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T
änä vuonna olemme jo ehtineet naut-
tia kunnon talvesta. Toukokuun alku on 
puolestaan näyttänyt sään puolesta ke-
vään parhaita puolia. Jopa hellerajaa on 
hätyytelty. Pihoja laitetaan kesäkuntoon,  

ja peltotyöt ovat käynnissä eri puolilla Kauhavaa 
kovalla vauhdilla. Toivotaan, että lämpöä ja aurin-
koa riittää myös varsinaisille kesäkuukausille. Mo-
nille matkailukohteillemme ja tapahtumille säällä 
on suuri merkitys. Toivotaan, että säänhaltija on 
tänä vuonna suosiollinen.

Kauhava tunnetaan nimenä valtakunnallisesti 
varsin hyvin. Tunnettavuuden taustalla ovat vah-
va pohjalainen identiteetti, Kauhavalle sijoitetut 
suomalaiset elokuvat sekä kova tekemisen mei-
ninki. Perinteistämme voidaan ammentaa kerta 
toisensa jälkeen uusia ideoita ajan hengessä tähän 
päivään. Kokonaan uuttakin syntyy koko ajan.

Kesä tuo kaupunkiimme runsaasti matkailijoita. 
Kauhava on kehittynyt viimeisten vuosien aikana 
vetovoimaiseksi matkailukaupungiksi, joka on 
täynnä mielenkiintoisia tapahtumia. On perin-
teisiä markkinoita, kulttuurikohteita sekä suuria 
moottori- ja hevosurheilutapahtumia. Vahvaa ur-
heilu- ja liikuntatoimintaa löytyy joka kaupungin-
osasta. Käydään kannustamassa omiamme.

Kesällä kaupungissamme poikkeaa moni alu-
eelta maailmalle lähtenyt tai heidän jälkeläisensä. 
Oma lapsuudenkoti ja tietoisuus juurista tuo hei-
dät kotikonnuille kerta toisensa jälkeen. Kaukai-
simmat vieraat tulevat kaupunkiin tänäkin vuon-
na Amerikoista ja Australiasta asti. Tervetuloa käy-
mään kotona. 

Kauhavan kaupungin tapah-
tumista saa lisätietoa kau-
pungin kotisivuilla olevasta 
tapahtumakalenterista ja tästä 
lehdestä.

Viihdytään yhdessä  
Kauhavan komiassa kesässä!

Janne Sankelo 
Kauhavan  

kaupunginvaltuuston  
puheenjohtaja

Puheenjohtajalta
Komia kesä 
Kauhavalla

Tuu jo kotia on Kauhavan 
kaupungin vuonna 2016 
aloittama markkinointi-

kampanja, jonka tavoitteena 
on houkutella paluumuutta-
jia Kauhavalle. Kohteena ovat 
vuosina 1985-2011 Kauhavalla 
asuneet, tällä hetkellä 25-50 
-vuotiaat henkilöt. Paljon huo-
miota herättänyt kampanja on 
tunteisiin vetoava ja kotiseu-
turakkautta painottava. 

Kampanjassa on käytetty 
monenlaisia toimenpiteitä, 
muun muassa kohderyhmäl-
le on lähetetty yli 7 000 Tuu 
jo kotia -postikorttia muuta-
maan otteeseen. 

Eri puolilla Suomea on teh-
ty vuosittain markkinointia 
innovatiivisesti. Esimerkiksi 
Tuu jo kotia -videoita on esi-
tetty Etelä-Suomessa Finnki-
non elokuvateattereissa en-
nen elokuvan alkua. Viimeisin 
suuri kampanja tehtiin viime 

syksynä, jolloin Tuu jo kotia 
-markkinointiin yhdistettiin 
Kauhavan avoimia työpaik-
koja mainostava Tule töihin 
Kauhavalle -kampanja. 

Tämä kampanja kohdistet-
tiin korkean työttömyyden 
alueille Pohjois-Pohjanmaal-
la, Keski-Suomessa, Kaakkois-
Suomessa ja Pohjois-Karjalas-
sa. 

Kampanja on saanut paljon 
palautetta ja enimmäkseen 
palaute on ollut positiivista. 
Tuujokotia.fi -sivustolta löy-
tyy muuttajan luurin numero. 
Kysyä voi mitä vain mieltä as-
karruttavaa Kauhavalle muut-
toon liittyen. Puhelimeen vas-
taavat kehityskeskuksen työn-
tekijät. Kampanjan budjetti on 
vuosittain noin 20 000 euroa.

Petra Karhula 
viestintä- ja markkinointi-

koordinaattori

Tuu jo kotia henkii 
kotiseuturakkautta

Antti Hakola (43) 
tuli helmikuun 
alussa Kauhaval-
le tekniseksi joh-
tajaksi Etelä-Poh-

janmaan ely-keskuksesta. Hän 
toimi siellä vesihuoltoryhmän 
päällikkönä.

Kaukaisen täyskaimansa, 
1700-luvun kirkonrakenta-
ja Antti Hakolan hän tietää 
”tosi kaukaiseksi sukulaisek-
seen”.

– Lapsena se oli ainaisena 
teemana. Minut leimattiin kir-
konrakentajaksi.

Hakola on koulutukseltaan 
FM geologi. Ohessa hän teki 
poikkitieteellistä tutkintoa 
myös insinööriopintojen pa-
rissa.

– Siitä olisin voinut tehdä 
diplomityönkin, mutta hel-
pompaa oli vain ottaa mais-
terin tutkinto ja lähteä töihin.

Tähänastisen työuransa ai-
kana Hakola on tehnyt pääa-
siassa suunnittelu-, laadunval-
vonta- ja konsulttitöitä. Niissä 
hän on ollut paljon yhteistyös-
sä kuntien kanssa. Niin myös 
ely-keskuksessa, jossa sai toi-
mia enimmäkseen geoteknii-
kan parissa.

Ennen Kauhavalle tuloaan 
Hakola oli oman toimensa 
ohessa kaksi vuotta ely-kes-
kuksen valmiuspäällikkö.

– Se oli yksi parhaista työ-
kokemuksistani, hän toteaa.

Maria Annala vaihtoi tou-
kokuun alussa rakennusalan 
urakoitsijan yrittäjyyden kau-
pungin rakennustarkastajan 
virkaan. Hänelle ehti kertyä 
12 vuotta yrittäjänä. Viimei-
seksi isommaksi kohteeksi 
jää asuinkerrostalo Pihkaho-
vi Härmän kuntokeskuksen 

vierelle.
Vaikka yritys RiMaria jää 

vielä olemaan, sen toiminta 
tulee käytännössä laskemaan 
minimiin. Annalalla on edel-
leen oikeus ottaa rakennusa-
lan suunnittelutöitä Kauhavan 
ulkopuolelta, mutta käytän-
nössä hän aikoo välttää niitä 
mahdollisimman pitkälle.

Ison muutoksen taustalla 
oli Annalan mukaan halu saa-
da elämään myös niin sanot-
tua omaa aikaa.

– Yrittäjän työpäivät tahto-
vat venyä aika pitkiksi.

Annala on toinen kaupun-
gin rakennustarkastajista. 
Hän toimii myös ympäristö-
toimen esimiehenä.

Virkamiehenä Maria An-
nala arvioi olevansa helposti 
lähestyttävä. Sellainen, jolta 

tohtii kysyä neuvoja.
Myös rakennustyömail-

le hän uskoo voivansa antaa 
paljon.

– Tiedän tasan tarkkaan, 
mikä se todellisuus siellä on, 
hän tuumaa.   

Heikki Hurrila on aloittanut 
vuoden alusta yritysasiamie-
hen kaksivuotisessa pestissä. 
Alahärmäläislähtöinen Heikki 
Hurrila on toiminut maakun-
nassa erilaisissa kehittämis-
tehtävissä kymmeniä vuosia. 
Miehen oman työuran juuret 
ovat teollisuudessa, jossa hän 
työskenteli alkujaan Lillbac-
kan konepajan palveluksessa. 

– Tunnen alueen yritykset 
ja asiakkaat. Ihan alusta ei tar-
vitse lähteä liikkeelle. Työssä 
auttaa vahva rahoituksen ja 

kehittämistoiminnan tunte-
mus alueella. Ely-keskus ja TE-
toimisto ovat ennestään tuttu-
ja kumppaneita, hän kertoo. 

Hurrilan mukaan Kauha-
van alueen vahvuus ovat hyvät 
alihankintaketjut ja verkostot.

– Niitä halutaan nyt entises-
tään vahvistaa. 

Yritysasiamiehen tehtäviin 
kuuluvat elinkeinotoimen yri-
tyspalvelut ja -neuvonta aloit-
taville ja toimiville yrityksille, 
yritysten välisen yhteistyön 
edistäminen, kasvuyrittäjyy-
den tukeminen, uusien yritys-
ten ja investointien sijoittumi-
sessa avustaminen, kasvuyri-
tysten toiminnan tukeminen 
sekä erilaisten kokeilujen to-
teuttaminen kauhavalaisten 
yritysten toimintaympäristön 
parantamiseksi.  

Uudet viranhaltijat 
esittäytyvät
Kaupungin organisaatio on vahvistunut vuoden  
mittaan uusilla osaajilla. Esittelemme heistä kolme.

Kauhavan uusi tekninen johtaja Antti Hakola on lähtöisin Alahärmän Hakolan kylästä ja asuu 
siellä edelleen. Hän aloitti virassaan kuluvan vuoden helmikuun alussa. 

Rakennustarkastajana aloittaneen Maria Annalan viimei-
seksi isommaksi urakointikohteeksi jää Härmän kuntokes-
kuksen vierelle kesällä valmistuva kerrostalo Pihkahovi. 

Yritysasiamies Heikki Hurrila tuntee Kauhavan alueen yri-
tykset varsin hyvin jo aiemmista työtehtävistään.



Uudistus perustuu 
arvioon kunnan 
nyky t i lanteesta 
sekä tulevista toi-
mintaympäristön 

muutoksista ja niiden vaiku-
tuksista kunnan tehtävien to-
teuttamiseen. 

Kuntien rooli on muuttu-
massa, kun vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelui-
den järjestämisestä sekä yri-
tys-, työllisyys- ja maatalous- 
sekä lomituspalveluista siirtyy 
perustettaville maakunnille 
vuoden 2020 alusta. 

Strategian ytimenä on visio 
Kauhavasta koko Pohjanmaan 
sydämenä. Kauhava sijaitsee 
Seinäjoen, Vaasan ja Kokko-
lan keskiössä, jonka myötä 
haastamme suuremmat kau-
pungit logistisella sijainnilla, 

väljällä ja joustavalla asumi-
sella, laadukkaammilla lasten 
ja perheiden palveluilla sekä 
yli oman tarpeen pursuavalla 
työpaikkatarjonnalla.

Käytännön toteutus tapah-
tuu kolmen päämäärän kaut-
ta: palvelut ja ympäristö, elin-
voima ja yrittäjyys sekä talous 
ja henkilöstö.

 Pyrimme tarjoamaan Suo-
men parhaan toimintaympä-
ristön yrityksille, olemaan 
Suomen paras kuntatyönanta-
ja ja saavuttamaan sitä kautta 
kasvavan joukon ylpeästi kau-
havalaisia. 

Strategiassa on määritelty 
myös kriittisiä menestysteki-
jöitä, joissa tulee onnistua. 
Strategiakaudella tulee on-
nistua voimien kokoamises-
sa, mikä tarkoittaa esimerkiksi 

yhteishengen vahvistamista ja 
asukkaiden aktivointia oman 
asuin- ja elinympäristön kehit-
tämiseen. 

M e i d ä n 
tulee aset-
taa lapset, 
nuoret ja 
perheet yk-
k ö s e k s i , 
m e n e s t y ä 
kuntalaisten 
terveyden ja 
hyvinvoin-
nin edistä-
misessä, pal-
veluverkon 
k u n t o o n 
laittamises-
sa sekä per-
heiden pysymisessä ja muu-
tossa Kauhavalle.  

Meidän on pystyttävä yllä-

pitämään yrittäjyysmyönteis-
tä ja kilpailukykyistä yritysten 
toimintaympäristöä ja pärjät-

tävä nykyis-
ten työpaik-
kojen säilyt-
tämisessä, 
uusien työ-
p a i k ko j e n 
saamisessa 
sekä tule-
va i suuden 
o s a a j i e n 
rekr y toin -
neissa.

Kaiken tä-
män keskel-
lä on nouda-
tettava myös 
tiukkaa bud-

jettikuria ja toteutettava viisai-
ta investointeja, jotta kunta-
laisten hyvinvointiin on varaa 

tulevaisuudessakin. 
Tavoitteet on asetettu ko-

viksi, joten tämä paperi ei 
jää mappeihin pölyttymään. 
Toimia onkin lähdetty toteut-
tamaan erillisillä kärkihank-
keilla, joiden vastuuhenkilöik-
si on nimetty johtoryhmän 
edustajia yhdessä osaavan ja 
ammattitaitoisen henkilöstön 
kanssa. 

Tällaisia hankkeita ovat 
esimerkiksi toimenpideoh-
jelma veto- ja pitovoiman 
parantamiseksi, hyvinvointi-
keskus, kouluverkko, hankin-
taosaamisen parantaminen, 
vt 19:n alueen kehittäminen 
Alahärmässä, moderni kau-
punkikeskusta, palvelu- ja 
matkailualan työpaikat sekä 
asuinympäristön viihtyisyys-
ohjelma. 

 Tarkoitus on tehdä konk-
reettisia asioita ja selvittää 
esimerkiksi varhaiskasvatus-
maksujen tuntuva alentami-
nen.

Toimenpiteiden tähtäin on 
vuodessa 2025. Perusoletta-
mukset toimintaympäristön 
osalta, päämäärät, menestys-
tekijät ja kärkihankkeet tarkis-
tetaan valtuustokausittain ja 
hankkeiden toteumista seu-
rataan vuosittain. 

Väkiluvun kehitys, työlli-
syysaste, työpaikkojen mää-
rä, taseen ylijäämä, henkilös-
tön sairauspoissaolot ja kau-
pungin imagon kehittyminen 
mittaavat lopulta, kuinka to-
teutuksessa pärjäsimme.

Mahdollisuudet siihen on.
Juha-Martti Kuoppala 

kehitysjohtaja

Strategia viitoittaa 
kaupungin kehittämistä
Uusi kaupunkistrategia Kauhava – Pohjanmaan sydän on hyväksytty kaupunginvaltuustossa viime 
vuoden lopussa. Uudistustyö toteutettiin henkilöstöä, valtuutettuja, asukkaita ja sidosryhmiä 
osallistavana prosessina. Käytännön työstä vastasi kaupungin johtoryhmä.



Yrityksen tuoteva-
likoima on laaja: 
Markki Oy on tun-
nettu erityisesti pi-
hapiirin tuotteista, 

mutta myös kattoturva- ja sa-
devesijärjestelmistä. Alihan-
kintavalmistuksena yritys te-
kee putkentaivutusta, ohutle-
vyjen leikkausta ja taivutusta. 
Yritys on toiminut jo vuodesta 
1957 ja samalla paikalla Kortes-
järven Ollinkankaalla toimin-
taa on ollut vuodesta 1978.

– Valmistamme Kortesjär-
vellä kotimaisia tuotteita, jot-
ka kestävät pohjoisissa sääolo-
suhteissa. Satsaamme laatuun 
ja ympäristöystävällisyyteen, 
tiivistää Markki Oy:n toimitus-
johtaja, 43-vuotias, Lapualta 
kotoisin oleva Niko Suokko. 

Hän on aloittanut toimitus-
johtajana yrityksessä viime 
vuoden toukokuussa.

Yrityksellä on 19 työnteki-
jää ja liikevaihto on tällä het-
kellä kolme miljoonaa euroa. 
Valtaosa liikevaihdosta kertyy 
pihapiirin tuotteista, kuten 
pyykinkuivaustelineistä, leik-
kipaikkojen keinuista, roska-
astioista, sekä penkeistä ja 
pöydistä. 

– Kattoturvatuotteista ja 
sadevesijärjestelmistä kertyy 
toinen 45 prosenttia liikevaih-
dosta, näitä tuotteita ovat esi-
merkiksi lumiesteet, seinätik-
kaat, sekä turva-, sivu- ja pois-
tumistikkaat.

– Tuotteitamme menee jul-
kisiin rakennuskohteisiin, ku-
ten kouluille, päiväkoteihin, 

kerrostaloihin ja palvelutaloi-
hin sekä viheralueille puistoi-
hin, leikkipuistoihin, parkki- 
alueille ja hautausmaille, mut-
ta myös yksityistalouksiin, 
Niko Suokko kertoo. 

Yrityksen asiakkaita ovat 
kaikki isot keskusliikkeet, ku-
ten Kesko, SOK ja Stark.

– Meillä on selkeä tavoite: 
yrityksen toiminta kasvaa 
jatkossa. Pyrimme kannatta-
vaan kasvuun ja kansainväli-
syyteen sekä etsimme vaati-
via globaaleja asiakkuuksia, 
Suokko linjaa. 

– Toki pyrimme palvele-
maan laajasti asiakaskun-

taamme, hän jatkaa. 
Viennin osuus Markin liike-

vaihdosta on tällä hetkellä 22 
prosenttia. Vientimaita ovat 
esimerkiksi Ruotsi ja Viro.

– Olemme talon ja pihapii-
rin laatumerkki, ja meillä on 
tavoite lisätä tunnettavuutta 
entisestään. Alalla on kova 
kilpailu, mutta pystymme-
kuitenkin tekemään alan ko-
timaisten toimijoiden kans-
sa yhteistyötä saadaksemme 
kansallista kilpailuetua, Suok-
ko mainitsee.

Yritys on viime vuosina in-
vestoinut mittavasti putken-
taivutukseen.

– Putkentaivutuskoneem-
me mahdollistavat muun 
muassa monisäde- ja muut-
tuvasäteiset taivutukset, rei’i-
tykset sekä putkenpään muo-
toilun. Meillä on tuotannossa 
korkea automaatioaste ja hyö-
dynnämme esimerkiksi robo-
tiikkaa konenäkösovelluksin, 
Suokko selittää.

Niko Suokko kertoo joh-
tajana tarkastelevansa kriit-
tisesti yrityksen toimintaa ja 
pyrkivänsä kehittämään sitä 
jatkuvasti.

– Pyrimme koko ajan paran-
tamaan toimintamme laatua 
ja kilpailukykyä LEAN-meto-

dien avulla. Nostamme ja ke-
hitämme automaatioastetta 
jatkuvasti, ja laajennamme 
ympäristöajattelua kaikessa 
toiminnassamme. Ympäris-
töajattelun huomioimme esi-
merkiksi koneinvestoinneis-
sa, raaka-ainevalinnoissa ja 
pakkausmateriaaleissa, Suok-
ko luettelee. 

– Kehityksen pyörä täytyy 
pysyä koko ajan pyörimässä. 
Kotimarkkinamme ei ole pel-
kästään Suomi, vaan koko Eu-
rooppa. Meillä on kova usko, 
että jatkossa työllistämme li-
sää työntekijöitä täällä Kauha-
valla, Suokko toteaa.

Markki Oy:n toimitusjohtaja Niko Suokko:

”Kehityksen pyörät ovat 
pyörimässä koko ajan”
Pihapiirin tuotteista tunnettu kortesjärveläisyritys hakee kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta. 

Tuotannon esimies Jaakko Ojanperä robottiohjelmointipaneelin kimpussa. Finn-Powerin SGe6-levytyökeskus tehtävää suorittamassa.

Markin toimitusjohtaja Niko Suokko esittelee uutta, kierrätysmuovilankusta valmistettua SC-pöytä-penkkisarjaa.

Markin kattoturvaa lähdössä maailmalle.



Päätuotteenaan maa-
talouden hapottimia 
valmistava Happo-
wa Oy toimii Yli-
härmässä, Kankaan 

kylässä. Yritys on perustettu 
vuonna 1996.

– Muutimme vuonna 2016 
Ylihärmän Steelparkiin, jon-
ne Kauhavan Yrityskiinteistöt 
järjesti meille hyvät toimitilat. 
Kaupunki teki hyvän työn, ja 
hyvät tilat löytyivät hienosti, 
kertoo yrityksen myynnistä 
ja asiakaspalvelusta vastaa-
va 64-vuotias yrittäjä Sauli 
Holkkola. 

Yritys siirtyi viime vuonna 
hänen pojalleen Johannes 
Holkkolalle, joka toimii tällä 
hetkellä toimitusjohtajana ja 
omistajana. 

– Olemme olleet erittäin 
tyytyväisiä tiloihin, kehuvat 
miehet yhteen ääneen. 

– Yrityskiinteistöt huoleh-
tivat hienosti siitä, puuttuuko 
tiloista jotakin. Kaikkiin toivei-
siimme on vastattu, yrittäjät 
mainitsevat.

Happowa Oy:n liikevaihto 
on noin 600 000 euroa. 

– Toiminta on ollut kasvus-
sa viime vuodet tuoteostojen 
ja uusien tuotteiden myötä, Jo-
hannes Holkkola kertoo. 

Oma Happowa-hapotin-
mallisto esiteltiin vuonna 
2015. Yrityksellä on neljä työn-
tekijää, ja sen markkinaosuus 
Suomessa myydyistä hapotin-

laitteista on yli 50 prosenttia.
Happowa tähtää yhä enem-

män vientiin: tällä hetkellä 
viennin osuus yrityksen lii-
kevaihdosta on alle 10 pro-
senttia. Yhtiö valmistaa myös 
nestepeittaimia, alihankin-
tana teollisuuden johdinsar-
joja, testauskaapeleita sekä  
johdinsarjojen korjauksia ja 
päivityksiä.

– Haasteenamme on, että 
karjatilat Suomessa vähene-
vät, mistä syystä markkina 
ei kasva. Yritämme vastata 
haasteeseen uusilla tuotteil-
la ja tekniikoilla sekä kehit-
tämällä yrityksemme vientiä, 
Johannes ja Sauli Holkkola sel-
vittävät.

Viime vuoden marraskuus-
ta asti yhtiön toimitusjohtaja-
na toiminut 30-vuotias au-
tomaatioinsinööri Johannes 
Holkkola palasi pääkaupun-
kiseudulta kotikonnuilleen 
muutama vuosi sitten.

– Ylihärmässä on tekemi-
sen meininki. Paluu kotiseu-
dulle oli mielessäni pitkään. 
Kaipasin omatoimista teke-
mistä ja sitä, että pääsen to-
tetuttamaan työssä itseäni, Jo-
hannes Holkkola kertoo.   

– Kaupungit ovat liian 
täynnä ihmisiä. Ne ovat mie-
lenkiintoisia, mutta sieltä on 
hyvä tulla aina pois, hän tuu-
maa.

– Olen ollut toiminnassa 

pitkään mukana sivustaseu-
raajana ja töissä opintojen 
ohessa. Toki lisähaasteita toi-
mintaan on tullut myös uusien 
tilojen myötä, hän mainitsee.

Happowan varsinainen se-
sonki on touko-, kesä-, heinä-, 
ja elokuussa.

– Yritämme valmistautua 
kauteen, jolloin annamme 
asiakkaillemme taustatukea 
ja toimitamme esimerkiksi 
varaosia. Rehuntekoaikaan 

yritämme palvella 24/7 mah-
dollisimman hyvin. Olemme 
saaneet paljon kiitosta vilje-
lijöiltä palvelumme laadusta, 
miehet toteavat.

Sauli Holkkola on toiminut 
Ylihärmässä jo 40 vuotta yrit-
täjänä, ensin turkistarhauk-
sen parissa ja sittemmin Hap-
powa Oy:ssä.

– Ylihärmässä on ollut aina 
erittäin yrittäjämyönteinen 
ilmapiiri. Erityisesti rahoitus-

laitoksille pitää antaa kiitos-
ta. Ne ovat suhtautuneet hy-
vin positiivisesti yrittäjyyteen. 
Tämä näkyi selkeästi esimer-
kiksi 90-luvun lamavuosina, 
hän kiittää.

Sauli Holkkola on vielä mu-
kana yrityksen toiminnassa.

– Yritän pikkuhiljaa irtau-
tua. Luotan ja uskon kovasti, 
että Johannes luotsaa yritystä 
jatkossa hyvin eteenpäin, Sau-
li Holkkola sanoo.

Happowa sai uudet  
tilat kaupungin avulla
Sadonparannustuotteisiin erikoistunut ylihärmäläinen perheyritys tunnetaan Happowa-tuotemerkistä. 

Happowa Oy:ssä tehtiin sukupolvenvaihdos viime vuonna. Pitkän linjan yrittäjä Sauli Holkkola luovutti ohjakset pojalleen, 
automaatioinsinööriksi kouluttautuneelle Johannes Holkkolalle (vas.).  Hän on yrityksen pääomistaja ja toimitusjohtaja. Happowan kaikki tuotteet valmistetaan Ylihärmässä. 

Kauhavan Yrityskiinteistöt on järjestänyt uudet, tarkoituk-
seen sopivat toimitilat Happowalle Ylihärmän Steelparkiin.

Happowan laitteilla on iso markkinaosuus Suomessa. 

Yrityksen päätuote on oma Happowa-nimeä kantava hapotinmallisto. 



KAUHAVAN MONITOIMITALO:

 © Kauhavan monitoimitalon maanrakennustyöt alkoivat 
huhtikuun (4/2018) lopussa heti urakkasopimusten allekirjoi-
tusten jälkeen. Ensimmäisinä töinä monitoimitalon perustuk-
seen juntattiin 15-metrisiä betonipaaluja. Rakennusurakoitsi-
jana toimii urakkakilpailun voittanut Lujatalo Oy.

 © Koulukeskukseen siirtyvät opiskelemaan syksyllä 2020 
perustettavan yhtenäiskoulun oppilaat ja Kauhavan lukiolai-
set. Rakennukseen tulee tilat myös Härmänmaan musiikkio-
pistolle, Järvilakeuden kansalaisopistolle, liikunnan harras-
tajille sekä monille harrastepiireille. Kaikki rakennuksen tilat 
ovat muunneltavia monikäyttötiloja. 

 © 250-paikkaiseen auditorioon tulee kokoon menevä  
teleskooppikatsomo. Tila on suunniteltu erilaisiin toimintoihin 
sopivaksi, ja siellä pidetään tulevaisuudessa muun muassa 
ylioppilaskirjoitukset. 

 © Vuoden 2020 syksyllä uudessa koulussa on määrä aloittaa 
763 oppilasta. Koulu varustellaan ja kalustetaan kesän aikana.

 © Rakennuttamistoimikunta on kuullut työssään laajasti 
tulevia käyttäjäryhmiä ja hakenut ideoita myös tekemällä 
tutustumisretkiä moniin Suomen uusiin kouluihin.

 © Rakennuksen energiatehokkuus on A-luokkaa. Katolle 
tulee aurinkosähköpaneeleita. Rakennus tehdään Kuivaket-
ju10- ja Tervetalo-ohjeistusten mukaisesti.

 © Monitoimitalo korvaa valmistuessaan useita Kauhavan 
kouluja, joista muodostuu yhteensä 1,8 hehtaaria toimitilaa.

Kauhavan monitoimitalon  
työmaa on käynnissä

Kauhavan kaupunki sel-
vitti syksyllä 2017 kon-
sulttiyhtiö Talent Vecti-

an kanssa uuden sote-keskuk-
sen toteuttamisvaihtoehtoja. 
Selvitys valmistui lokakuus-
sa 2017 ja siinä on perustel-
tu, miksi on ensiarvoisen 
tärkeää turvata täydet perus-
terveydenhoidon ja sosiaali-
toimen palvelut Kauhavalla 
myös 2020-luvulla. Kyseessä 
on noin 600 työpaikkaa ja 40 
miljoonan euron verotulojen 
kohdennus.

Kaupunginvaltuusto päätti 
13.11.2017 jatkaa selvitystyö-
tä. Kevään aikana on tutkittu 
tilatarvetta, toteutustapaa ja 

rahoitusta. Tarkoitus on uu-
distaa julkisten terveys-palve-
lujen tuottaminen. Siinä huo-
mioidaan kunnossa olevat 
julkiset sote-kiinteistöt sekä 
yksityiset palvelut ja tilat. Hy-
vinvointikeskuksen rahoittaa 
ja rakennuttaa sijoittaja eikä 
se tule kaupungin taseeseen. 
Toiminnallinen hankesuun-
nitelma (rahoitus, rakennut-
taminen ja palvelujen tuotta-
minen) tuodaan valtuuston 
hyväksyttäväksi viimeistään 
syyskuussa 2018, jolloin on 
tiedossa maakunta- ja sote-uu-
distusta koskeva lainsäädäntö.

Uudessa keskuksessa pal-
velujen tuottajina toimivat 

maakunnan liikelaitos ja yksi-
tyiset yritykset. Investointi on 
suuruudeltaan yli viisi miljoo-
naa euroa, joten se tarvitsee 
valtioneuvoston investointi-
luvan. Uusi hyvinvointikeskus 
korvaa kuntayhtymä Kaksi-
neuvoisen alueella kuusi ter-
veyskeskusta, joista viisi on 
teknisen elinkaarensa päässä.

Tekninen hankesuunnitel-
ma tehdään vuoden 2018 ai-
kana, ja rakentaminen on tar-
koitus aloittaa keväällä 2019. 
Se olisi valmis 1.1.2021 men-
nessä, jolloin sote-keskukset 
aloittavat toimintansa. 

Markku Lumio 
kaupunginjohtaja

Pohjoisen Etelä-Pohjanmaan uusi hyvinvointikeskus

24. huhtikuuta 2018 oli Kauhavalla historiallinen päivä. Silloin allekirjoitettiin pitkään suunnitellun 
monitoimitalon urakkasopimukset. Työt aloitettiin samoin tein paalutustöillä ja massanvaihdoilla.

Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio (vas.) ja Lujatalon edustajat, aluejohtaja Heimo Hantula, aluepäällikkö Matti Yli-
härsilä sekä työpäällikkö Vesa Väliniemi, allekirjoittivat monitoimitalon pääurakkasopimuksen kaupungintalolla pidetyssä 
allekirjoitustilaisuudessa. Rakennusurakan hinta on 12 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus valitsi urakoiden tekijät 12.3.2018.

Tältä näytti monitoimitalon työmaalla 14. toukokuuta. Kauhavan monitoimitalo on arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy:n suunnittelema.



Kauhavan Yrityskiin-
teistöt Oy rakennut-
taa Härkis Oy:lle 
uudet toimitilat 
Kauhavalle Domre-

tor Oy:n viereen Leipomon-
kujalle. 

Investoinnin kokonaisarvo 
nousee noin kymmeneen mil-
joonaan euroon, joka jakau-
tuu puoliksi Kauhavan Yritys-
kiinteistöt Oy:n ja Härkis Oy:n 
välillä. Härkis Oy:n omistajat 

ovat Verso Food Oy ja Dom-
retor Oy:n pääomistaja Åsa 
Alanko.

Kauhavan Yrityskiinteistöt 
Oy on Kauhavan kaupungin 
sataprosenttisesti omistama 
tytäryhtiö. Kauhavalle raken-
nettavasta tehtaasta tulee här-
käpapuvalmiste Härkiksen 
tuotannon keskus, joka tuo 
alueelle yrityksen arvion mu-
kaisesti ensi vaiheessa vähin-
tään noin 20 uutta työpaikkaa.

– Kauhavan Yrityskiinteis-
töt Oy rakennuttaa uuden 
yrityksen käyttöön Kauhaval-
le tuotantolaitoksen. Härkis 
Oy hankkii tiloihin tuotanto-
laitteistot ja henkilöstön, ja he 
hoitavat itse laitoksen ylläpi-
don, selventää Kauhavan Yri-
tyskiinteistöt Oy:n toimitus-
johtaja Hannu Ristaniemi.

Rakennuksen kerrosala tu-
lee olemaan 4.154 m2 ja tila-
vuus 53.400 m3. Sisäkorkeus 

hallissa tulee olemaan 12,2 
metriä ja ulkokorkeus 15,9 
metriä, listaa Ristaniemi.

– Rakennus tulee olemaan 
korkea sen vuoksi, että sisäl-
le pitää mahtua tuotannossa 
käytettävä myllytekniikka, 
jonka tilantarve on 25 metriä 
pituutta, 17 metriä leveyttä ja 
12 metriä korkeutta. Jouduim-
me hakemaan tuotantolaitok-
selle tämän vuoksi poikkeus-
luvan, sillä aiemmasta lento-

kenttätoiminnasta johtuen 
kaavoituksessa rakennuksen 
korkeus oli aiemmin rajattu 
12 metriin, selittää Ristaniemi.

Rakennuksen luonnos-
suunnittelun on tehnyt Wa-
saplan Oy ja rakennuslupa 
on myönntetty 11. huhtikuuta 
tänä vuonna. 

– Rakentaminen alkaa tou-
kokuussa 2018, ja rakennus 
valmistuu helmikuussa 2019. 
Toukokuun 2. päivä urakka-

sopimus allekirjoitettiin YIT-
Talo Oy:n kanssa, ja urakka-
hinta on 5,4 miljoonaa euroa, 
kertoo Ristaniemi. 

Rakennusinvestointi on 
Kauhavan Yrityskiinteistöt 
Oy:n tähän asti suurin.

– Rakennuksen investointi 
kuoletetaan yritykseltä saa-
tavana pääomavuokrana 20 
vuoden aikana, toimitusjoh-
taja Hannu Ristaniemi sel-
ventää.

Härkiksen uusi tehdas on 
10 miljoonan investointi
Uudet tuotantotilat rakennuttaa Kauhavan kaupunki. Valmista on määrä olla helmikuussa 2019. 

Härkiksen uuden tuotantolaitoksen julkisivuksi tulee peltielementti.
Wasaplan Oy:n hankesuunnitteluvaiheessa laatimat Härkishallin 3d-luonnoskuvat näyttävät 
tältä. Rakennuksesta tulee noin 60 senttiä kuvan mallirakennusta matalampi. 

Härkis Oy:n uudet tuotantotilat rakennuttaa Kauhavan Yrityskiinteistöt Oy. Toimitusjohtaja Hannu Ristaniemen viereiselle tontille valmistuu Härkis Halli helmikuussa 2019.

”Rakennuksen 
investointi kuole-
tetaan yritykseltä 

saatavana pääoma-
vuokrana 20 vuo-

den aikana.”
-HANNU RISTANIEMI



Alahärmän Metsä-
kulman päiväko-
tiin saadaan ensi 
syksynä lisää päi-
vähoitopaikkoja 

42 lapselle. Aiemmin päivä-
koti on voinut tarjota päivä-
hoitopaikan 60 lapselle.

– Laajennuksen on tarkoi-
tus valmistua syyskuun lopus-
sa. Silloin päiväkoti saa lisää 
kaksi osastoa, yhteisiä tiloja 
ja varastotiloja, kertoo Met-
säkulman päiväkodin johtaja 
Riitta Lehtinen.

Päiväkodin laajennuksen 
jälkeen Voltin päiväkoti siir-
tyy Alahärmän keskustaan 
Metsäkulman päiväkodin yh-
teyteen.

– Toiveenani on, että Met-
säkulman päiväkodin hyvä 
yhteishenki ja kodinomaisuus 
säilyvät jatkossakin, Lehtinen 
toivoo.

Yöhoito on 
aivan uutta
Ensi syksynä Metsäkulman 
päiväkotiin tulee uutena mah-
dollisuutena myös yöhoito. 
Tämä on kokonaan uutta Ala-
härmässä.  Johtaja Riitta Leh-
tinen kertoo, ettö yöhoidon 
vaatimat tekijät on otettu ra-
kentamisessa huomioon. 

– Kaikki on sujunut raken-
nusvaiheen haasteista huoli-
matta hyvin ja yhteistyö ra-
kentajan kanssa on toiminut 
hienosti. Suunnitelmat ja to-
teutus näyttävät hyviltä ja toi-
mivilta. Myös henkilökunnan 

toiveita ja ohjeita on kuunnel-
tu, iloitsee Lehtinen. 

– Esimerkiksi toive, että lä-
himetsä säilyy, otettiin huomi-
oon. Suunnittelija on kuun-
nellut hyvin toiveita ja näke-

myksiä, Lehtinen kehuu.
– Lapset ovat rakennus-

vaiheen aikana olleet kovas-
ti kiinnostuneita. Kovasti on 
kurkittu, mitä rakennusmie-
het tekevät, hymyilee Lehti-

nen.
Kohde valmistuu syys-loka-

kuun vaihteessa 2018. Laajen-
nuksen kerrosala on 570 km2 
ja tilavuus 3090 m3. Vanhan 
ja uuden osan kerrosala ovat 

yhteensä 1265 km2 ja tilavuus 
6060 m3. Pääurakoitsijana 
toimii Rakennusliike Hernes-
niemi Oy. 

– Laajennuksen kustannus-
arvio on noin kaksi miljoonaa 

euroa, kertoo Kauhavan kau-
pungin rakennuttamispääl-
likkö Jorma Ylirinne. Urak-
kaan sisältyvät arkkitehdin 
suunnittelemat laadukkaat ja 
turvalliset pihaleikkivälineet.

Metsäkulman päivä- 
kotiin tulee lisää 42 
päivähoitopaikkaa

Aleksi Torvinen, (5 v.), Alahärmän kirkon-
kylä:

– Harrastan urheilua ja toivoisin, että Kau-
havalla urheilumahdollisuudet olisivat hyvät. 
Minulle on tärkeätä, että urheilukenttä on hy-
vässä kunnossa ja urheiluvälineet ovat hyvät. 
Toivon, että saan käydä jatkossakin urheilu-
koulua, Aleksi Torvinen sanoo. 

Niklas Kettula, (5 v.), Alahärmän kirkon-
kylä:

– Tykkään luistella, ja jäähalli on minulle tär-
keä. Jääkiekkokoulu on hyvä. 

– Toivoisin, että uimapaikkoja olisi lisää, ja 
että ne olisivat hyvässä kunnossa, Niklas Ket-
tula esittää. 

Julius Pukkila, (6 v.), Alahärmän kirkon-
kylä:

– Pelaan jalkapalloa ja tykkään pyöräillä. Oli-
si hyvä, että Kauhavalla olisi turvallista.

– Minulle olisi tärkeätä se, että tiet olisivat 
hyvässä kunnossa ja turvallisia, Julius Pukkila 
tuumailee. 

Siru Siekkinen, (6 v.), Pelkkala:
– Minusta on kivaa piirtää ja värittää kuvia. 

Päiväkoti on minulle tärkeä. 
– Olen menossa Voltin eskariin. Toivottavas-

ti siellä on kivaa ja hyvä olla, Siru Siekkinen 
pohtii. 

Lasten gallup: Mitä toivot Kauhavan kaupungilta?
Leikkimielisen kyselyn vastaajina toimivat Metsäkulman päiväkodin lapset.

Metsäkulman päiväkodin johtaja Riitta Lehtinen odottaa uuden laajennuksen valmistumista. Laajennusosa on  valmis käyttöön tulevana syksynä. 



Ylihärmästä kotoi-
sin oleva Sanna 
Torvinen (36) ja 
Alahärmässä ylä-
asteen käynyt 

Matti Torvinen (39) päättivät 
muuttaa takaisin kotiseudul-
leen. He rakensivat Alahär-
män keskustan läheisyy-
teen uuden, oman tuvan. 

– Tärkein syy siihen, 
että halusimme takai-
sin kotiseudulle, oli se, 
että lapset alkoivat tulla 
kouluikään ja halusimme, 
että he käyvät koulun tääl-
lä, sanovat Torviset yhdessä. 

– Alahärmä on perheellem-
me parempi vaihtoehto kuin 
iso kaupunki, toteaa myyntie-
dustajana toimiva Matti Torvi-
nen.

Torviset ovat asuneet muun 
muassa Vaasassa ja Oulussa. 
Alahärmään he palasivat asut-
tuaan sitä ennen 10 vuotta Sei-
näjoella. Perheessä on kolme 
lasta: 7-vuotias ekaluokkalai-
nen Säde ja 5-vuotias Aleksi 
ja 2-vuotias Juho, jotka käy-
vät Metsäkulman päiväkodis-
sa päivähoidossa. 

– On mukavaa, kun lapset 
pääsevät hieman vartuttuaan 

kulkemaan yksin pyörällä ja 
kävellen kouluun. Seinäjoella 
se olisi ollut hankalampaa ja 
turvattomampaa, sanoo Matti 
Torvinen.

– Alahärmän keskustasta 
löytyvät kuitenkin ihan kaikki 
tarvittavat palvelut – ja ne ovat 
lähempänä kuin Seinäjoella, 
iloitsee Sanna Torvinen.

Torviset ostivat tontin Kau-
havan kaupungilta.

– Olemme todella tyytyväi-
siä talomme sijaintiin. Kau-
pungin kanssa kaikki toimi ra-
kentamisvaiheessa oikein hy-

vin, Matti Torvinen mainitsee.
Lapset ovat saaneet myös 

mukavasti kavereita lähinaa-
pureista. Metsäkulman päi-
väkoti on aivan lähellä.

– Olemme tykänneet päi-
väkodin henkilökunnasta, ja 

myös lapset ovat viihty-
neet siellä. Lapsilla on ol-
lut hyvin kavereita tässä 
lähellä, ja naapureista 
tulee kavereita pihaan 
hakemaan lapsia leikki-
mään, kertoo Sanna Tor-
vinen tyytyväisenä.

Sannan äiti asuu Ylihär-
mässä ja Matin molemmat 

vanhemmat Alahärmässä.
– Joitakin lapsuuden ja 

nuoruuden kavereita asuu 
yhä täällä Härmässä, ja osa-
han on tulossa nyt pikkuhil-
jaa takaisin, naurahtaa Sanna 
Torvinen. 

– Työ oli yksi tekijä takaisin-
muuttoon, samoin kuin suku-
laiset ja ystävät, mutta suurin 
syy oli kuitenkin lasten kou-
lunkäynti, Torviset jatkavat.

– Toivoisimme, että ter-
veyspalvelut säilyisivät Ala-
härmässä. Täällä on hyvät 
neuvolapalvelut, ja olisi hyvä, 
jos lääkäripalvelujakin oli-

si tarjolla jatkossa, toivoo la-
boratoriohoitajana Härmän-
maalla ja Seinäjoella työsken-
televä Sanna Torvinen. 

– Lasten kanssa on hel-
pompi käydä terveysasemal-

la lähellä kuin lähteä vaikkapa 
Kauhavalle, hän jatkaa.

- Härmään oli helppoa pa-
lata. Tämä on meidän kotiseu-
tuamme ja tunnemme nämä 
seudut, Torviset kertovat. 

– Täällä ei ole niin hektistä 
kuin isoissa kaupungeissa. On 
leppoinen tunnelma ja vähän 
rauhallisempi elämänrytmi, 
he mainitsevat tyytyväisinä. 

”Härmään oli helppo palata”

Matti ja Sanna Torvinen perheineen ovat paluumuuttajia. Alahärmässä heitä houkuttelivat tutut kotikonnut ja moniin isoihin kaupunkeihin verrattuna leppoisampi tunnelma. 

Torvisen perhe on asettunut Alahärmään, mistä he  
hakivat ennen kaikkea rauhallista ympäristöä lapsille. 

Torvisen perheen lapset Aleksi, Juho ja Säde ovat jo saaneet Alahärmästä kavereita.



Kauhavalla toimii 
kaksi elokuvateat-
teria: Kauhavan 
keskustassa Y-Kino 
ja Alahärmässä Po-

werParkin yhteydessä Mag-
num-elokuvateatteri.

Elokuvissakäyntejä paik-
kakunnalla kertyy vuodessa 
yhteensä 20 000. Niistä Y-Ki-
non osuus on noin 15 000 ja 
Magnumin osuus noin 5 000 
käyntiä.

Y-Kinossa on vuosittain 
600 – 800 näytöstä ja Mag-
num-elokuvateatterissa noin 
350.

Paikallisuus 
vetoaa
Y-Kinon yrittäjä Ilkka Peuran 
mukaan Kauhavalla elokuvan 
suosioon vaikuttaa paljon, jos 
siinä on mukana jotakin pai-
kallisuutta. 

– Suosituin elokuva kautta 
aikojen meillä on ollut Härmä-
elokuva. Myös Järvilakeuden 
kansalaisopiston tuottama 
Muistoseurat nousi kolman-
neksi katsotuimmaksi lähelle 
Tuntematonta sotilasta. Muis-
toseurat ohitti muun muassa 
Luokkakokous-elokuvan, ker-
too Y-Kinoa vuodesta 2009 
asti luotsannut Peura.

Hän vastaa Y-Kinon ohjel-
mistosta sekä mainonnasta. 

– Olen koko ajan työllistä-
nyt elokuvateatteritoiminnas-
sa paikallisia nuoria. He toimi-

vat yksin työvuoronsa aikana 
vahtimestareina, siivoojina, 
kokkeina, koneenkäyttäjinä 
sekä kassalla, Ilkka Peura sel-
vittää.

Y-Kino aloitti suomalaisissa 
elokuvateattereissa uuden toi-
mintamuodon striimaamalla 
ennakko- ja muita näytöksiä 
elokuvateattereihin ympäri 
Suomen.

Illoissa paikalla on esi-
merkiksi elokuvan ohjaaja 
ja näyttelijöitä, joilta yleisö 
voi kysyä elokuvan teosta 
ja siihen liittyvistä asioista. 
Streaming-tapahtumia on 
ollut muun muassa Ikitie- ja 
Guardian Angel -elokuvien 
yhteydessä.

– Soittivat elokuvien levittä-
jäyhtiö Nordisk Filmistä ja ky-
syivät, tehdäänkö streaming-
tapahtumia lisää. Sellainen 
pidettiin 15.5. Suomen haus-
kin mies -elokuvaan liittyen. 
Mukana oli elokuvaohjaaja 
Heikki Kujanpää, jonka isä 
on kotoisin Ylihärmästä.

Y-Kinossa asiakaspaikkoja 
on sata, joista 36 on sohva-
paikkoja. Salissa on panostet-
tu mukavuuteen:

– Kuulin tutkimustulokses-
ta, jonka mukaan elokuva-
teatterit kilpailevat kotisoh-
van kanssa. Sain idean tehdä 
elokuvateatteriini paremmat 
sohvat kuin ihmisillä on koto-
na. Kauhavalainen Unico Oy 
valmisti sohvat, ja ne ovat ol-

leet erittäin suosittuja, kehuu 
Peura.

Erikoisuutena 
5D-ominaisuudet
Alahärmän PowerParkissa toi-
mivan Magnum-elokuvateat-
terin toiminnasta vastaavat 
kenttävastaava Satu-Maria 
Keskinen ja Teemu Heik-
kilä.

– Meillä erikoisuutena ovat  
5D-ominaisuuksilla varuste-
tut elokuvat. Kyseessä ovat 
3D-elokuvat, joissa neljäs D on 
eteen, taakse, ylös ja alas liik-
kuvat penkit ja viides D savu, 
vesi ja ilma, luettelee Satu-Ma-
ria Keskinen. 

Magnum-elokuvateatteris-
sa asiakaspaikkoja 138, joista 
48 paikkaa on varustettu 5D-
ominaisuuksilla.

– 5D-näytöksiä on kesäai-
kaan nonstop-esityksinä, jot-
ka kestävät 4 – 13 minuuttia, 
jatkaa Keskinen.

– Uutena palveluna tar-
joamme tänä kesänä myös il-
tanäytöksiä. Joka päivä on tar-
jolla yksi tai kaksi pitkää eloku-
vaa kello 19:n jälkeen, kertoo 
Heikkilä. 

– Talviaikoina järjestämme 
näytöksiä tavallisesti viikon-
loppuisin, mutta vaikkapa 
hiihtolomilla myös viikolla, 
hän jatkaa.

Molemmissa elokuvateatte-
reissa on mahdollista toteut-
taa myös yksityisnäytöksiä.

Elokuvissa käynti on 
suosittua ajanvietettä
Suoratoistoiltoja, paikan päällä livenä näyttelijöitä ja ohjaajia, huikeita 5D-elämyksiä,  
töitä nuorille - kaikkea tätä ja paljon muuta tarjoavat paikkakunnan kaksi vireää elokuvateatteria. 

Y-Kinon yrittäjä Ilkka Peura on hankkinut saliin kotisohvia paremmat, mukavan leveät ja pehmeät penkit. 
Magnum-elokuvateatteri löytyy Alahärmän PowerParkin 
alueelta Palace-hallista. 

Satu-Maria Keskinen ja Teemu Heikkilä esittelevät Alahärmässä sijaitsevan Magnum-eloku-
vateatterin mukavia istuimia. Elokuvateatterin erikoisuutena ovat 5D-ominaisuudet. 

Y-Kino sijaitsee Kanta-Kauhavalla Suomen Yrittäjäopiston 
kiinteistössä. 



Itselle tarpeeton, toiselle 
aarre.

Kauhavan alueen kirp-
putoreista kahdessa on 
asiakkaiden vuokrapöy-

tiä: Kauhavan Vallesmannin 
kauppakeskuksessa toimivas-
sa Kirpputori Aarrekammios-
sa ja Alahärmässä toimivassa 
Isoo-Kirppiksessä.

Aarrekammion ja Isoo-
Kirppiksen lisäksi Kauhavan 
alueella on kolme seurakun-
tien ylläpitämää kirpputoria, 
jotka toimivat lähetys- ja dia-
koniatyön hyväksi.

Kirpputoreilla käydään 
monesta syystä. Yhdelle ovat 
tärkeitä ympäristötietoisuus, 
vastuullisuus ja järkevä ku-

luttaminen, toiselle se, että 
saa itselle tarpeettomat tava-
rat lähelle kiertoon ja hyöty-
käyttöön.

Kirpputorit tarjoavat myös 
mukavaa ajanvietettä ja mah-
dollisuuden tavata samanhen-
kisiä ihmisiä.

Monessa niistä löytyy myös 
uutta tavaraa, ja löytöjen lo-
massa voi olla aikaa istua vir-
kistävälle kahvikupilliselle ja 
vaihtaa kuulumisia tuttujen 
kanssa tai tehdä vapaaehtois-
työtä.

1. Kirpputori Aarrekammio 
Kauhava

 h 70 vuokrapöytää
 h Pieni kahvio

 h Sirpan laukkuliike
 h KauppakeskusVallesman-

nissa Kauhavan keskustassa.

2. Kirpputori Isoo-Kirppis
Alahärmä

 h 80 vuokrapöytää
 h Myös uutta tavaraa
 h Prosenttimyynnillä isom-

paa tavaraa ja kalusteita
 h Lapuan Pesulan nouto-

palvelu
 h Pieni kahvio
 h Isoorinki 2, Alahärmä.

3. Kauhavan alueseura-
kunnan Kirpputori-kahvi-
la Toiska

 h Toiminta lähetys- ja diako-
niatyön hyväksi

 h Vaatteita, astioita, kirjoja, 
ynnä muuta tarpeellista

 h Myös uusia käsitöitä
 h Pieni kahvio
 h Mistä löytyy: Kirkkotie 13, 

Kauhava.

4. Ylihärmän kappeliseura-
kunnan kirpputori

 h Toiminta lähetystyön hy-
väksi

 h Tarjolla on vaatteita, as-

tioita, kirjoja ja muuta hyö-
dyllistä kodin tarpeistoa

 h Myös uusia käsitöitä 
myynnissä, kirpputorilta voi 
ostaa myös lahjakortteja

 h Sijaitsee Ylihärmän seura-
kuntatalon vieressä, osoit-
teessa Päämajantie 31, Yli-
härmä.

5. Lähetyskirpputori
Kauhava

 h Kauhavan Helluntaiseura-
kunnan ylläpitämä

 h Toiminta lähetystyön ja 
Kauhavalla tehtävän lapsi- ja 
nuorisotyön tukemiseen

 h Myynnissä esimerkiksi 
vaatteita, astioita, kalusteita, 
kodinkoneita, kirjoja ja urhei-
luvälineitä

 h Myös uusia käsitöitä
 h Löytyy osoitteesta Kaup-

patie 117, Kauhava.

Hyviä löytöjä 
ja mukavaa 
meininkiä

Kirpputori Aarrekammmio löytyy Kanta-Kauhavalta Vallesmannin kauppakeskuksesta. 
Siellä on 70 vuokrapöytää, pieni kahvio ja ohessa Sirpan laukkuliike.

Kirpputori Isoo-Kirppis Alahärmä sijaitsee entisen Voltin Pyörä- ja koneliikkeen tiloissa. 

Kirpputori-kahvila Toiskassa Kauhavan Kirkkotiellä voi poiketa myös kupposelle kuumaa.

Ylihärmän kappeliseurakunnan kirpputori sijaitsee seurakuntatalon vieressä.

Kauhavan Helluntaiseurakunta pitää lähetyskirpputoria Kauhavan Kauppatien varressa. 

Käsityöntekijöiden kaupungista löytyy 
eri puolilta aluetta kaikkiaan viisi kirpputoria. 
Kirpparille voi poiketa vaikka vain kahville.

1

2

4

3
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Härmien Kehittämisyh-
distys ry:llä on meneil-
lään ensi syksyyn ulot-

tuva YYA-Leader-projekti, 
jossa se avustaa yrityksiä ja yh-
distyksiä hankemaailmassa.

–  Yhdistykset ja yritykset 
ovat aktivoituneet hyvin han-
keasioissa: hakemuksia on 
tehty ja aihioita on olemassa, 
kertoo vuonna 2014 peruste-
tun Härmien Kehittämisyhdis-
tys ry:n puheenjohtaja Juha 
Kärnä.

– Perustimme Härmien Ke-
hittämisyhdistyksen vuonna 

2014, kun näimme, että alueel-
liselle kehittämiselle on tar-
peita ja yritysten ja ihmisten 
asioita pitää edistää. Tuomme 
esille kehittämisajatuksia ja 
koordinoimme yritysten, yh-
distysten ja ihmisten yhteistä 
toimintaa, Kärnä toteaa.

– Pidimme toukokuussa ti-
laisuuden, jossa pyrimme ak-
tivoimaan yksityisiä ihmisiä 
vuokraamaan vapaita tiloja, 
kuten huoneita ja mummon-
mökkejä tapahtumien ma-
joitustiloiksi, puheenjohtaja 
mainitsee ja jatkaa:

–  Tilaisuudessa toimme 
muun muassa esille, mitä ta-
pahtumia meillä täällä Kauha-
valla on, mitä palveluja tänne 
tulevat vieraat tarvitsevat, ja 
yritimme selvittää mahdollis-
ta majoituskapasiteettia ja ma-
joitusmahdollisuuksia sekä 
kehittää majoitustarjonnan 
lisäämistä.

Härmien Kehittämisyhdis-
tys ry:n läheinen yhteistyö-
kumppani on Kauhavan kau-
pungin Kehityskeskus.

– Härmien Kehittämisyh-
distys ry on ollut hyvä yh-

teistyökumppani alueen ke-
hittämisessä. Yksittäisten 
virkamiesten käsiparit jäävät 
kehittämistyössä nopeasti vä-
häisiksi, ja on erinomainen 
asia, että kaupungista löytyy 
vapaaehtoista kehittämisaktii-
visuutta. Kaupunki rohkaisee 
tällaiseen toimintaan esimer-
kiksi kuntarahoitusosuuksien 
avulla. Härmien Kehittämis-
yhdistys ry:llä on hanketoi-
minnasta hienoja näyttöjä, 
toteaa Kauhavan kaupungin 
kehitysjohtaja Juha-Martti 
Kuoppala.

Härmien Kehittämisyhdistys 
avustaa hankkeiden maailmassa

Härmien Kehittämisyhdistyksen puheenjohtaja Juha Kärnä 
patistaa yhdistyksiä ja yrityksiä aktiivisuuteen Leader-ra-
han hakemisessa.

Kuusi yritystä ovat 
saaneet hankkees-
sa koulutusta, ke-
hittäneet toimin-
taansa ja löytäneet 

toisensa, elleivät ole olleet yh-
teyksissä jo aiemmin.

Mukana ovat olleet Loma-
Rantala Kortesjärveltä. Lais-
kan Kartano ja Jääskän Loma 
Oy Alahärmästä, Maatilamat-
kailu Peräkangas Lapualta 
sekä Lappajärveltä Pito- ja 
ohjelmapalvelu Kokkitupa ja 
Rahkaranta ja Kipinäkodan 
luonto- ja elämyspalvelut.

Kuinka tärkeänä pidät han-
ketta alueen matkailun tu-
levaisuudelle, Etelä-Pohjan-
maan Matkailu Oy:n projekti-
päällikkö Arja Kortesluoma?

–  Alalla toimivien kannat-
taa avata itsensä entistä enem-
män näkemään toimintaansa 
kansainvälisin silmin, ja siinä 
tämä hanke on auttanut mu-
kana olevia yrittäjiä.

Hankkeen hallinnoinnin 
hoitaa Kauhavan kaupunki.

–  Siitä kiitos Kauhavalle, 
hankkeille kun ei aina tahdo 
löytyä hallinnoijaa. Avustus-
ta saimme Aisaparin kautta, 
Kortesluoma kertoi.

Myös Kauhavan viestintä- 
ja markkinointikoordinaatto-
ri Petra Karhula on tyyty-
väinen yhteistyöhön.

–  Huomaa, että yhteistyö 
sujuu heillä hyvin ja yrittä-
jät hoitavat hyvin hommansa 
myös minulle päin. Tehtävii-
ni kuuluu hankkeen byrokra-
tia laskuineen.

Karhulan mielestä on ”val-
tavan hienoa, että yrittäjät 
ovat lähteneet kimpassa ke-
hittämään toimintaansa”.

–  Kaupunkimme on kiin-
nostunut matkailuelinkei-
noista, ja seuraamme myös, 
miten koko maakuntamme 
ja Pohjanmaa tässä asiassa 

kehittyvät. Eihän matkailija 
mieti, minkä maakunnan alu-
eella hän liikkuu. Teemme yh-
teistyötä E-P:n Matkailu Oy:n 
kanssa myös Lakeudelle-per-
hematkailukampanjassa, sii-
nä suuntaudumme lähinnä 
Ruotsin-markkinointiin.

Karhula on kaupungin mat-
kailualan yhteyshenkilö.

– Matkailu liittyy kiinteäs-
ti kaupungin markkinointiin, 
tämä sopii hyvin työhöni.

Miltä tilanne Kauhavalla 
näyttää?

–  Matkailijoita tulee lisää 
kaupunkiimme, eikä ihme, 
sillä yrittäjät kehittävät aktii-
visesti kaikkea uutta. Näin ve-
tovoimamme kasvaa. Toivon, 
että lisää yrittäjiä rohkaistuisi 
hakemaan yhteistyökumppa-
neita ja kehittämään yhdessä 
toimintaansa.

Kv-yöpymiset ovat 
lisääntyneet Kauhavalla
Arja Kortesluoma luonnehti li-
sää Kauhava-matkailua.

– Ulkomaalaisten yöpymi-
set Kauhavalla lisääntyivät 15 
prosenttia vuonna 2017 edel-
liseen vuoteen verrattuna. 
Ruotsalaisten yöpymisten kas-
vu oli nelisen prosenttia viime 
vuonna.

–  Kauhavalla on vetovoi-
maa sekä koti- että ulkomailla, 
ja yrittäjät tekevät yhteistyötä. 
Erityisesti läheltä, kuten Ruot-
sista ja Venäjältä, on saatavil-
la lisäkasvua kohdealueille 
suunnatun yhteismarkkinoin-
nin avulla.

Entä koko maakunta?
–  Tämän vuoden tammi-

helmikuussa oli vähän yli 
kymmenen prosentin kasvu 
kaikissa yöpymisissä ja kuu-
den prosentin kasvu kv-yöpy-
misissä. Vuosina 2016 - 2017 
ruotsalaisten osuus kasvoi 
melkein 27 prosenttia pää- 

asiassa PowerParkin, Kauha-
van kaupungin markkinoin-
nin ja Lakeudelle -kampanjan 
ansiosta.

Mitä parannettavaa on?
– Maakunnassa osalta mat-

kailuyrityksien nettisivuilta 
puuttuvat kieliversiot, olisi 
hyvä olla edes englanniksi tar-
jolla olevat palvelut. Kannus-
tan menemään mukaan glo-
baaleihin kanaviin, se ei vaadi 
rahaa vaan aikaa. Esimerkik-
si tripadvisor.com, booking.

com ja visitfinland.com ovat 
Suomen näyteikkuna maail-
malle, projektipäällikkö vas-
tasi ja jatkoi:

–  Maaseutumatkailusemi-
naarissa käytettiin ilmaisua 
globaalisti lokaali, se on avain 
kansainväliseen matkailuun. 
Etelä-Pohjanmaa on maail-
man suomalaisin maakun-
ta, siitä kannattaa kyllä ottaa 
kaikki hyöty irti.

Laiskan Kartanon yrittä-
jä Marja-Liisa Lahti kertoi, 

mitä hankkeessa on tehty yh-
teisesti.

– Suunnittelimme yhteis-
esitteen suomeksi ja englan-
niksi. Muutakin yhteismark-
kinointia on tulossa. Osal-
listuimme myös opinto- ja 
verkostoitumisseminaariin 
Asikkalassa.

Jääskän Loman yrittäjä Päi-
vi Hautala kertoi, että lisäksi 
jokainen yrittäjä teetti kotisi-
vuilleen kieliversioita ja uusi 
muutenkin sivujaan.

–  Teimme muutakin kan-
sainvälistä materiaalia, esi-
merkiksi meillä on nyt mök-
kikohtaiset takankäyttöohjeet 
englanniksi.

Entä mitä Loma-Rantala on 
hyötynyt hankkeesta?

– Kieliversioiden lisäksi 
meitä on autettu tripadvisor-
matkailusivuston tietojen luo-
misessa. Olemme myös saa-
neet uusia yhteyksiä lähiseu-
dun yrityksiin, yrittäjät Teija 
ja Lasse Kari sanoivat.

”Ruotsista ja Venäjältä 
lisäkasvua matkailuun”
E-P:n Matkailu Oy:n projektipäällikkö Arja Kortesluoma katsoi pöytien ympärillä istuvia matkailualan 
yrittäjiä ja totesi, että Kansainvälistymiskuntoon-yritysryhmähankkeen väki oli ollut ahkerana.

Kauhavan kaupungin viestintä- ja markkinointikoordinaattori Petra Karhula on hoitanut yritysryhmähankkeen hallinnointia. 
Hänen vieressään Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n projektipäällikkö Arja Kortesluoma sekä alahärmäläiset yrittäjät Päivi 
Hautala Jääskän Loma Oy:stä ja Marja-Liisa Lahti Laiskan Kartanosta. 



Ensimmäinen kesä-
työpaikka säilyy mie-
lessä pitkään. 

– Se antaa nuorel-
le kallisarvoista ko-

kemusta ja lisää luottamusta 
omiin työtaitoihin, sanoo Kau-
havan kaupungin etsivä nuori-
sotyöntekijä Margit Kontola. 

Kaupunki tarjoaa kauhava-
laisille yrityksille ja yhdistyk-
sille Kesäduuni-tukea nuorten 
työllistämiseen kesällä. 

– Kesäduunin turvin työn-
antajat voivat tarjota nuorelle 
sen tärkeän ensimmäisen työ-
paikan ja edistää näin työn-
saantia myöhemminkin, hän 
jatkaa.

Alahärmäläinen 14-vuotias 
Nanna Ek on saanut Kesä-
duuni-paikan Päivi Hauta-
lan luotsaaman Jääskän Lo-
man kesätyöntekijänä.

– Hyvältä tuntuu tulla töi-
hin, ja on kivaa, että saa tiena-
ta omaa rahaa. Myös työkoke-
muksen saaminen on tärkeätä, 
Ek iloitsee.

Työtehtäviä ovat muun 
muassa lomahuoneistojen sii-
vous, asiakkaiden vastaanotto 
ja päivystys.

– Uskon, että selviydyn niis-
tä hyvin, sillä minulla on jo ai-
empaa työkokemusta siivous-
töistä, nurmikonleikkuusta ja 
lasten jumppien ohjaamisesta. 
Uskon, että nuorilla on hyvät 
mahdollisuudet saada Kauha-
valla kesätöitä, jos vain on mo-
tivoitunut työn hakemiseen, 
Ek jatkaa.

Nanna Ek käy koulua Ala-
härmän kirkonkylän koulun 
8. luokalla.

–  Luulisin, että luokkaka-
vereistani alle puolet ovat ke-
sätöissä tänä kesänä. On mie-
lestäni tärkeätä saada omaa 
rahaa, ettei elä vain vanhem-
pien rahoilla. Se auttaa meitä 
nuoria myös itsenäistymään, 
Ek toteaa.

Toukokuusta 
elokuuhun
Jääskän Loma on palkannut 
nuoria Kesäduuni-tuella myös 
aiempina kesinä.

– Meillä on Kesäduuni-tues-
ta ja nuorista hyviä kokemuk-
sia, ja rahallinen apu on yrit-
täjälle hyvä. Tuki mahdollis-
taa sen, että kynnys nuorten 
palkkaamiseen on alempana. 
Yrityksissä on asioita, joita 
nuoret voivat tehdä, ja yrittä-
jänä pitää miettiä itsekin, että 
oma jaksaminen riittää, Hau-
tala kertoo.

Viime kesänä yritys työl-
listi Kesäduuni-tuella kolme 
nuorta.

–  Tänä kesänä meillä on 
töissä tuella kaksi nuorta ja 
sen lisäksi kolme muuta nuor-
ta, Hautala lisää.

Kauhavan kaupungin Kesä-
duuni-tuki on suunnattu pää-
asiassa 15–20-vuotiaille. Työl-
listettäviä nuoria voi olla mak-
simissaan kolme työllistävää 
yritystä kohden.

– Nuorelle maksetaan työ-
ehtosopimuksen mukaista 

palkkaa ja tukea maksetaan 
korkeintaan neljältä viikolta, 
Kontola kertoo.

Tukea maksetaan kokoai-
kaisesta työstä 100 euroa vii-
kossa korkeintaan neljä viik-

koa. Puolipäivätyöstä tukea 
maksetaan 50 euroa viikolta.

– Tänä keväänä nuoret ja 
yrittäjät ovat olleet varhain 
liikkeellä, ja Kesäduuni-sopi-
muksia on syntynyt runsaas-

ti, Kontola iloitsee.
Kesätyötuen aika on touko-

kuusta elokuuhun.
Margit Kontola kannustaa 

myös nuoria aktiivisuuteen 
työn haussa:

– Nuori voi itsekin etsiä ke-
sätyöpaikan ja ilmoittautua 
kaupungin nuorisotyönteki-
jälle. Kannattaa olla reippaas-
ti yhteydessä, vielä ehtii hyvin, 
Kontola lisää.

Kesäduuni-rahasta hyötyvät 
kauhavalaiset nuoret ja yrittäjät

Kesäduuni
 © On suunnattu pääasiassa 

15–20-vuotiaille.
 © Työllistettäviä nuoria voi 

olla maksimissaan kolme 
työllistävää yritystä kohden.

 © Kesätyötuen toiminta-aika 
on toukokuu–elokuu.

 © Kesäduuniin palkattavan 
nuoren työsuhde tulee kes-
tää vähintään viikon. Tukea 
maksetaan korkeintaan 
neljältä viikolta.

 © Kesäduunin aikana nuo-
relle maksetaan työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa.

 © Tukea maksetaan suhtees-
sa työaikaan. Tukea makse-
taan kokoaikaisesta työstä 
100 euroa/viikko korkeintaan 
neljän viikon ajan. Puolipäi-
vätyöstä tukea maksetaan 50 
euroa/viikko.

Kesäduuni-tuen turvin kauhavalaiset yritykset ja yhdistykset voivat tarjota  
monelle nuorelle kesätyöpaikan. Tuki on suunnattu pääasiassa 15–20-vuotiaille.

Jääskän Loman yrittäjä Päivi Hautala (oik.) on ollut tyytyväinen Kesäduuni-mahdollisuuteen ja nuoriin työntekijöihin. Tänä 
kesänä Kesäduuni-tuella työskentelee yrityksessä alahärmäläinen kahdeksasluokkalainen Nanna Ek.

– Nuori, nyt on aika hakea kesätyöpaikkaa, jos sinulla ei sitä vielä ole, Kauhavan etsivä nuo-
risotyöntekijä Margit Kontola kannustaa. Kauhavan kaupunki tukee nuoren palkkaamista. 
Kesätyöpaikan voi etsiä itse tai sen löytämiseen voi saada apua ja vinkkejä nuorisotoimesta. 



Pari vuotta sitten 
kauhavalaisen He-
lena Luhtasen 
mieltä painoi huoli. 
12 vuotta vanhempi 

sisko, Terttu Marjamäki, oli 
huonossa kunnossa.

–  Tertulla on Parkinsonin 
tauti, mikä jo sinänsä vai-
keuttaa liikkumista. Kun rivi-
taloyhtiöön tuli piharemontti, 
Terttu ei päässyt koko kesänä 
kunnolla ulos. Silloin kunto 
romahti, Luhtanen muistelee 
toissavuoden tapahtumia.

Marjamäen luona kävivät 
kotihoidon hoitajat kolmesti 
päivässä.

–  Hyviä likkoja olivat, ot-
tivat minun asiaani hoidetta-
vakseen, Marjamäki itse kiit-
tää.

Kotihoidon käynneistä 
huolimatta Marjamäen mieli-
ala laski syksyn ja alkutalven 
kuluessa. Tapahtui kaatumi-
sia ja sängystä putoamisia.

– Kerran kaaduin, ja huo-
masin, etten päässytkään 
ylös. Juuri silloin puhelin soi. 
En uskonut, että kykenisin mi-
tenkään raahautumaan puhe-
limen luo, mutta päätin kui-
tenkin yrittää. Aivan hitaasti 
vedin pöytäliinasta, ja niin 
luuri putosi ulottuvilleni, Mar-
jamäki kertaa tapahtumia.

Langan toisessa päässä oli 
vanha ystävä, hiihtokaveri 
nuoruusvuosilta. Tilanteen 
kuultuaan hän soitti saman 
tien ambulanssin.

Tämä päivä aloitti tapahtu-

masarjan, jonka aikana Marja-
mäen pärjäämistä kotioloissa 
oli arvioitava uudelleen. Kävi 
selväksi, ettei asuminen yksin 
omassa rivitalohuoneistossa 
olisi enää mahdollista, joten 
hakemus asumispaikasta pan-
tiin vireille. 

Ensimmäinen apu löytyi 
vuodeosastolta Ylihärmästä. 
Marjamäki kotiutui osastolta, 
mutta melko pian tämän jäl-
keen hänet sijoitettiin Soin-
tulaan, joka on kotihoidon 
ryhmäkoti Ylihärmässä. Soin-
tulan huone oli kuitenkin vuo-
rohoitohuone eli tarkoitettu 
lyhytaikaiselle hoitojaksolle, 
eikä sitä voitu varata Marja-
mäelle pysyvästi.

Myöhemmin keväällä te-
hostetun palveluasumisen 
hoitoyksiköstä Mäki-Kevarista 
vapautui huone, jonne Marja-
mäki sai paikan. 

–  Täällä on niin mukavat 
hoitajat ja juttukaveriakin löy-
tyy, Marjamäki toteaa.

Myös sisarensa asioita hoi-
tanut Luhtanen on saanut 
huokaista helpotuksesta.

–  Täällä on säännölliset 
ruokailut, ja lääkkeet tulee 
otettua varmasti ajallaan, 
kun henkilökunta on paikalla 
vuorokauden ympäri. Tertun 
muistikin tuntuu palanneen, 
ja hän on muutenkin piristy-
nyt valtavasti.

Terttu Marjamäki on kir-
joittanut runoja koko aikuisi-
känsä ja julkaissutkin omakus-
tanteena kolme runokirjaa. 

Mäki-Kevarin valoisassa huo-
neessa seinille on ripustettu 
hänen maalaamiaan tauluja. 
Huoneen asukkaasta huoku-
vat tyytyväisyys ja levollisuus.

Palvelupäällikkö Sari 
Kuikka toteaa Marjamäen po-
lun tehostetun palveluasumi-
sen asiakkaaksi olevan varsin 
tyypillinen. 

–  Asiakkaalle tehdään 
aina ensimmäisenä palvelu-
tarpeen arvio ja sen pohjalta 
suunnitellaan hänen tarvitse-
mansa palvelukokonaisuus. 
Useimmitenhan ikäihmiset 
haluavat asua omassa kodis-
saan mahdollisimman pit-
kään. Tätä tuemme kotihoi-
don sekä erilaisten tukipalve-
lujen avulla, Kuikka vahvistaa.

Pääsääntöisesti asiakkailla 
on kaikki kotihoidon palvelut 
käytössään ennen siirtymistä 
ympärivuorokautisen hoivan 
piiriin.

– Jos tehostetun palvelua-
sumisen myöntämisperusteet 
täyttyvät, asiakas jää odotta-
maan vapautuvaa paikkaa. 
Asukaspaikat jaetaan kiireel-
lisyysjärjestyksessä. Paikka 
pyritään järjestämään kol-
men kuukauden kuluessa ha-
kemuksen käsittelystä, asiak-
kaan ja läheisten toiveet huo-
mioiden, Kuikka kertoo. 

 

Terttu Marjamäki lausui jut-
tua tehdessä runon Tilanne-
katsaus. Katso video siitä Kak-
sineuvoisen Facebook-sivulta. 

Runoilija löysi 
uuden ilon arkeen

Fakta
 © Kuntayhtymässä on noin 

500 säännöllisen kotihoidon 
asiakasta. Henkilökuntaa on 
noin 165.

 © Kotihoidon ryhmäkoteja 
ovat Sointula Ylihärmässä, 
Helmiranta ja Jokiniemi Kan-
ta-Kauhavalla, Harjulakoti 
Kortesjärvellä ja Pihlajapirtti 
Evijärvellä. Lisäksi kunta-
yhtymä tarjoaa vastaavaa 
palvelua myös Lappajärven 
Maijalassa.

 ©  Kuntayhtymän omissa 
tehostetun palveluasumi-
sen yksiköissä on noin 200 
vakiasukasta. Henkilökuntaa 
on noin 170.

 © Kaksineuvoisen ikäih-
misten tehostetun palvelu-
asumisen yksikköjä ovat 
Mäki-Kevari ja Artturintupa 
Ylihärmässä, Kaupinkoti 
Alahärmässä, Matintupa ja 
Iltakello Kanta-Kauhavalla, 
Tupasvilla Kortesjärvellä, 
Kaislahovi Evijärvellä ja Lin-
tukoti Lappajärvellä. 

 © Uusia asiakkaita opastavat 
ikäihmisten asiakasohjaajat: 
puh. 044 483 4530 (Alahär-
mä ja Ylihärmä),  puh. 040 
670 2252 (Kanta-Kauhava) ja  
puh. 040 160 4515 (Evijärvi, 
Kortesjärvi ja Lappajärvi).

Terttu Marjamäki on asunut reilun vuoden Mäki-Kevarissa 
Ylihärmässä. Helena Luhtasen mukaan rakas sisar on tänä aikana 
virkistynyt kuin silmissä.

Terttu Marjamäki (vas.) on tyytyväinen Mäki-Kevarin asukas. Säännöllisesti sisarensa luona vieraileva Helena Luhtanen kiittää 
talon henkilökuntaa hyvästä hoivasta.

Palvelut toimivat  
kesälläkin
Aiempien vuosien tapaan Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 
supistaa toimintaansa kesän ajaksi. Oheisesta taulukosta 
näet hyvinvointiasemien, hammashoitoloiden, perustur-
vatoimiston, perheneuvolan sekä työ- ja päivätoimintojen 
aukioloajat. 

Muistathan uusia reseptit ja hakea tarvitsemasi hoito-
tarvikkeet ajoissa! Sähköisten reseptien uusinta onnistuu 
myös apteekissa, puhelimitse sekä Klinik- ja Omakanta-pal-
veluissa.

Sote-keskus ja hyvinvointiasemat (ml. neuvolat)
Kauhava Avoinna koko kesän
Lappajärvi Kiinni 2.–29.7.
Evijärvi Kiinni 2.–29.7.
Kortesjärvi Kiinni 2.–29.7.
Alahärmä Kiinni 2.–29.7.
Ylihärmä Kiinni 2.–29.7.

Hammashoitolat
Kauhava Avoinna koko kesän
Lappajärvi Kiinni 16.–29.7.
Evijärvi Kiinni 2.–29.7.
Kortesjärvi Kiinni 2.–29.7.
Alahärmä Kiinni 25.6.–3.8.
Ylihärmä Kiinni 6.–29.7.

Perusturvatoimisto Kiinni 9.– 29.7.
Perheneuvola  Kiinni 2.–31.7.
Työ- ja päivätoiminnat:
Alahärmän toimintakeskus Kiinni 25.6.–29.7.
Matinrannan ja Lappa- 
järven toimintakeskukset

Kiinni 2.–31.7.

Sosiaalitoimen kiireellisissä 
asioissa ota yhteyttä
Virka-aikana kiireellisissä sosiaalipalveluasioissa ota yhteys 
Kauhavan perusturvatoimistoon, puh. (06) 2412 4282. Hen-
kilökohtainen asiointi järjestetään tarvittaessa ajanvarauk-
sella. 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemuk-
set toimitetaan Kauhavan perusturvatoimistoon osoitteel-
la: Kauhavan perusturvatoimisto, Toimeentulotuki, PL 3, 
62201 Kauhava.

Sosiaalipäivystys toimii ympäri vuorokauden numerossa 
044 4700 444. Sosiaalipäivystys on tarkoitettu ainoastaan 
kriisitilanteisiin.

Runsas elinikäinen UV-
säteilyn määrä ja ihon 
palaminen, erityisesti 

lapsuudessa ja nuoruudes-
sa, lisäävät riskiä sairastua 
ihosyöpään. 

–  UV-säteilyä ei voi ais-
tia ja tuntea iholla. Mitä pi-
dempään on auringossa, 
sitä suurempi riski on ihon 
palamiseen. Kosmeettinen 
solariumrusketus on aina 
terveysriski, päivystävä sai-
raanhoitaja Anu Lehervo 
muistuttaa.

Vaikka varjossa UV-sätei-
ly voi vähentyä yli 50 pro-
senttia, ohuen pilven läpi 
voi tulla jopa 90 prosenttia 
säteilystä. 

Pintavedessä uidessa iho 
palaa herkästi. Makuuasen-
nossa aurinkoannos on pe-
räti nelinkertainen pystya-
sentoon verrattuna. 

– UV-säteily voimakkainta 
kesäaikaan kello 11 – 15. Iho 
tulisi suojata vaatteilla, lie-
rihatulla ja aurinkolaseilla, 
Lehervo vinkkaa.

UVB- ja UVA-suojan sisäl-
tävää aurinkosuojavoidetta 
tulee levittää runsaalla kä-
dellä puhtaalle, terveelle 
iholle 15–30 minuuttia en-
nen ulosmenoa. Suojaker-
toimen tulisi olla keväällä 
ja kesällä 30. Voidetta tulisi 
lisätä kahden tunnin välein 
sekä aina uinnin jälkeen tai 
runsaan hikoilun ja pyyhe-
kuivauksen jälkeen.

–  Oikein käytettynä au-
rinkosuojavoiteet estävät 
ihon palamisen auringossa, 
mutta eivät estä UV-säteilyä 
koskaan sataprosenttisesti. 
Nauti auringosta kohtuulli-
sesti, se on parasta ehkäi-
syä, Lehervo toteaa.

Muista kesäajan  
aurinkosuoja!



Kaksineuvoisen terveys-
palveluissa otettiin huh-
tikuussa käyttöön inter-

netissä toimiva Klinik-palvelu. 
Palvelu löytyy kuntayhtymän 
verkkosivulta ja sitä voi käyt-
tää vuorokauden ympäri.

Järjestelmän kautta voi teh-
dä ajanvarauspyynnön, uusia 
reseptejä tai tiedustella tutki-
mustuloksia.

Avosairaanhoidon palve-
luesimies Marko Seppänen 

kertoo, että yhteydenottoja 
tulee uuden kanavan kautta 
ympäri vuorokauden. 

– Erityisen hyvää tässä on 
se, että potilas ei ole sidottu 
ajanvarausnumeron aukiolo-
aikoihin, hän sanoo.

Myös suun terveydenhuol-
lossa kokemukset ovat olleet 
hyviä:

– Palvelu on jo lyhyessä ajas-
sa löytänyt omaa asiakaskun-
taa. Klinikin kautta on tehty 

peruutuksia ja aikojen siirtoja, 
jotka on palvelun kautta help-
po hoitaa, johtava hammas-
lääkäri Riitta Hautala kertoo.

Kuntayhtymän hoitajat ot-
tavat Klinik-palvelun kautta 
asioineisiin asiakkaisiin yh-
teyttä yhden arkipäivän ku-
luessa soittamalla tai teksti-
viestillä. 

Uusi asiointikanava tuo 
soittamisen rinnalle vaihto-
ehtoisen tavan ottaa yhteyt-

tä terveyspalveluihin. Tutut 
ajanvarausnumerot säilyvät 
siis ennallaan, ja niihin voi 
soittaa aivan kuten ennenkin.

– Ajanvarausnumeroihim-
me tulee tuhansia puheluita 
kuukaudessa. Toivomme, että 
kun osa yhteydenotoista siir-
tyy internetiin, puhelimeen 
vastaavilta hoitajilta vapautuu 
aikaa niille, jotka tietokonetta 
eivät käytä, Seppänen ja Hau-
tala taustoittavat.

Sähköinen asiointi on ottanut 
mukavasti tuulta purjeisiin

Sairaanhoitaja Jenni Elgland näyttää, miten Kaksineuvoi-
sen uusi sähköinen Klinik-asiointikanava toimii. 

Kuntayhtymä aloittaa 
kotisairaalatoiminnan 
kesäkuussa. Kotisai-

raalassa potilaalle voidaan 
antaa sairaalatasoista hoitoa 
hänen kotonaan. 

– Tyypillinen kotisairaa-
lan asiakas voi olla esimer-
kiksi keuhkokuumeen tai 
ruusun vuoksi suonensi-
säistä antibioottihoitoa saa-
va henkilö, hoitotyön johtaja 
Piia Kujala havainnollistaa.

– Kotisairaalassa voidaan 
hoitaa myös potilaita, joilla 
on aloitettu uusi lääkitys, 
esimerkiksi verenohennus-
lääkitys, ja jotka sen vuoksi 
tarvitsevat seurantaa ja oh-
jausta.

Kotisairaalassa työsken-
telee sairaanhoitajia, jotka 
toteuttavat lääkärin mää-
räysten mukaisesti potilaan 
hoitoa tämän kotona.

Lääkäri arvioi kunkin po-
tilaan tilanteen, soveltuuko 
tämän hoito kotisairaalaan. 
Kotisairaalan asiakkaaksi 
tullaan lääkärin lähettämänä 
suoraan päivystyksestä, lää-
kärin vastaanotolta tai osas-
ton lääkärin lähettämänä.

Uuden toimintamallin an-
siosta potilaille monesti ras-

kaita osastojaksoja voidaan 
lyhentää.

–  Potilas voidaan kotiut-
taa osastolta aiempaa no-
peammin, sillä osa hoidosta 
voidaan toteuttaa hänen ko-
tonaan kotisairaalan voimin, 
Kujala kertoo.

Joissain tapauksissa ko-
tisairaalahoidolla voidaan 
jopa välttää osastojakso ko-
konaan. Jos kuitenkin asiak-
kaan vointi niin vaatii, koti-
sairaalasta siirrytään osasto-
hoitoon.

Kujala korostaa, ettei ko-
tisairaala ole mikään auto-
maatti. Potilaan tilanteen 
pitää ennen kaikkea sovel-
tua kotisairaalassa hoidet-
tavaksi, mutta hänen tulee 
myös itse sitä haluta. Lisäk-
si asiakkaan on sitouduttava 
noudattamaan hoitosuunni-
telmaa omalta osaltaan.

– Tämä on varmasti mo-
nelle houkutteleva vaihtoeh-
to, koska mieluitenhan ihmi-
set haluavat toipua oman ko-
din rauhassa, Kujala toteaa.

– Tämä on myös yksi tapa, 
millä laajennamme terveys-
palvelujemme valikoimaa ja 
parannamme näin ollen pal-
veluamme, hän muistuttaa.

Kotisairaalan toiminta  
alkaa kesäkuussa

Kahdella paikkakun-
nalla hajautettuna toi-
minut vuodeosasto 

muuttaa kesäkuun alussa 
takaisin Kanta-Kauhavalle. 

Kahden ja puolen vuoden 
ajan akuuttiosasto on toimi-
nut Lappajärvellä ja niin sa-
nottu kuntoutusosasto Yli-
härmässä. 

– Malli on ollut hankala. 
Potilaille tämä on näkynyt 
etenkin ikävinä ja raskaina 
siirtymisinä paikkakunnal-
ta toiselle, johtava ylilääkäri 
Heidi Ojala pahoittelee.

Kesäkuun alusta alkaen ti-
lanne kuitenkin kohenee, sil-
lä sairaalaosastot yhdistyvät 
ja palaavat saman katon alle 
Kanta-Kauhavalle. Osaston 
tarpeisiin soveltuvat tilat on 
remontoitu sote-keskuksen 
vieressä sijaitsevan hoitoko-
ti Iltakellon yläkertaan.

– Tilaan tulee 42 vuode-
paikkaa. Huoneet ovat yh-

den–kahden hengen huonei-
ta, ja kaikissa on oma vessa. 
Tilaan on asennettu happi-
laitteisto ja hoitajakutsujär-
jestelmä, Ojala kertoo.

Samalla osaston käytössä 
oleva lääkäriresurssi lisään-
tyy merkittävästi.

– Arkipäivisin aamukier-
roilla käy kaksi lääkäriä, vii-
konloppuisin kierroista vas-
taa päivystävä lääkäri.

Ylihärmässä osasto on 
toiminut samoissa tiloissa 
hyvinvointiaseman kans-
sa. Osastolta vapautuvaan 
tilaan on jo osittain muut-
tanut uusi tehostetun pal-
veluasumisen yksikkö, joka 
on saanut nimekseen Arttu-
rintupa.

Lappajärvellä osasto on 
niin ikään toiminut samas-
sa kiinteistössä hyvinvointi-
aseman kanssa. Tälle tilalle 
Kaksineuvoisella ei ole jatko-
suunnitelmia.

Osastot yhdistyvät 
ja palaavat Kauhavalle

Kauhavalainen Esa 
Pahkajärvi ka-
puaa tottuneesti 
menopelinsä sel-
kään. Pyöräily on 

mieluisaa puuhaa. Nyt odo-
tellaan enää lenkkikaveria. 

Pahkajärvi asuu Fransun-
puistossa, joka on aikuisille 
kehitysvammaisille suunnat-
tu tehostetun asumispalve-
lun yksikkö Kanta-Kauhavalla. 
Siellä henkilökunta on paikal-
la ympäri vuorokauden.

– Esa saisi lähteä lenkille it-
sekseenkin, mutta kyllä hän 
aina pyytää jonkun meistä 
työntekijöistä kaveriksi, ker-
too Fransunpuiston vastaa-
vana ohjaajana toimiva Satu 
Viinamäki.

– Tähän hänellä myös on 
täysi oikeus.

Pahkajärvellä halu lenk-
keillä ohjaajan tukemana läh-
tee hänen omasta toiveestaan. 
Kaikissa yksiköissä asia ei kui-
tenkaan ole näin yksinkertai-
nen. Osalle kehitysvammaisis-
ta turvallisinta on lähteä talon 
ulkopuolelle vain ohjaajan 
valvovan silmän alla.

Toissa vuonna uudistettu 
kehitysvammalaki määritte-
lee valvotun liikkumisen yh-
deksi rajoitustoimenpiteeksi.  

– Lakimuutoksen tavoittee-
na on parantaa kehitysvam-
maisten ihmisten oikeuksia ja 
osallistumismahdollisuuksia, 
taustoittaa lappajärveläisen 
Joelinkodin vastaava ohjaaja 
Mira Karvonen.

– Asiakkaan mielipide saa-
daan näiden muutosten an-
siosta selkeämmin esiin. Se 
myös parantaa heidän mah-
dollisuuksiaan päättää omis-
ta asioistaan, hän arvioi.

Uudet toimintaohjeet on 
otettu käyttöön myös Kak-
sineuvoisen vammaispalve-
luissa. Lakiin kirjattu oikeus 
omien päätösten tekoon on 
yllättänyt aluksi sekä kehitys-

vammaiset nuoret ja aikui-
set itsensä että heidän koti-
joukkonsa. Jokainen joutuu 
miettimään rooliaan arjessa 
ja asioista päättämisessä uu-
delleen.

– Työntekijöinä emme voi 
perusteettomasti rajoittaa esi-
merkiksi kehitysvammaisen 
nuoren elämää, johon kuu-
luu omien rajojen kokeilemis-
ta. Nuorella on oikeus omiin 
päätöksiin, myös niihin huo-
noihin, joista voi ottaa opik-
si, vammaispalvelujen sosi-
aalityöntekijä Piia Liinamaa 
toteaa.

– Toisaalta meidän on myös 

koko ajan arvioitava, voiko 
ympäristöstä tai kehitysvam-
maisen ihmisen toiminnasta 
aiheutua sellaista vaaraa, että 
sitä tulisi jollain keinoin rajoit-
taa, Liinamaa kuvaa työnteki-
jöiden tilannetta.

– Aina pyritään mahdolli-
simman vähään rajoittami-
seen, ja tietenkin oleellista 
on ennakoida tilanteita, ettei 
tarvetta rajoittamiselle tule.

Viinamäki, Karvonen ja Lii-
namaa korostavat, että kunta-
yhtymän alueella käytössä on 
varsin kevyitä rajoitustoimen-
piteitä, kuten sängynlaitoja es-
tämään nukkumisen aikaista 

putoamista tai pyörätuolissa 
käytettäviä turvavöitä.

– Emme voi perustella ra-
joitustoimenpidettä sillä, että 
ennenkin on tehty näin. Laki 
haastaa meidät paitsi arvioi-
maan omaa toimintaamme 
myös käymään uudenlaista 
keskustelua asiakkaiden kans-
sa, Karvonen sanoo.

– Vaikka asiakas soittelisi öi-
sin puheluita, emme voi ottaa 
häneltä puhelinta pois. Kes-
kustelemme hänen kanssaan 
ja sovimme, että puhelin voi 
olla öisin suljettuna kaapissa, 
hän havainnollistaa arjessa et-
sittäviä ratkaisuja.

Asiakkaan 
ääni kuuluviin
Lakimuutokset parantavat kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia. 
Toisaalta uudet ohjeet haastavat työntekijää miettimään arjen 
toimintoja uudelleen.

Joillekin kehitysvammaisille on turvallisinta liikkua ulkona ainoastaan valvotusti. Esa Pahka-
järvi pyytää pyörälenkille ohjaajan mukaan omasta tahdostaan. Kuvassa vierellä ovat Fran-
sunpuiston vastaava ohjaaja Satu Viinamäki (vas.) ja sosionomiopiskelija Jenna Pölönen.



Figen Oy on Snellma-
nin Lihanjalostus 
Oy:n omistama kehi-
tysyhtiö sikatiloille. 
Se vastaa Figen-sian-

jalostusohjelmasta ja tuot-
taa karjunsiementä. Lisäksi 
se välittää jalostusohjelman-
sa karjuja ja ensikoita suo-
malaisten porsaantuottajien 
ja ulkomaisten asiakkaiden 
käyttöön.

– Remontoimme ostamam-
me tilat Ylihärmän Pakan ky-
lästä. Sikalaan on tehty perus-
teellinen peruskorjaus, lattiat 
on avattu ja kaikki kalusteet on 
uusittu, ja lisäksi rakennettiin 
laboratorio ja toimistotilat. 
Aloitimme toiminnan maalis-

kuun lopussa, ja meillä on tääl-
lä 11 työntekijää, kertoo tuo-
tantopäällikkö Juha Mäkelä.

–  Tämä oli merkittävä in-
vestointi yrityksemme jalos-
tuspuoleen. Ylihärmä valikoi-
tui paikaksi sen vuoksi, että 
täällä sikatiheys on pieni ja 
sikaloita on vähän, sillä tällä 
alalla merkittävä tekijä ovat 
erilaiset taudit.

Asiakkaina 
noin 250 sikalaa
Karjuaseman läheisyydessä, 
kilometrin päässä, on myös 
emakkosikala, joka on Mus-
keli-isälinjan jalostussikala.

Vastaavan kaltaista karju-
asematoimintaa on Suomessa 

vain Finnpig Oy:llä, joka on A-
Tuottajat Oy:n ja HKScan Fin-
land Oy:n omistama.

– Kaikki muut ovat meidän 
asiakkaitamme, ja asiakkaina 

on noin 250 sikalaa. Figen Oy 
on Suomessa ainoa alan yri-
tys, jonka toimintaan kuuluu 
suomalainen sianjalostus, Mä-
kelä sanoo.

–  Rotujamme ovat York-
shire ja Maatiainen. Toimin-
tamme on kaiken kattavaa, 
ja siihen sisältyy kehitystyö, 
siitoseläinvälitys, neuvonta ja 
karjun siemenpalvelu.

– Vienti lisääntyy meillä 
koko ajan, ja kiinnostus ulko-
mailla tuotteitamme kohtaan 
on kova. Se johtuu terveistä 
eläimistä ja terveystilantees-
ta. Olemme saavuttaneet hy-
vän rehunkäyttökyvyn ja hy-
vät kasvu- ja lihakkuusominai-
suudet.

Figenin karjuasema tuli 
Ilmajoelta Ylihärmään
Lihatalo Snellmanin omistama Figen on ainoa suomalainen alan 
yritys, jonka toimintaan kuuluu myös kehitystoiminta eli jalostus. 

Kauhavan kaupunki on ti-
lannut kartoitus- ja sel-
vitystyön uusista maa- 

ja turkistalouden tuotantoa-
lueista.

Selvitystyöhön sisältyy kar-
toituksen toteuttaminen maa-
alueista, jotka soveltuvat maa-
, karja- ja turkistalouden tule-
vaisuuden tuotantoalueiksi,  
sekä tietopaketin laadinta 
maatilan tai turkistarhan laa-
jentamista sekä uutta inves-
tointia suunnittelevien tueksi.

–  Rahavirtana kyseessä 
ovat isot summat, sillä maa-
talouden ja turkistalouden 
tulot ovat alueelle kokonais-
taloudellisesti merkittävät. 

Kauhava haluaa edelleen olla 
kansainvälisesti merkittävä 
tuotantoalue maa- ja turkis-
taloudessa, sanoo kaupungin 
kehitysjohtaja Juha-Martti 
Kuoppala.

Kolmanneksi 
suurin kunta
Viime vuosina pelkästään 
Kauhavalla maatalouden tu-
lot ovat olleet vajaat 120 mil-
joonaa euroa vuodessa ja tur-
kistalouden tulot parhaimmil-
laan 27,5 miljoonaa euroa.

Kauhava on valtakunnalli-
sessa vertailussa maatilojen 
kokonaistuloilla mitattuna 
kolmanneksi suurin kunta.

– Maatalouden merkitys on 
Kauhavalla suuri. Kauhavalla 
on 861 tilaa, joiden lisäksi yh-
tenä tärkeänä maaseutuelin-
keinona alueella toimii tur-
kistalous, jonka tuotannossa 
on Kauhavalla 70 tarhaa, to-
teaa maaseutupäällikkö Jan-
ne Lahnalampi.

Selvitystyötä 
yhteistyössä
Kehityskeskus ja maatalous-
toimi ovat valmistelleet Kau-
havan ympäristöhallinnon 
kanssa tulevaisuuden tuotan-
toalueiden kartoitusta.

Selvityksen on määrä val-
mistua huhtikuun 2019 lop-

puun mennessä.
Sen tekee Tuliruusu Ym-

päristöpalvelut Marinex Ab:n 
kanssa.

–  Selvitystyö rahoitetaan 
Kehityskeskuksen hanke-
toimintaan ja maataloustoi-
men neuvontaan- ja hanke-
toimintaan varatuista mää-
rärahoista. Kartoituksen 
toteuttaminen on Kauhavan 
kaupunkistrategian mukai-
nen toimenpide, Juha-Martti 
Kuoppala kertoo.

Rahoitukseen selvitettiin 
myös Leader-hankerahoituk-
sen mahdollisuutta, mutta se 
ei ollut vaihtoehto selvitys-
työn rahoittamiselle.

Maa- ja turkistalouden uusia 
tuotantoalueita on päätetty selvittää

Figen Oy:n tuotantopäällikkö Juha Mäkelä vastaa Ylihärmän karjuaseman toiminnasta.

”Toimintamme on 
kaiken kattavaa, 
ja siihen sisältyy 
kehitystyö, siitos-
eläinvälitys, neu-
vonta ja karjun 
siemenpalvelu.”
– JUHA MÄKELÄ

KESÄTAPAHTUMAT 2018
Kauhavalla kesä alkaa jo huhtikuussa ja tapahtumia
onkin lähes joka viikko läpi koko kesän!

27.–29.4.  Esteratsastuskilpailut 4-taso 
28.4. Huvikauden avajaiset 
5.5.  Powerpark Sprint suunnistuskilpailut
12.5. Tractor Pulling SM-osakilpailu 
9.–10.6. Summer Cheer Cup SM-tason 

cheerleaderien kesäkilpailu
15.–16.6. Kauhavan kesämarkkinat
15.–17.6. Puukkofestivaalit (20 v. juhlavuosi)
22.–23.6. Nordic King raviurheilun suurkilpailu 

ja Suomen suurimmat juhannustanssit
24.6. Perinteiset Juhannusravit 

Kauhavan raviradalla
27.6.  Poniravit Kauhavan raviradalla

30.6.–1.7. PowerPark JM SM 2018 
29.6.–1.7. Kortesjärven Suvipäivät
6.–8.7. Härmälääset Häjyylyt
7.7.  Wanhanajan Lentopäivät
27.–29.7.  Valtakunnalliset 

ratsastuskouluoppilaiden
mestaruuskilpailut

31.7.–5.8. PowerPark Horse Show  
– kaikkien ikäluokkien 
SM-esteratsastuskilpailut

3.–5.8.  Ylihärmän Elotryskööt
10.–11.8. Power Truck Show & Rock Night
11.–12.8.  Kiihdytysajon SM-osakilpailu
25.8.–26.8. IAME Series Finland Karting
25.8. Finsumäen markkinat
31.8.–1.9. Kiihdytysajon SM-Finaali
1.9. Huvikauden päättäjäiset

ELOKUU

HEINÄKUU

KESÄKUU

Elämysten kaupunkiin !
Tervetuloa

Osta itsellesi tai lahjaksi!

KAUHAVA-kuvateos
Alahärmä, Kauhava, Kortesjärvi ja

Ylihärmä yksissä kansissa.

Jälleenmyyjät Kauhavalla:
INFO Kirjakauppa, K-Market Härmä,
K-Supermarket Kauppatie, S-Marketit,
kirjastot sekä Suomen Jääkärimuseo.
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