säh- kunnan nimi saattaa muuttua yhdistymisien myötä, mutta oma kylä on ja pysyy. Kylien merkitys kasvaakin entikötoimiset ilmalämpöpumput.
Aurinkosähköhanke aloitettiin vuonna 2015, jolloin pää- sestään vuosi vuodelta. Kyliä arvostetaan ja niiden mertettiin hankkia 5.1 kW 3-vaiheinen aurinkosähkövoimala. kitys ymmärretään. Kylissä elää aitoa yhteisöllisyyttä ja
Tiilikatolle asennettiin aurinkopaneelien kiinnikkeet, ja kis- tekemisen meininkiä. Toki kylienkin toimintaan vaikuttaa
kot. Kiskojen ja kiinnikkeiden laittoon meni neljältä henki- ikärakenne ja uusien toimijoiden mukaan saaminen. Kyliin
löltä noin 6 tuntia ja kurottaja oli käytössä. Paneelien kiin- muuttaa kuitenkin nuoria perheitä ja heillä on aito mahnityksen meni toiset 6 tuntia.
dollisuus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin osallistumalla
Aurinkosähkön tuotto 2018: 1.3.–30.8.2018 = 3500 kw kylä- ja yhdistystoimintaan.
ja 1.9.–30.10.2018 = 430 kw
Kuudestaan ry:n toiminta-alueella on paljon erikokoiAlavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueen kylät
– Tämä on saatu kokolailla itse käytettyä, koska ilma- sia kyliä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja kehitlämpöpumput ovat olleet ajastimella, kertoo Antti Takala tämistarpeensa. Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoiminKätkänjoen kyläseurasta. Kylätalon koko sähkön käyttö on taa ja vaatii toimijoiltaan aikaa ja työpanosta. Yhdessä
noin 10 000 kw. Seuraava, vuoden 2020 tavoite olisi siir- tekeminen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa merkittyä maalampöön.
tävästi ja hitsaa kyläläisiä yhteen. Aktiivinen kylä on kunAlavus
Vaikka kylä on melko pieni, on siellä kokoonsa nähden nalle merkittävä vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuthyvät harrastusmahdollisuudet.
taa kauempaakin.
Kaikkien yhdistysten käytössä olevaa kylätaloa on reMe Kuudestaan ry:ssä haluamme tukea alueemme kyliä
montoitu vuosien myötä toimivammaksi. Kylätalossa on ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa
kahviotilojen ja salin lisäksi kuntosali. Pihapiirissä on kaik- toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuokien käytössä kota, valaistu pururata ja ratsastuskenttä. den ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankLisäksi kylä panostaa jokavuotiseen kesäteatteritoimin- keella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita kylien
Kätkänjoentaan,
kylä sijaitsee
Kuortaneen
noin
15 km Alavuden keskustasta. toimijoille. Meillä on tarjota kylille tukea myös suoraan rajoka kerää
yleisöärajalla
laajalta
alueelta.
Kylässä onon
asukkaita
noin
ja
Kylän maisema
on perinteistä maalaismaisemaa.
mikäli kylät sitä tarvitsevat. Paikallisyhdistykset
Hangasrimmin
kalastus- ja uimapaikka
mukava
ko-150 hallisesti,
talouksia noin
60 kpl. keskellä idyllistä peltoaukeaa. Hangasrimpi on voivat hakea rahoitusta Kuudestaan ry:ltä erilaisiin kehittäkonaisuus
aiemmin kasvanut umpeen, mutta se on kunnostettu ky- mis- ja investointihankkeisiin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!
virkistysalueeksi.
PALVELUT JAläläisten
YRITYSTOIMINTA
Rannalla on laituri, makKylällä on usean eri alan yritysKylille II -hankkeessa Kuudestaan ry:n
karanpaistopaikka, pukutoimintaa sekä useita maatiloja.
teemana on kumppanuus ja kansaja sauna. HangasrimKylässä ei olekopit
enää kunnallisia
laisvaikuttaminen: Kuntien merkitys
mistä voi
kalastaa istutetpalveluita, ainoastaan
kirjastopysyy vahvana, mutta kumppanuutauto käy kylällä.
kaupat, kun ostaa lotuaKoulut,
kirjolohta,
ta
tarvitaan
entistä enemmän. Hankkeesterveyspalvelut,
yms. löytyvät
hiluvan.
Salonjoen kunnossa
tiedotetaan
uudistusten vaikutuksista
kaupungilta n. 15 km päästä.
tushankkeella on ennallisasukkaiden ja yhteisöjen arkeen. Olemme
tettu koski taimenien kuteYHTEISET TILAT JA
mukana kuntien ja järjestöjen välisissä keskusteluissa
misen varmistamiseksi ja joHARRASTUSMAHDOLLISUUDET
ja teemme kylien tahto- ja tarvekartoituksia. Lisäksi
en virkistyskäyttöön on tehtoteutetaan hankkeen muitakin teemoja.
Aiemmin kyläkouluna toiminut,
ty kaksi kotaa.
nykyinen kylätalo on kyläläisten

KÄTKÄNJOKI
VIRKEÄ KYLÄ

yhteinen kokoontumis- ja harrastepaikka. Kylätalossa on kahvio-

esteineen. Talvella on luistelu-

tilojen ja salin lisäksi kuntosali.

kenttä ja valaistu latu ja kesällä

Kyläseuran ylläpitämää kylätaloa

kylän oma uimapaikka. Kyläta-

on kunnostettu ja ulkorakennuk-

lolla järjestetään jumppaa eri
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3. Kökkävoimin lakeurella
Elämyksiä ja teknologiaa. Elämysportaat ja ooppera-areena, tekniikkaa ennen ja nyt – informaatiotekniikan museosta uusiin digiratkaisuihin. Ajetaan Seinäjoen ja Kurikan suuntaan,
bussikyytiä kertyy kaikkiaan noin 170 km.

Lakeuden Elämysliikunta ylläpitää talkoilla
monipuolista luontoreitistöä Seinäjoen ja
Ilmajoen alueilla. Innokkain veturi on Hannu
Salo, joka tässä esittelee reittikarttoja.

Ooppera-areenalla on mittavat näyttämörakenteet ja 1300-paikkainen katettu katsomo.

Aukeaman kuvat on poimittu kohteiden kotisivuilta.

Kökkävoimia tarvitaan myös tapahtumajärjestelyissä: Ilmajoen Musiikkijuhlat on perinteinen upea tapahtuma pienessä Ilmajoen kunnassa. Musiikkijuhlat
on tarjonnut yli 40 vuoden ajan upeita
ooppera- ja konserttielämyksiä Kyrönjoen rannan perinnemaisemissa.
Ilmajoen Musiikkijuhlat sai alkunsa
Viihdekuoro Marien ja Mikkojen, erityisesti kuoroa johtaneen Lasse Lintalan
ideasta tuoda oopperaa Ilkankentälle. Suomen Kansallisoopperan johtajat Juhani Raiskinen ja Simo Tavaste

Kökkävoimin lakeurella -retken ensimmäinen pysähdys on luontotalo Käpälikkö. Vuosien varrella Lakeuden Elämysliikunta on toteuttanut valtavan
määrän hankkeita erilaisilla rahoituskuvioilla. Suurimpia saavutuksia ovat
Luontotalo Käpälikkö ja useiden esteettömien reittien toteuttaminen Seinäjoen ja Ilmajoen alueilla.
Uusimpina hankkeina yhdistys on rakentanut melontakeskuksen Kyrkösjärvelle ja elämysportaat Jouppilanvuorelle: rinteen juurelta nousee kahdet
rinnakkaiset portaat rinteen puoleen väliin saakka. Tasanteen jälkeen huipulle jatkaa yhdet portaat. Noin kaksi metriä leveät portaat käsittävät yhteensä 130 askelmaa. Huipulle on tarkoistus rakentaa myös maisemalava
näköalapaikaksi.

Kurikan kampus.
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Museorakennukset sijaitsevat Jyllinkosken kanjonissa
myöntyivät lakeuksilta matkanneen lähetystön yllättävään ehdotukseen.
Teoksen valinta oli helppoa: Pohjalaisia. Tämän kesän
esitysten päähenkilöinä ovat Mannerheim ja Aino Acté.
Jyllinkosken Sähkölaitosmuseo sijaitsee Jyllinkosken puistossa vanhassa voimalaitosrakennuksessa. Sähköpuistossa on muutakin toimintaa: Informaatiotekniikan Museoyhdistys on saneerannut alueella olevan vanhan ns. kytkinaseman nykyaikaisiksi näyttely- ja kokoontumistiloiksi.
Museorakennukset sijaitsevat Jyllinkosken kanjonissa,
josta korkeusero ympäröivään peltolakeuteen on noin 25
metriä. Kosken rannoille on vuosisatojen kuluessa muodostunut erikoinen luonnonpuisto, josta löytyy harvinainen kasvillisuus ja linnusto. Museoyhdistys huolehtii alueen muustakin kehittämisestä eri sidosryhmien kanssa.
Kesäisin alueella toimii Kesäkioski. Alueen luontopolku, joka pujottelee todella poikkeuksellisessa maastossa, houkuttelee myös erittäin paljon ihmisiä tutustumaan paikan
ainutlaatuisuuteen.
Kurikassa ehdoton kohde on uusi upea lukion ja ammattikoulutuksen yhteinen Kampus, joka tulee olemaan myös
ensi vuoden Maaseutuparlamentin tapahtumapaikka.
Kampusalue on vilkas tapahtumaympäristö. Opiskelua
rikastuttavat aktiivinen opiskelijakunta, vaihto-opiskelijat,
Kampus-osuuskunta, kilpaurheilijoiden yhteiset harjoitukset ja oma äänitysstudio. Kampuksen sydän on sisäpihan
tori, joka on omiaan monenlaisille tapahtumille.

Informaatioteknologian museossa on vekotin poikineen.

Tuija Takamäki
tuija.takamaki@
leadersuupohja.fi
p. 040 7055 801
Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki

”Aina oppii uutta, kun lähtee kylille”
Leader Suupohja on toteuttanut aikaisemmillakin ohjelmakausilla kylien kehittämishankkeita. Vuoden 2019 loppuun
saakka kestävä Kylille II -hanke tukee kyliä ja niiden yhdistyksiä kehittämistoimissa. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta. Hankkeen sisällöstä tarkemmin sivulla kylille.net/
Leader Suupohjan toiminta-alueella on paljon erikokoisia kyliä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa
ja vaatii toimijoiltaan aikaa ja työpanosta. Yhdessä tekeminen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa ja hitsaa kyläläisiä yhteen. Aktiivinen kylä on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuttaa kauempaakin.
Me Leader Suupohjassa haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Meillä on tarjota kylille ja yhdistyksille tukea myös suoraan rahallisesti, paikallisyhdistykset voivat hakea VIRE-rahaa ja hankerahoitusta erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin ja projekteihin.
Ota yhteyttä, kun tarvitset apua kyläsuunnitteluun, neuvontaa hankkeen suunnittelussa tai muita vinkkejä. Tule
mukaan toimimaan osallistumaan ja vaikuttamaan!
Kylille II -hankkeessa Suupohjan teemana on erityisesti digitaalisuus: Teknisten laitteiden ja sähköisten palvelujen lisääntyminen ja kehittyminen
vaatii kansalaisilta yhä enemmän tietoa,
osaamista ja rohkeutta ottaa käyttöön
uusia välineitä ja hyödyntää uusia palvelu- ja asioimismahdollisuuksia. Järjestämme matalan
kynnyksen digikahviloita, joissa toimimme digitulkkeina ja annamme opastusta digitaalisten välineiden ja
palveluiden käyttöön. Tavoitteena on edistää digitaalisuuden hyödyntämistä arjessa.
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4. Ämpistä Ylistaroohin
Alajokilaakson lakeusmaisemista Ämpin sillan kautta ajamme Kainaston kyläkeskukseen, Kriikun myllylle ja komialle kirkolle. Paluumatkalla piipahdetaan Lapuan Karhunmäessä. Turvallisuutta, hyvinvointia ja kotiseutuylypeyttä, bussikyytiä kertyy kaikkiaan noin 110 km.
Kainaston kyläkeskus käsittää nuorisoseurantalon, vanhan
koulun, kesäteatterin, hyppyrimäen ja lähiliikuntapaikkoja.
Aluetta on kehitetty ja kehitetään useilla hankkeilla. Tällä hetkellä on menossa investointihanke ulkotilojen kehittämiseksi sekä Kylätoiminnan uudet mallit -kehityshanke,
jolla toteutetaan myös kylän turvallisuusselvitys.
Asemanseudun kyläyhdistys on rakentanut monitoimihallin vuosina 2015–2017. Samassa pihapiirissä on myös
kylän Aseman koulu ja kyläläisten 2008–2009 rakentama
kylätalo. Kylätalo on ahkerassa käytössä, päivittäisen koulukäytön lisäksi on noin 250 tilaisuutta vuosittain.
Kyläyhdistyksellä on ollut myös useita muita hankkeita:
Pietaruksen uimapaikkaa on kunnostettu, samoin kuntorataa, ja hankittu nuorille soittimia.

Vanha mylly kertoa voi monta tarinaa
Kriikun myllymiljöö sijaitsee suojellun, vapaana virtaavan
Kirkonkosken rannalla Kyrönjoen kansallismaisemassa
Ylistaron keskustassa. Idyllinen myllytupa toimii kahvilaja juhlapaikkana. Myllyn kunnostusta ja matkailuun käyttöön ottoa on aikoinaan tuettu hankkeilla.
Mylly on edelleen perustajasuvun Kriikun omistuksessa.
Omistajat ovat kunnostaneet ja entisöineet suojellut rakennukset; myllyn ja myllytupa-ravintolan matkailukäyttöön.
Pihapiiriin on rakennettu wanhan ajan sepän paja nykyajan puitteisiin. Mylly on herätetty henkiin kertomaan kävijöille yli satavuotisesta historiastaan.
1870-luvun lopulla valmistunut vesimylly on komea
kolmikerroksinen rakennus. Siinä on neljäkiviparia ja ryynikoneita eri aikakausilta. Niillä jauhettiin myös lähiseutujen viljaa; erityisesti ruista ja ohraa sekä leipäjauhoiksi että ryyneiksi.
Kylämyllyjen merkitys on aina ollut laajempi kuin toimia

Asemanseudun kyläyhdistyksen monitoimihallissa kunto kohoaa!

Idyllinen myllytupa-ravintola palvelee kokous- ja juhlapaikkana.

Kuntoradalle tehtiin ylikulkusiltaa talkoilla.

Kuvat on poimittu kohteiden kotisivuilta.

Kainaston nuorisoseurantalo hirsiseinineen on komea juhlatila.
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Ylistaron komia kirkko on Suomen kolmanneksi suurin.
viljan jauhatuspaikkana. Niissä ihmiset myös tapasivat toisiaan ja kuulivat pitäjän uutiset. Nykyään tapaamis- ja kokoontumispaikka on herätetty uudelleen henkiin, ja jauhatusnäytöksiäkin järjestetään tilauksesta.
Myös saunanostalgiaa pääsee kokemaan perinnemiljöössä, kun varaa käyttöönsä koskisaunan ja porekorveen.

Kirkkohistoriaa ja herännäisyyttä
Vuonna 1850 valmistunut Ylistaron Komia kirkko on tehty
kivestä ja tiilestä. Kirkon sivuilla on lehterit kahdessa kerroksessa ja istumapaikkoja oli kirkon valmistuessa 2500,
nyt vähän vähemmän.
Kierroksen päätteeksi ajetaan Lapuan Wanhan Karhunmäen kautta. Lapua ja Ylistaro lähipitäjineen olivat herännäisyyden valta-alueita, ja Wanha Karhunmäki on Suomen
ensimmäinen herännäishenkinen kansanopisto eli körttiopisto. Opisto toimi vuosina 1914–1988 ja siellä opiskeli talvisin noin sata nuorta kestäviä elämän eväitä herännäisyyden ja isänmaallisuuden hengessä.
Uusi kansanopisto toimii nykyään Lapuan keskustassa
ja Wanha Karhunmäki palvelee vapaa-ajan keskuksena
sekä leirien ja juhlien pitopaikkana. Päärakennuksen yläkerrassa on körttimuseo, jossa on esillä körttipukuja, valokuvia ja opistossa tehtyjä käsitöitä.

Körttimuseo kertoo alueen hengellistä perustasta.

Irma Kortesuo
irma.kortesuo@liiveri.net
p. 050 551 0797
Könnintie 27, 60800 Ilmajoki

Edistetään aktiivisuutta!
Liiverin alueeseen kuuluu kyliä ja asuinalueita Seinäjoelta,
Ilmajoelta ja Jalasjärveltä. Alueemme koostuu maaseudusta, kaupungista ja taajamista.
Alueiden moninaisuus antaa hyvät lähtökohdat paikalliselle kehittämiselle. Liiverin alueella on noin 60 maaseutumaista kylää ja 15 asuinaluetta. Tästä on rajattu
pois Seinäjoen keskusta, joka ei kuulu maaseutuohjelman piiriin.
Jokaisella kylällä ja paikallisyhteisöllä on oma identiteettinsä ja omat kehittämistarpeensa. Kylissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä, joka luo hyvinvointia ympäristöönsä. Kylätoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja juurruttaa asukkaita kotiseutuunsa.
Liiveri on tukenut kyliä ja kaupunginosia niiden kehittämistoimissa totuttamalla vuosien saatossa useita kylien kehittämishankkeita. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta.
Liiverin alueen kylät ovat aktiivisia. Yli 80 % kylistä on
saanut rahoitusta yhteisten tilojen tai välineiden investointeihin tai kylän kehittämiseen.

Kylille II -hankkeessa Liiverin teemana ovat turvallisuus ja varautuminen:
Kylien turvallisuutta edistetään toteuttamalla turvallisuus- ja varautumissuunnitelmia. Aihe on ajankohtainen,
sillä viranomaiset hakevat yhä enemmän yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa ja asukkaita kannustetaan omatoimiseen varautumiseen. Järjestetään Turvallisuus kuntoon kylillä
-koulutuksia, joiden tavoitteena on antaa valmiuksia turvallisuustyöhön ja saada lisää vapaaehtoisia
toimintaan mukaan .
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5. Haloo Härmästä
Härmäläisen yrittäjyyden ja identiteetin lähteillä, Isontaloon Antista huvivaltio Power Parkin
aikaan. Bussikyytiä härmäläisissä maisemissa kertyy noin kaikkiaan noin 90 km.
Historian hämäristä lähtien on väitelty siitä, että kumpi on se ”paree Härmä” – Alahärmä vai Ylihärmä – eikä kisa päättynyt siihenkään, kun Härmät, Kortesjärvi ja Kauhava synnyttivät kymmenen vuotta yhteisen Kauhavan kaupungin.
Kuntaliitossopimuksessa luvattiin Ylihärmälle, että Lapuanjoen yli rakennettaisiin silta, joka yhdistää Kankaan ja
Annalan kylät. Ämpin silta ja Alajoki-maisemaa halkova tie valmistui pari vuotta sitten.
Kangas-Annalan sillan rakentamisesta puhuttiin jo 1900-luvun alkupuolella, kun Kankaan ja Hellanmaan koulun
opettajat kävivät silta-asiasta Kauhavan päättäjien puheilla. Hanke on ollut säännöllisesti esillä vuosikymmenten saatossa, mutta kariutunut eri syistä moneen otteeseen. Syinä ovat olleet niin raha kuin luonnonsuojelukin.
Kylien näkökulmasta Kangas–Annala-tieyhteys on lähes vuosisadan kestäneiden hartaiden pyrkimysten tulos. Usean valituksen ja viivästyksen jälkeen tieyhteys lyhentää nyt Kauhavan sisäistä asiointiliikennettä.
Nyt on aika rakentaa silta, joka yhdistää myös pitkään jatkuneet mielipide-erot. Tähän haasteeseen ovat tarttuneet Aisaparin Kylille-hanke ja Taiteen edistämiskeskus: sillan läheisyyteen suunnitellaan yhteisöllinen taideteos kolmen kylän voimin. Mukana ovat Kauhavan Alakylä, Kangas ja Kleemola-Varpula-Varvas.
Härmäläinen kansaluonne on sitkeä ja voimansa tunteva. Samuli Paulaharju kirjoitti jo Härmän aukeilta -teoksessaan:
”Jumala, joki ja härmäläinen ovat yksin miehin olleet Härmän lakeutta luomassa. Kolme kovaa siinä on ollut
toimessa, ja näinpä on syntynytkin mahtava maanlavea. Tämä sinistävä autereinen aukea on härmäläisen
pyhä maa, ja jäyhä harvasanainen raataja on puolestaan yksioikoisen lakeuden oikea rintaperillinen. Ja nämä kaksi ovat yhtä. Härmäläinen puskee kaiken väkensä maaemään, ja tämä taas vuorostaan työntää minkä jaksaa miehelleen elatusta. Ilmaiseksi lakeus ei ketään elätä, eikä härmäläinen ilmanantia kerjääkään. Sen
hän suo, minkä toinen vaatii: voimansa ja väkensä.”
Paitsi maan asujia, on härmäläisistä kasvanut sitkeitä yrittäjiä. Erityisesti Ylihärmä on tunnettu monipuolisesta teollisuudesta, jonka historia on perheyrityksissä: Pellon Group, Junkkari, Skaala, Reikälevy, Maaseudun Kone ja Laatukilpi tarjoavat työpaikkoja laajalle lakeudelle. Palveluelinkeinon puolelta kannattaa mainita Härmän kuntokeskuksen ja
tietenkin Huvivaltio Power Parkin, joka on syntynyt peltoaukealle yhden miehen unelmasta.
Puukot ja puukkojunkkarit, häjyt ja häjyyly kuuluvat olennaisena osana Kauhavan ja
Lapuan historiaan. Ensimmäiset puukkojunkkareiden tiliin laskettavat tapot tehtiin
Etelä-Pohjanmaalla jo 1790-luvulla, mutta eniten niitä oli 1820–1880-luvuilla. Puukkojunkkareita tuli kaikista yhteiskuntaluokista. Tuomittuina oli niin talollisia, renkejä
ja torppareita kuin itsellisiä tai sotilaitakin. Arkinen aherrus pelloilla ja tervametsissä
pitkine työpäivineen lähensi eri yhteiskuntaluokkien nuoria miehiä toisiinsa niin, että
työpäivän kokoonpanossa myös sakkiuduttiin – tavallisesti talollisten poikien johdolla. Lakeuksien raivaaminen viljelykselle vaati raakaa fyysistä voimaa ja samaa ilmensivät myös väkivaltaiset tappelut. Härmäläinen häjy tappeli kunniansa vuoksi. Mitään
tai ketään ei saanut pelätä, vaan kunnon mies tappeli.
Puukkojunkkareita oli usein vaikea saada tuomituksi, sillä harva ihminen rohkeni
todistaa heitä vastaan.
Häjyilyn syitä on selitetty monella tapaa: elintaso nousu lisäsi alkoholin käyttöä ja
virkavallan ote oli heikko. Heikki Ylikangas on korostanut turhautumisen ja sosiaalisen alemmuudentunteen merkitystä ilmiön synnyssä: ”Nuorille miehille aina ollut mahdollisuutta oman tilan perimiseen ja oman varallisuuden luomiseen, mikä johti turhautumiseen.”
Puukkojunkkarien toiminta tuli pian Suomen senaatinkin tietoon, ja erityisesti J. V.
Antti Rannanjärvi ja Antti Isotalo Snellman kiinnitti huomiota Alahärmän poikkeuksellisen suuriin henkirikoslukuihin. Aluolivat kuuluisia puukkojunkkarei- eelle lähetettiin vuonna 1864 nimismieheksi lujaotteinen mies, Krimin sodan veteraaden johtajia.
ni Adolf Hägglund –”Kauhavan ruma vallesmanni”. Hän onnistui lopulta 11.10. 1867
pidättämään Antti Isotalon ja Antti Rannanjärven. Antti Heikinpoika Isotalo eli IsooAntti (1831–1911) johti yhdessä Antti Rannanjärven kanssa Isoo-joukko -nimistä puukkojunkkarijoukkoa vuosina. Rikoksistaan ja pelottavasta maineestaan huolimatta Antti oli Alahärmässä arvostettu henkilö. Hän oli muun muassa perustamassa kotipaikkakunnalleen kansakoulua ja nuorisoseuraa. Vanhemmalla iällä hän paransi tapansa ja joidenkin

Kukaan ei oo mikään,
sanoo Rannanjärvi.

23

Antti Rannanjärven tarina elää Prännin patikan viitoituksessa.

lähteiden mukaan kääntyi uskoon. Antti Rannanjärvi koki
kohtalonsa Prännin Erkin puukosta 1882. Yliluoman kylän
kotisivulta voi lukea tappokroopilla tapahtuneesta välikohtauksesta yliluoma.info/meiran-kanss-ei-auta/.
Väkivallan aalto talttui 1800-luvun loppupuoliskolla
osaksi herännäisyyden ja siirtolaisuuden, mutta varsinkin nuorisoseurojen ja raittiusliikkeen ansiosta, kun nuorten omaehtoiselle toiminnanhalulle ja seurustelun tarpeelle luotiin hyväksytty kanava. Kansanopetus loi uskoa kasvattamiseen rangaistusten sijasta, ja siirtolaisuus purki
yhteiskunnallisia epäkohtia.
Kauhava näytteli suurta osaa myös Suomen itsenäisyyden
aamuhämärissä. Kortesjärveltä lähti asukaslukuun suhteutettuna suurin joukko nuoria miehiä sotilaskoulutukseen
Saksaan. Jääkärivärväreitä kulki ”niittokoneasiamiehinä”
kylillä ja Alahärmän Ekolan kylässä Kirkkopakan kivikautisella louhoksella pidettiin jääkäreiden salaisia kokouksia.
Viitasalon kaupassa Ylihärmän keskustassa toimi tammisunnuntaina 27.1.1918 Suomen tasavallan armeijan ylipäällikön, kenraaliluutnantti Carl Gustav Mannerheimin va-

Suomen Jääkärimuseo sijaitsee Kortesjärvellä.
paussodan ensimmäinen päämaja. Ylihärmän päämajasta annettiin vapaussodan alkamisen ensimmäinen käsky.
Eduskuntatalon arkkiteti J.S. Siren oli Ylihärmästä ja hänen muistomerkkinsä löytyy Ylihärmän kirkkomaalta. Viereisellä Taidetalolla on sekä hänen että kirjailija, päätoimittaja Artturi Leinosen elämästä kertova näyttelyt.

Mannerheim piti päämajaa Ylihärmässä tammisunnuntaina 1918.

Härmä-seuran kotiseututalo Voltissa on saanut pihamaalleen 1800-luvun rakennusperinnettä edustavan luttirakennuksen. Seura on kunnostanut hankevaroin myös kotiseututaloa sekä radan varressa sijaitsevaa J.W.Snellmanin
puistoa. Snellman asui nuoruusvuosinaan Alahärmässä.
Knuuttilanraitin varrelta löytyy monta muutakin perinteikästä pohjalaistaloa, esimerkiksi Antti Isotalon kotitalo
ja taiteilija Juhani Palmun galleria.

Kotiseututalon pihaan siirrettiin ja kunnostettiin komea luttirati.
Rakennus saatiin lahjoituksena Heikkilänkylästä ja kunnostus tehtiin hankevaroin ja talkootyönä.

Teollisuusneuvos Jorma Lillbackan perustama huvivaltio PowerPark kattaa 160 hehtaaria ikärajatonta riemua keskellä lakeutta.
Se on toistuvasti valittu Suomen parhaaksi huvipuistoksi. Kuva
PowerPark.

Härmäläisen sinnikkyyden osoitukseksi kelpaa myöskin juna-aseman avaaminen uudelleen: huvivaltio Power
Parkin ansiosta Kauhava on nykyisin kahden aseman ratakaupunki!
Viimeisin haloo Härmästä on noussut Häxitin merkeissä: liikuntahallin rakentamisesta nousseet erimielisyydet
johtivat siihen, että yli 1 000 härmäläistä allekirjoitti lyhyessä ajassa kuntalaisaloitteen, jossa vaadittiin, että liitos
Kauhavan kanssa puretaan.
”Se on Härmän laki – josta ei tykätä, se tapethan!”
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6. Älykäs pyörämarssi
Älykkäällä pyörämarssilla tehdään retki armeijan polkupyörillä Ruotsalaan ja Alakylään. Kylät
ovat mukana Suomen älykkäin kylä -kilpailussa. Pyöräilyä kertyy kaikkiaan noin 20 km. Reitin varrella tutustutaan kylien nähtävyyksiin, ja luvassa on muutakin älykästä kauhavalaista
toimintaa.... Tässä perustietoa kohteena olevista kylistä.

Kauhavan Ruotsala
Ruotsalan kylän alueella on ollut monta maanviljelystilaa jo 200 vuotta sitten. Kaikissa maanviljelystaloissa on harjoitettu perinteisiä elinkeinoja, maanviljelystä ja karjanhoitoa. Kun jokitörmät kävivät riittämättömäksi, laajennettiin reviiriä Mustanmaan ja Ojutjärven suuntaan. Perimätieto kertoo, että Kauhavan toinen kirkko on ollut ”Ruottalaasen mäellä”. Myös Kauhavan hautausmaat sijaitsevat kylän alueella.
Huonot tiet ovat olleet pitkään kylän riesana. Sähkö saatiin v. 1925. Rinnan perinteisen maanviljelysammatin kanssa kasvoi kylällä myös käsityöläisten ammattikunta. Kylässä asui maalareita, muurareita, kirvesmiehiä, puukkoseppiä sekä monen muun alan ammattitaitajia. Naisten alaa olivat kaikenlaiset kudonnaiset: ryijyt, matot ja pöytäliinat.
Kylissä urheiltiin, harrastettiin näytelmätoimintaa ja torvisoittoakin sen jälkeen, kun vuonna 1908 Heikkilään rakennettiin työväenyhdistyksen toimitalo. Samassa työväentalon yläsalissa syntyi myös urheilu- ja voimisteluseura Vesa.
Syyskuussa 1910 oli seuran ensimmäinen urheilukilpailu.
Kyläkoulun perustaminen tuli tarpeelliseksi vuonna
1925. Oppilaita uudessa koulussa oli 33. Oppilasmäärä
oli huipussaan 1960- ja 1970-luvun taitteessa, 127 oppilasta. Silloin voitiin hyvällä syyllä sanoa, että kylä elää. Kylässä toimi kolme yksityistä kyläkauppaa ja kioski.
Tällä hetkellä kylällä ei ole enää kauppoja, mutta koulu
toimii vielä, joskin lakkautusuhan alla. Koulun pihamaalla on kyläyhdistyksen rakentama muhkea monitoimihal- Ruotsalan monitoimihalli on kyläyhdistyksen voimannäyte.
li, joka tarjoaa harrastustoimintaa ja tapahtumia kaikenikäisille. Kylätoiminta on vireää ja uusi kylähistoria on tekeillä.
Jatkossa halutaan erityisesti kehittää kyläyhdistyksen liiketoimintaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden merkeissä.
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja on Heikki Korkealaakso, p.044 327 2191.

Matti Sippola perusti Suomen ensimmäisen nuorisoseuran
Kauhavan Nuorisoyhtiö perustettiin Kauhavan Alakylän Hahtomaassa Kalan torpalla Matti Sippolan johdolla juhannuksena 1881. Matin syntymäseutu oli Etelä-Pohjanmaan hurjinta puukkojunkkarialuetta, jolla Kauhavan, Härmän ja
Lapuan häjyt useasti kohtasivat. Läheinen Pernaan silta, joka johti Kauhavanjoen yli, oli tunnetuimpia tappelupaikkoja.
Lisää kylän historiasta voi lukea Alakylän kotisivulta kauhavanalakyla.com/alakylan-historiaa/
Kauhavan Alakylän kylätoimikunta perustettiin Pernaan koululla 16.4.1985.
Mittavin ponnistus kyläyhdistyksellä on ollut Lasten maatalousnäyttelyiden järjestäminen. Tapahtumaa järjestettiin kolmen vuoden välein noin 200 talkoolaisen voimin ja kävijöitä kertyi jopa 5 000. Viime vuosina on keskitytty Lasten jouluvaelluksiin, joihin saadaan kävijöitä toista tuhatta.
Pernaan koulu on perustettu syksyllä 1891. Se toimi aluksi vuoden yksityisenä kouluna, siirtyi kunnan ylläpitämäksi
1892. Tänään koulu on lakkautusuhan alla. Pari vuotta sitten kylä osti kaupungilta koulun vieressä sijaitsevan liikuntahallin. Alakylä-areena tuo iloa ja vaatii voimainponnistusta jatkuvasti kylätoimintaan. Avoimet kylät -päivään kylä
osallistuu joka vuosi kolmen sillan kyläpyöräilyllä.
Uusin hanke on Ämpin sillan viereen suunniteltava kolmen kylän yhteinen ympäristötaideteos. Tämän hetken
kaavailujen mukaan siitä tulee Ämpin Impi -niminen näkötornirakennelma, jota juhlistetaan vuosittain Impin päivänä 11.6. Alakylän lisäksi toteutuksessa ovat mukana naapurikylät Kangas ja Kleemola-Varpula-Varvas.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana on Sini Sippola, puh.
044 244 0687
Alakylän areenalla juhlitaan ja harrastetaan ahkerasti.
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7. Puukkoja ja puntareita
Kylille kävellen. Tehdään kävelylenkki Kauhavan keskustassa ja tutustutaan Kauhavan historiaan: Iisakki Järvenpään kotitalo, Lankava, puukko- ja tekstiilimuseo, Kauhavan kirkko ja
Suomen vanhimman nuorisoseuran nykyinen seurantalo. Kävelymatkaa kertyy noin 5 km.
Kauhavalaisesta puukosta on kirjoitettu monta kirjaa ja
tuhansittain tarinoita. Puukko on kuuluisa kansanlauluja myöten ja sen mainetta vaalitaan Suomen Puukkoseuran kanssa järjestämällä joka vuosi kesäkuussa Puukkoja käsityöfestivaalit.
Kauhavalainen puukko eli voimakkaasti jo vuosisadan
vaihtuessa, ja sen syntyyn vaikuttivat ”alkupuukkosepät”
Iisakki Järvenpää ja Juho Kustaa Lammi. Serkuksina he
kehittivät puukon muodon ja koristelun korkealle tasolle upeine sorkoupotuskuvioineen ja terän etsauksineen.
Keisarin puukot loivat mainetta kauhavalaiselle puukolle ympäri maailman. Puukkoseppiä alkoi ilmaantua Kauhavalle runsaasti, sillä puukot tekivät hyvin kauppansa ja
samalla seppiä tarvittiin lisää niitä valmistamaan. Kerrotaankin, että 1900-luvun alussa oli puukkopaja lähes jokaisessa talossa.
Lisämainetta kauhavalaiselle puukolle toi tuohipään
koristelu metalliupotuksilla eli sorkoupotuksena. Kauhavalaisen puukon tunnuksena on myös hevosenpää, joka
on sijoitettu puukon ylähelaksi. Hevosenpään synty on perimätiedon mukaan Juho Kustaa Lammin ansiota. Kerrotaan hänen palvelleen Vaasassa autonomian ajan sotaväkilaitoksessa ja silloin joku ratsu-upseeri pyysi Lammia
tekemään sapelinsa nupiksi oman ratsunsa pään. Lammi
otti tehtävän vastaan, ja myöhemmin siviilissä hän kokeilla samaa myös puukon päähän.
Puukkojen myyntiä lisäsi Pohjanmaan rautatie, jolloin
junat pysähtyivät aina myös Kauhavalla. Kun juna oli tulossa Kauhavalle, niin konduktööri kuulutti joka vaunussa:
”Seuraavana Kauhava, puukkoja puntareita,
ynnä muita virvokkeita.”
Mikko Visti, Pauli Kankaanpää ja Arja Gräsbeck valmistivat puukkofestivaaleille ”Suuren kauhavalaisen” –
2,5-metrisen puukon sorkoupotuksin.
Kauhava on edelleenkin vahva puukkokaupunki, jossa toimii puolisen tusinaa puukkoja valmistavaa yritystä.
Lähde:Taisto Kuortin artikkeli.

Suuri kauhavalainen on nähtävillä puukko ja tekstiilimuseossa.

Kangas-Aitta on nykyään Lankava. Aisaparin toiminnanjohtaja
Mervi Niemi-Huhdanpää ja Lankavan toimitusjohtaja Kirsti Karppinen ihastelevat kierrätyskuteesta valmitettuja tuotteita. Uusi
kude kehitettiin Aisaparin kokeiluhankkeena.

Toinen perinteinen teollisuudenala Kauhavalla on kudonta. Kauhavan kutomot tarjosivat työtä alihankintana töitä sadoille naisille niin Kauhavalla kuin lähiseudullakin. Lähes joka talossa oli kangaspuut ja niissä rohdin- tai puuvillakangas tekeillä Kauhavan liikkeisiin ja edelleen maailmalle vietäväksi.
Ajan myötä kutomotoiminta on hiipunut ulkomaisen tuonnin vuoksi, mutta yksi yritys on vain kehittynyt entisestään:
Lankava, jonka Lyyli Karppinen ja kolme muuta voimanaista perustivat nimellä Kangas-Aitta vuonna 1925.
Kauhavan Kangas-Aitta sai kangaspuut kolisemaan lähiseudun naisten kutoessa. Kauniit ja laadukkaat kankaat toimitettiin täältä muun muassa Stockmannille. Nyt yritys on nimeltään Lankava ja Lyylin tyyli elää vahvana.
Verkkokaupan kautta langat, kuteet ja tarvikkeet kulkeutuvat vaikka maailman ääriin saakka ja uusia ideoita kehitetään jatkuvasti niin harrastajien kuin ammattilaistenkin iloksi.
Lankavan piharakennukseen muutti keväällä Tuulia Design, joka on Minna-Tuulia Mäkipernaan vuonna 2010 perustama askartelu- ja käsityöalan yritys. Kivijalkakaupan lisäksi yrityksellä on verkkokauppa tuuliadesign.fi.

26

Lauantain iltagaala
Sotilaskodilla klo 18 alkaen.

Tervetulotoivotus
Puheenvuorot

Juhlapuhe

Eteläpohjalaiset Kylät ry:n puheenjohtaja
Heikki Korkealaakso
mm. Suomen Kylät ty, Etelä-Pohjanmaan liitto ja
Kauhavan kaupunki
professori Hannu Katajamäki:

Maaseutu suomalaisen yhteiskunnan
tulevaisuuden ja menestyksen tekijänä.

Hannu Katajamäki

Ruokamaakunnan runsas ja
maistuva lähiruokabuffet
Valtakunnalliset palkitsemiset
Kylätoiminnan tiennäyttäjät
Vuoden Maaseututoimija
Vuoden Maaseutukasvo
ja Vuoden Kylä 2019
Iltagaalan päätteeksi tanssitaan hyvin yhteen,
jonsei kahteen saakka jakseta.
Tanssin tahdit takaa legendaarinen

Jarkko Yli-Sikkilä
& Maestrot

Sunnuntaina kenttähartaus
Sunnuntain päätöspäivän ohjelma aloitetaan kenttähartaudella kello 10
Lentosotakoulun perinneaukiolla. Hartauden pitää sotilaspappinakin palvellut,
Suomen Sopimuspalokuntien Liiton järjestöpäällikkö Jaakko Linko.
Lisäksi seppeleenlasku ja musiikkia.
Lokaalin päätöstilaisuus pidetään sotilaskodissa hartauden päätyttyä.
Kirkkokahvien lisäksi on ohjelmassa päivien purku ja katsaus tulevaan.
Päätteeksi saadaan vinkkejä kotimatkalle.
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Ilmoittaudu mukaan!
Lokaali 2019 on valtakunnallinen paikalliskehittäjien tapaaminen. Tapahtuma järjestetään Etelä-Pohjanmaalla, Kauhavalla LSK Business Parkissa eli entisen Lentosotakoulun alueella. Ilmoittautumiset kotisivulla lokaali2019.net/ilmoittautuminen/
Voit myös ilmoittautua täyttämällä allaolevan lomakkeen ja lähettämällä sen osoitteeseen
Eteläpohjalaiset Kylät ry, Mesikuja 5, 62200 Kauhava.
Pakettihinta:
Kolmen päivän paketti pe–su 23.–25.8. 100 €
Yksittäin ostettuna:
Työpajapäivä ja ruokailut pe 23.8.
50 €
Retki ja lounas la 24.8.		
50 €
Iltagaala ja päivällinen la 24.8.
50 €

(1.7. lähtien 125 €)
(1.7. lähtien 60 €)
(1.7. lähtien 60 €)
(1.7. lähtien 60 €)

HUOM! Majoitus varataan ja maksetaan suoraan majoitusyrittäjälle,
Katso vaihtoehtoja https://lokaali2019/majoitus/
Lentohotelli LSK Business Park puh. 050 463 7515, sähköposti info@lentohotelli.fi
Hotelli Kauhava puh. 0100 3310, sähköposti myynti@hotellikauhava.fi
Härmän kylpylä puh (06) 4831 111, sähköposti myynti@harmankuntokeskus.fi
Park Hotel Härmä puh. 010 3477 600, sähköposti info@powerpark.fi
Jääskän Loma puh. 040 5811 969, sähköposti info@jaaskanloma.fi
Hotelli Mäntylinna 044 510 6161, sähköposti info@mantylinna.fi

Ilmoittaudun mukaan Lokaali-tapahtumaan
Sukunimi						Etunimi
Sähköposti						
Puh.
Postiosoite

Kolmen päivän paketti pe–su 23.–25.8. 100 € (1.7. lähtien 125 €)
Pe 23.8. työpajapäivä ja ruokailut 50 € (1.7. lähtien 60 €)
La 24.8. retki ja lounas 50 € (1.7. lähtien 60 €)
La 24.8. iltagaala ja päivällinen 50 € (1.7. lähtien 60 €)
Valitse seuraavaksi lauantain 24.8. retkivaihtoehdoista se, jolle ensisijaisesti haluat osallistua. Merkitse myös kaksi vaihtoehtoista retkeä siltä varalta, että ensisijaisesti valitsemallesi retkelle ei ole enää
paikkoja vapaana.
Valitsen ensisijaisesti retken nro
ja varalle retket nro
ja
Erityisruokavaliot:
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Elämänmakuista elämää

Euroopan suurimman kraatterijärven rannalla
Lappajärven kunta

KRAATTERIJÄRVEN HELMI

HOTELLI KIVITIPPU LAPPAJÄRVELLÄ
Leppoisa loma, mukavat juhlat ja tehokas kokous onnistuvat meillä!
Upeassa järvimiljöössä on erinomaiset
puitteet rentoutua ja ladata akkuja
Toimintaa kaipaaville löytyy
runsaasti aktiviteetteja
• Golf
• Kesäteatteri
• Lavatanssit

• Kalastusreissut
• Laivaristeilyt
• Vesiurheilu ym.

Kehon voi huollattaa päästä varpaisiin
uudistuneella hoito-osastollamme

Kaustislainen jäsenkorjaus, hieronta, erikoishieronnat,
kosmetologin ja kampaajan palvelut, vyöhyketerapia,
akupunktio ym.

Juhla- ja kokouspalvelumme järjestää
onnistuneet tilaisuudet
Ravintolamme valmistaa suussa sulavat
herkut toiveiden mukaisesti.
Monipuolisissa tiloissamme voi järjestää
tilaisuudet pienistä perhejuhlista satojen
osallistujien kongresseihin.

Tervetuloa
Kraatterijärvelle!
Nykäläntie 137, 62600 Lappajärvi
• www.kivitippu.fi
• 06 5615 000 • 044 7910 470
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PAINOTYÖT
NOPEASTI!

Esitteet/Flyerit
Jäljentävät lomakkeet
Kirjekuoret
Käynti- ja postikortit
Etiketit/Osoitetarrat
Hinnastot/Kuvastot
Käsi- ja juhlaohjelmat
KYSY TARJOUS!

Kärnäntie 10, 62600 LAPPAJÄRVI • Puh. 06 566 1152

www.suomenlanka.fi
info@suomenlanka.fi

Lankavan valikoimissa:

AIDOSTI SUOMALAINEN
Laituri-matto on kudottu villasta ja
paperinarusta.
Design Elina Helenius
Lue lisää vm-carpet.fi

• Oman tuotannon
kierrätysmateriaalit
• Kudontalangat
• Virkkauslangat
• Neulelangat
• Makrameelangat

www.lankava.fi
LANKAVA OY
Kauppatie 91, Kauhava | (06) 434 5500

Ilmaiset ohjeet
verkkokaupassa!
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Tervetuloa!
www.proagria.fi/ep

Onnistumme yhdessä!

Lounas ma–pe klo 10.30–14
Lounaslistamme löydät osoitteesta
www.helaravintola.fi
Kauppatie 109 I Kauhava I p. 050 367 6072

TERVETULOA RAVEIHIN!
•
•
•
•

• Eepee -ravit pe 16.8.
Ilkka-ajon finaali to 13.6.
• Lounasravit pe 23.8.
Tango -ravit to 11.7.
• Ilmajoki ravit pe 30.8.
Poniravit ti 16.7.
Kasvattajakruunu karsinnat to 25.7.

• Tasokas hevosurheiluareena joka tarjoaa huippuraviurheilua
ja vauhdikasta vapaa-ajan viettoa
• Hyvät kahvila- ja ravintolapalvelut
• Tilojen ja alueen vuokrausta
• Helppo tulla, ilmainen pysäköinti
• Poniravikoulun kerho-, kurssi- ja tykytoimintaa
Ravitie 9, 60120 Seinäjoki
puh. 06 4289 200

seinajoen.ravit@seinajoenravit.net
www.seinajoenravikeskus.fi

Kauhavan 1. apteekki

Kauppatie 77, Kauhava
puh. 06 434 8000
Avoinna ma-pe 9-18, la 9-15

Puh. (06) 4342 500
www.kirkonkylanapteekki.fi
Kauppatie 86, 62200 Kauhava, Tokmannin talo

mirka.com

nestekuortane.fi
Lounas
unas noutopöydästä
joka päivä klo 11–16.00

Scanburger, Kotipizza ja
Varraskebab joka päivä
klo 11–21.30
À la carte joka päivä klo 11–20.00

®
Neste Kuortane

Seinäjoentie 10, Mäyry, puh. 0207 558 730
Arkisin 6-22 ja viikonloppuisin 8-22
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Olli Rahnaston tenniskurssit 2019

Valmentajatiimissä Henrik Sairio ja Sami Winter

KS. kurssit: kuortane.com/tennis
SIMMARITENNIS 6-12 -vuotiaille

MAASEUTUPARLAMENTTI
KURIKASSA

Avoinna joka päivä :
Ravintolat, Keilahalli ja
Kuortanehalli

Lasten Liikuntamaailma
Sport & Fun avoinna 4.5.-10.8.

Lasten ja nuorten leirit
•
•
•
•
•
•

1.–3.10.2020

Eppusporttis -liikuntaleiri 3.-6.6.
MiniEppusporttis 5-7 -vuotiaille 4.6.
Kesän Kepparileiri 7.-9.6.
Tervis -leiri 2.-4.8.
Syysloman EppuSporttis 15.-17.10.
Weekend Camp - viikonloput ympäri vuoden

KUORTANEEN URHEILUOPISTO
p. 06 5166 111
reception@kuortane.com
kuortane.com

TERVETULOA!
Nimetön 1.indd 1
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