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Lukijalle
Yrittäjät ja yrittäjyys ovat nykyään juhlapuhujien suosiossa. Vaikka Kauhajoki on
perinteikäs yrittäjäpitäjä, tietää vain harva tarkkaan, millaisia yrityksiä ja yrittä
jyyttä Kauhajoella on aikojen kuluessa ollut ja miten ne ovat vaikuttaneet paik
kakunnan vaiheisiin ja asemaan ympäristössään. Kauhajoen nopea kehitys oman
seutukuntansa aluekeskukseksi ansaitsee kuvauksensa myös yrittäjyyden näkö
kulmasta.
Alun perin Kauhajoki ammensi kasvuvoimansa lähes yksinomaan maasta, eli
maa- ja metsätaloudesta, mutta viimeisinä vuosikymmeninä kehityksen moot
torina ovat olleet teolliset ja kaupalliset yritykset ja maatalouskin on muuttunut
yhä enemmän yritysmäiseksi. Erityinen piirre onkin maatalouspitäjän näyttävä
ja harvinaisen nopea muutos teolliseksi ja kaupalliseksi keskukseksi 1960-luvulta
lähtien, ilman erityisiä talousmaantieteellisiä edellytyksiä, suuria veturiyrityksiä
tai hyvää liikenteellistä sijaintia. Puutteet on korjattu omista lähtökohdista pon
nistavalla perinteisellä osaamisella, yrittäjyydellä ja Kauhajoen yritysympäristön
määrätietoisella ohjaamisella. Suuri merkitys on ollut vahvalla panostuksella kou
lutukseen Suomen itsenäisyyden alkuajoilta lähtien sekä erityisesti teollistumisen
kiihdytysvaiheessa 1960-luvulla. Kauhajoelle on ominaista myös vahva yhteisöl
lisyys - yhdistys- ja seuratoiminta, osuustoiminta ja kökkätyö - joka on osaltaan
ollut luomassa hyvää perustaa varsinaiselle yritystoiminnalle.
Kauhajoki 20000 Oy käynnisti vuodenvaihteessa 2013 hankkeen, jonka tehtä
vänä oli kerätä ja tallentaa tietoa yrittämisen vaiheista sellaisina kuin yrittäjät itse
taipaleensa ovat kokeneet. Aineiston pohjalta koottaisiin kirja, ja se sisältäisi sekä
kiinnostavaa kokemuksellista tietoa että merkittäviä virikkeitä tuleviin haastei
siin. Pyörää ei tarvitse aina keksiä uudelleen, vaan voimme ammentaa kokeneiden
yrittäjien keräämästä osaamispääomasta. Yrittäjyyden perinteen kokoamisella oli
Kauhajoella kiire, sillä monet keskeiset yrittäjät ovat jo poistuneet keskuudestam
me tai ikääntyneitä ja heidän tietämyksensä on jäämässä unholaan. Työ päätet
yinkin tehdä kahdessa vaiheessa: ensin haastattelut ja sitten varsinaisen kirjan
kirjoittaminen.
Haastatteluita toteuttamaan ryhtyi työryhmä, johon kuuluivat Kauhajoki
20000 Oy:n edustajat, yrittäjät Erkki Jylhiä ja Jari Mäki-Rahkola, sekä Kauhajo
kea koskevien aiempien kotiseutukirjojen julkaisemisessa toimineita henkilöitä:
emeritusprofessori, yritysmaantieteen tutkija Lauri Hautamäki, valokuvaaja Pentti
Kakkori, opetusneuvos Jussi Kleemola sekä kunnanjohtaja h.c. Heikki Taimi. Jylh
iä toimi työryhmän puheenjohtajana.
Kirjoittaminen käynnistyi alkukeväällä 2014, jolloin työryhmää täydennettiin
valitsemalla kirjoitustyöhön tietokirjailija, yrittäjä Reija Haapanen. Kirjan sisältö
päätettiin järjestää kronologiseen muotoon ja kuvata kauhajokelaisen yrittäjyyden
vaiheita 1800-luvun loppupuolelta lähtien. Koska haastattelutiedot eivät kattaneet
yrittäjyyden alkuvaiheita, Lauri Hautamäki lupautui kirjoittamaan niistä sekä ku
vaamaan yleisesti kauhajokelaista yrittäjyyttä. Nämä tiedot perustuvat suureksi
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osaksi kyläkirjoihin ja Liisa Ruismäen kirjoittamaan Kauhajoen historiaan. Hau
tamäki osallistui myös joidenkin muiden lukujen kirjoittamiseen. Kirjan kuvituk
sesta ja taitosta vastasi Pentti Kakkori. Lisäksi sijoittaja ja talousasiantuntija Raimo
Rinne saatiin toukokuussa 2014 avustamaan kirjan markkinoinnissa. Työryhmä
nimettiin toimituskunnaksi.
Kun Kauhajoella toimii nykyisellään noin yhdeksänsataa yritystä, on selvää, että
haastateltaviksi ei voitu valita kuin murto-osa paikkakunnan yrittäjistä. Valinta
oli vaikea, sillä kiinnostavia yrittäjiä olisi ollut moninkertaisesti. Kirjassa keskitytäänkin ensi sijassa yrittäjyyden kuvaamiseen ja yksittäisten yrittäjien kokemuksia
käytetään esimerkin omaisesti. Haastateltaviksi valikoitui Kauhajoelle tyypillisten
alojen yrittäjiä, vahvoja persoonia sekä myös muiden avainalojen edustajia. Lisäksi
on haastateltu viranhaltijoita, luottamushenkilöitä ja rahoituksen edustajia, jotka
ovat olleet vaikuttamassa Kauhajoen yritysympäristön kehittämiseen.
Kauhajoki-Seura järjesti toimivat tilat kirjan haastatteluille ja palavereille. Kau
hajoen kotiseutumuseo, Kauhajoen kotiseutuarkisto, Kauhajoen kaupunki, kirjas
sa esitellyt yritykset sekä monet yksityishenkilöt antoivat arkistokuviaan hank
keen käyttöön, Pentti Kakkorin omia kuvia unohtamatta. Kauhajoen Kameraseu
ra avusti uusien valokuvien hankinnassa. Toimituskunnan jäsenet ovat tukeneet
työtämme monin tavoin. FM Irja Niinimäki osallistui toimituskunnan viimeisiin
kokouksiin ja kävi kirjan aineiston läpi kielenhuollon ja tekstien viimeistelyn nä
kökulmasta. Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjahankkeen edistymiseen vaikutta
neita henkilöitä, ennen kaikkea haastateltuja ja haastattelijoita sekä muita tietojen
ja kuvien antajia, joita ilman kirjan kirjoittaminen ei olisi onnistunut.
Kirjan kustantajana toimi Kauhajoki 20000 Oy. Haastattelujen suunnitteluun
ja kuluihin saatiin Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahastosta 5 000
euroa. Kauhajoki 20000 Oy maksoi haastattelijoiden palkat, kokouskahvit sekä
muutamille keskeisille henkilöille pieniä korvauksia lähinnä kulujen peittämi
seksi. Muilta osin on toimittu hyvässä talkoohengessä. Kirjan mahdollinen tuotto
käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen, yrittäjyyden, ensisijassa nuorten yrittä
jyyden edistämiseen.
Kun nyt julkaisemme tämän kirjan kauhajokelaisesta yrittäjyydestä ja sen mer
kityksestä Kauhajoen kehitykselle, teemme sen nöyrin mielin. Vain pieni raapaisu
tärkeästä asiasta on tullut kansien väliin. Kirjahanketta käynnistettäessä kerätty
ja tallennettu arvokas haastatteluaineisto antaa jatkossa mahdollisuudet lukuisille
pienemmille tai suuremmille kirja- ja tutkimushankkeille. Toivoa sopii, että teki
jöitä ja rahoittajia löytyy.

Isojoella ja Tampereella 1.10.2015
Reija Haapanen
Lauri Hautamäki
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Kustantajan alkusanat
Moni asia lähtee liikkeelle sattumalta, kuin vahingossa. Niin tämä kirjaprojekti
kin: eräässä hallituksemme kokouksessa leikillisesti heitetty idea otettiinkin vaka
vasti ja ryhdyttiin toimiin Kauhajoen yrittäjyyden vaiheiden koostamiseksi kirjan
muotoon.
Kokemus on kaikessa laajuudessaan ollut hyvin avartava. Vaikka allekirjoitta
neilla on taustalla vuosikymmenien yrittäjäkokemus, tämä projekti on saanut nä
kemään yrittäjyyden kehitystä, kirjoa ja yhteiskunnallista merkitystä uusin silmin.
Yrittäjyydellä on todella monia ulottuvuuksia, joista nostamme tässä tiiviissä ter
vehdyksessä esiin vain muutamia. Kirjassa ne konkretisoituvat kauhajokelaisten
yrittäjien kokemusten kautta.
Yrittämisen edellytykset ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen. Yrittäjää pi
detään itsellisenä - jopa tämän kirjan nimeksi harkittiin ohikiitävän hetken ajan
”Itte”. Itsellisyys on perimmiltään henkistä itsellisyyttä, halua omatoimisesti ot
taa vastuu itsestään ja muista. Kuitenkin päätöksenteko tuntuu monissa asioissa
nykyään olevan pitkälti toisissa käsissä. Vuoden 1879 elinkeinovapaudesta tähän
päivään on yhteiskunnan tuottama sääntely nimittäin koko ajan lisääntynyt, jopa
siihen mittaan, että se monilta osin voimakkaasti haittaa yrittämistä. Tämä on vii
mein myönnetty myös ylemmillä tahoilla ja nykyinen hallitus on luvannut tarttua
ylenmääräisten normien purkamiseen tosissaan. Sääntely koskettaa voimakkaim
min juuri pienimpiä yrityksiä, joista Kauhajoenkin yrityskanta valtaosin muodos
tuu. Yksin tai muutama työntekijä apunaan toimivalla yrittäjällä ei ole varaa pal
kata eri alojen asiantuntijoita, vaan hän joutuu käyttämään byrokratian vaateiden
täyttämiseen niukinta resurssiaan, omaa aikaansa. Tämä kaikki on pois varsinai
sesta yrittämisestä ja tuloksen teosta.
Globalisaatio on tuonut soppaan omat mausteensa, ja siinä missä alkuaikoi
na tehtiin tarvikkeita kotikuntaan ilman kilpailevaa tuontia, on monilla yrityk
sillä nykyään kilpailijoita maailman joka kolkassa. Toisaalta kauhajokelaisillekin
yrityksille on koko maailma auki ja sitä on käytetty menestyksekkäästi hyväksi.
On ponnistettu vientiin, hyödynnetty tuontimahdollisuuksia tai etsitty yhteistyö
kumppaneita. Tätä kehityskulkua ei olisi olemassa ilman liikkumisen ja tiedon
välityksen nopeutumista. Tiedonvälityksen sivutuotteena saimme verkkokaupan,
joka on nakertanut paikallisten kivijalkakauppojen myyntiä, mutta toisaalta avan
nut laajoja markkinoita uusille tai erikoisemmille tuotteille sekä palveluille.
Globalisaatio koskee myös rahoitusmahdollisuuksia. Omat paikalliset rahoitus
laitokset, joissa oli niukat pääomat mutta tuttu pankkiiri ovat vaihtuneet isoihin
pankkikonserneihin. Teknologia puolestaan mahdollistaa riskirahan keräämisen
jopa kansainvälisiltä markkinoilta osakeannilla. Erilaisilla yritystoiminnan tuil
la on ollut osuutensa Kauhajoen teollisuuden kehittymisessä 1950-luvulta lähtien,
mutta EU:n myötä tukiehdot ovat muuttuneet ja monimutkaistuneet. Koko ajan on
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tarvittu yrittäjän omaa huomattavaa panostusta etenkin yrityksen aloitusvaihees
sa. Tämä vaatimus vaikuttaa jopa suuremmalta kuin aiemmin.
Yrittäjän henkilökuvakin on kokenut murroksen tämän kirjan kattamalla ajan
jaksolla. Aiemmin moni yrittäjä on lähtenyt liikkeelle oma-aloitteisuuden ja kä
tevyyden pohjalta, mutta nykyään koulutusmahdollisuudet ovat niin hyvät, että
jokin tutkinto on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Uuden polven kielitaito on
myös edeltäjiään parempi. Oppi ei tuo luovuutta, mutta antaa uusia keinoja sen
toteuttamiseen.
Itsellinenkään yrittäjä ei ole koskaan pärjännyt ilman yhteistyöverkostoja.
Aiemmin niihin kuuluivat tyypillisesti naapurit, tutut, saman alan yrittäjät omalla
paikkakunnalla sekä vaikkapa kiertokauppiaat. Yrittäjäjärjestössä on puolestaan
voinut tutustua muidenkin alojen yrittäjiin, Kauhajoella peräti 1930-luvulta läh
tien. Toimialajärjestöjä on syntynyt vuosien mittaan monille aloille. Nykyään on
mahdollista verkostoitua internetissä ja asiantuntijaryhmissä, jälleen globaalisti.
Kaikessa myllerryksessä ja muutoksessa yksi on kuitenkin säilynyt: yrittäjä
tarttumassa mahdollisuuksiin, joita muut eivät ole huomanneet ja joiden onnistu
mismahdollisuudet usein ovat "erittäin epätodennäköisiä, mutta kuitenkin mah
dollisia”. Tämä kysyy innovatiivisuutta, uskallusta sekä sitoutumista. Ja innostus
ta. Yrittäjän on nimittäin saatava itsensä ohella innostumaan myös perheensä sekä
työntekijänsä.
Emme luonnehdi yrittäjää tässä kohti tämän pidempään. Annamme kirjan lu
kijalle kuitenkin osviitaksi Kasimir Leinon runon Kunnon mies ja huomion, että
yrittäjä ei tämän määritelmän mukaan todellakaan voi olla "kunnon mies”.

Kun teet sä niin kuin käsketään,
kun syöt sä, mitä syötetään,
niin olet kunnon mies.
Kun uskot, mitä saarnataan,
et pyri koskaan vapaampaan,
niin olet kunnon mies.
Kun pidät paikkas, jonka sait,
ja vanhat aatteet, tavat, lait,
niin olet kunnon mies.
Kun katsot miehiin johtaviin
kuin kansa katsoo jumaliin,
niin olet kunnon mies.
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Kun kaikillen sä rauhan suot
ja vastustuumat vatsaas juot,
niin olet kunnon mies.
Kun silmät, korvat ummistat
ja omantuntos laajennat,
voit olla kunnon mies.
Jos järki, tunne poljetaan,
sa ällös hiisku sanaakaan,
niin olet kunnon mies.
(Kokoelmasta Ristiaallokossa 1890)

Kirjassamme kerrotaan paljon myös yhteisöllisestä yrittäjyydestä. Tämäkin
projekti osoittaa sen voiman. Tiimimme on ahkeroinut kaksi vuotta suureksi
osaksi talkootyönä ja koonnut hienon teoksen. Kirjan lisäksi projekti tuotti mer
kittävän määrän yrittäjien kertomuksia nauhoitettuna ja litteroituna, muidenkin
tutkijoiden hyödynnettäväksi.
Nyt suuri urakka on valmis ja tunnelmat korkealla, niin kuin aina vaativan
työn onnistuessa. Uskomme, että olemme tehneet merkittävän kulttuuriteon tal
lentamalla tietoa, jonka on nopeasti unohtumassa, kun muistajat ovat poistumas
sa. Toivomme, että lukijat saavat kirjan myötä laajennettua näkemyksiään uusilla
tiedoilla sekä yrittäjien omakohtaisilla kokemuksilla. Kirja on täyttänyt tehtävän
sä, mikäli se omalta osaltaan vähentää turhia ristiriitoja ja auttaa Suomen eri toi
mijoita parempaan ymmärrykseen ja kitkattomampaan yhteistyöhön. Se toimii
myös esimerkkinä uusille yrittäjille näyttäessään, kuinka "tuhannen eri tavalla”
voi omalla toiminnallaan tuottaa tuiki tarpeellista elinvoimaa seutukunnalle,
kanssaihmisille ja tietysti myös itselle.
Erkki Jylhiä
Jari Mäki-Rahkola
Kauhajoki 20000 Oy.n edustajat kirjan toimituskunnassa
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M arjatilan Ari-Pekka Kukkasm äki
käynnistäm ässä m a n sika n p o im in ta a
a a m u ku u d e lta heinäkuussa 2015.

Kirjan tarkoitus ja rakenne
Kirjan tavoitteena on syventää ja koota tietämystä kauhajokelaisen yrittäjyyden eri
vaiheista sekä saattaa se luettavaksi kaikille kauhajokelaisille ja muille asiasta kiin
nostuneille. Tällainen kirja auttaa ymmärtämään yrittäjyyden todellista luonnetta
ja sen merkitystä omassa kunnassa ja koko yhteiskunnassa.
Useimmiten yrityksiä tutkitaan ulkokohtaisten toiminnallisten mittarien poh
jalta ja unohdetaan ihminen eli yrittäjä moninaisine tunteineen ja toimineen. Toi
saalta tutkitaan paljon myös yritysympäristöä, mutta yleensä vain siltä kannalta,
millaisia yrityksen ulkoiset suhteet ovat ja millaisia hyötyjä tai haittoja yrityksellä
on ympäristöstään. Yleensä tutkimukset koskevat jotakin poikkileikkaustilannet
ta tai sitten jotakin yrittäjyyden tai yritystoiminnan erityisalaa. Käsillä olevassa
kirjassa pyritään Kauhajoen yrittäjyyden monipuoliseen kehitystarkasteluun yrit
täjyyden alkuajoista nykyhetkeen saakka.
Kyseessä ei ole varsinainen historia, koska aineisto ei perustu pääasiassa alku
peräisiin asiakirjoihin. Kirjassa käytetään monenlaista aineistoa, mutta pääpaino
on yrittäjien henkilökohtaisten kokemusten kartoittamisessa. Selvitetään myös
päättäjien mielipiteitä yritysympäristön kehittämisestä. Muu aineisto perustuu
painettuihin lähteisiin ja valokuviin. Aineistoa ja sen keruuta esitellään erikseen
seuraavassa luvussa.
Kirja ei ole ensi sijassa tieteellinen. Teksti on kansantajuista ja helposti omak
suttavaa. Tieteellisiä periaatteita on kyllä noudatettu ja esitettävien asioiden paik
kansa pitäminen on pyritty varmistamaan. On saattanut olla, että jotkut haastatel
lut ihmiset ovat muistaneet asioita eri tavalla tai että esimerkiksi tärkeinä lähteinä
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olevissa kyläkirjoissa esiintyy joitakin virheitä. Jos erilaisia muistumia esiintyy,
on pyritty arvioimaan, miten asianlaita todellisuudessa on. Jos tätä ei ole pystytty
ratkaisemaan, on joko esitetty erilaiset mielipiteet tai asianomainen kohta jätetty
kirjasta pois, mikäli asia on vähäpätöinen.
Kirjasta muodostuu tekstin ja valokuvien saumaton ja sopusuhtainen kokonai
suus, jossa kuvat kuvateksteineen punoutuvat varsinaisen tekstin lomaan. Yrittäjiä,
toimihenkilöitä ja työntekijöitä kuvataan työnsä ääressä. Yrityksiä kuvataan sisältä
ja ulkoa. Käytettävissä on ollut runsaasti valokuvia sekä menneiltä ajoilta että ny
kyhetkestä. Teksti ja kuvitus toimivat tehokkaasti yhdessä: valokuvat havainnollis
tavat, täydentävät ja selkeyttävät sanallista ilmaisua.
Kirjan alussa esitellään erilaisia yrittäjyyden ilmenemismuotoja sekä sen etelä
pohjalaisia ja kauhajokelaisia peruspiirteitä kirjallisuuden ja puhekielessä käytetty
jen ilmausten avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteisölliseen yrittäjyyteen,
jota Kauhajoella on ollut ja vieläkin on poikkeuksellisen paljon. Kyse on sellaisesta
yrittämisestä, jossa edistetään ensi sijassa yhteistä hyvinvointia. Kauhajoella tästä
on erinomaisia esimerkkejä, jotka ovat valtakunnallisestikin ainutlaatuisia.
Kirjassa eritellään yrittäjyyden merkitystä aikojen kuluessa - millä tavoin
yrittäjyys tulee esille Kauhajoen kehityksessä, elinkeinoissa ja yritysmuodoissa.
Tärkeimpiä kehityksen lähtökohtia ovat olleet maa ja sen omistus, raaka-aineet,
energialähteet, työvoima, pääoma ja yritysympäristö. Selvitetään, miten näitä voi
mavaroja on eri aikoina hyödynnetty, ja ennen kaikkea kuvataan itse yrittäjyyttä,
jonka ansiosta voimavarat on voitu tehokkaimmin käyttää yritysten ja sitä kautta
Kauhajoen ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.
Yrityskuvausten ohella kirjassa esitellään keskeisimpiä yrittäjiä, jotka varsinkin
1900-luvun alkupuolella olivat vahvoja persoonia ja monesti myös paikkakunnan
suurimpien tilojen omistajia sekä tärkeitä kunnallisia ja seurakunnallisia vaikut
tajia ja joiden toiminta saattoi ulottua myös maakunnalliselle ja jopa valtakunnal
liselle tasolle.
Kauhajoen yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehitys kuvataan vaiheittain ja
kytketään yleiseen yhteiskunnalliseen ja teknologiseen kehitykseen, koska koko
Kauhajoen ja yksittäisten yritysten kehitys on riippuvainen niistä päätöksistä ja
muutoksista, mitä koko maailmassa, Euroopassa ja Suomessa tapahtuu. Tärkeitä
käännekohtia ovat olleet suuret nälkävuodet ja elinkeinovapauden säätäminen
1860-luvun loppupuolella, Suomen itsenäistyminen vuonna 19 17,1930-luvun alku
puolen lama, sotavuodet 1939-1944, hyvinvointivaltion nopean laajenemisen aika
1960-luvun lopusta 1970-luvun alkuun, 1990-luvun alun suuri lama, EU-jäsenyys
vuonna 1995 ja nykyinen, vuoden 2007 finanssikriisistä alkunsa saanut taantuma-aika.
Yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tarkastellaan edellä mainittuina aikakausina
kulloinkin sopivimpien menetelmien ja aineistojen perusteella. 1800-luvun lopulla
säädetyn elinkeinovapauden jälkeiseltä ajalta alkaen yrittäjyyttä kuvataan yleises
ti lähinnä painettuihin historiakirjoihin nojautuen. Esille nousee ensi sijassa ter
vanpolttoon ja käsityöläistuotteisiin liittyvä kaupankäynti. 1900-luvun alkupuolen
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yrittäjiä ja yritystoimintaa kuvaillaan kylittäin käyttäen lähteinä pääasiassa kyläkirjoja, joissa esitellään erinomaisesti käsityöläisiä, yrittäjiä ja heidän yrityksiään.
Pohditaan myös, millainen merkitys tämän aikakauden yritystoiminnalla on ollut
myöhemmässä teollistumisessa. Yrittäjyyden kuvauksen pääpaino on sotien jäl
keisessä ajassa, jolloin maaseudun raju rakennemuutos alkoi, elinkeinot monipuo
listuivat ja Kirkonkylä sekä Aronkylä alkoivat kasvaa yhtenäiseksi, kaupunkimai
seksi keskustaajamaksi. Juuri tältä ajalta yrittäjähaastattelut antavat monipuolisen
kuvan, jota sitten yritysympäristön kehittämisestä päättämässä olleet täydentävät
omilla tiedoillaan. Tältä ajalta on olemassa myös paljon tutkimuksellista aineistoa,
joka tukee erinomaisesti haastatteluaineistoa.
Vaiheittaisen kuvauksen jälkeen esitetään yhteenvedon tapaan yrittäjien ja yri
tysten erilaisia kehityssuuntia ja polkuja sekä Kauhajoen yrityselämässä tapahtu
neita tärkeimpiä muutoksia. Jakso paljastaa piirteitä yrittäjyyden ja yritysten kehi
tyskaaren monimutkaisesta ja ainutkertaisesta luonteesta. Jälkimmäisestä luvusta
ilmenevät yhteiskunnallisen ja teknologisen kehityksen suuret linjat, esimerkiksi
siirtyminen automaatioon ja globalisaatioon sekä koulutuksen merkityksen li
sääntyminen. Tavoitteena on ymmärtää paremmin yritystoiminnan ja yritysym
päristön nopeita muutoksia ja yritysten sopeutumista niihin, samoin menestymis
tä tai pahimmassa tapauksessa joutumista konkurssiin.
Viimeisessä luvussa luodaan kokoava katsaus Kauhajoen yrittäjyydessä ja yri
tystoiminnassa tapahtuneeseen kehitykseen. Miten haastatellut ovat kokeneet yrit
täjyytensä? Mitkä tekijät Kauhajoella ovat eri vaiheissa vaikuttaneet yrittämiseen
ja sen kehitykseen? Miten Kauhajoki muistuttaa naapurikuntia tai poikkeaa niistä?
Erityisesti vertailu samanlaiset kehitysedellytykset omaavaan Jalasjärveen paljas
taa selkeästi, kuinka erilaista kuntien kehitys saattaa olla ja kuinka pienetkin teki
jät voivat aiheuttaa suuria eroja.

Aineiston keruu ja käsittely
Haastatteluaineisto
Haastattelut suoritettiin huolella Lauri Hautamäen asiantuntemukseen perustuen.
Hän laati kysymyssarjat erikseen yrittäjille ja yritysympäristön kehittämiseen vai
kuttaneille, kuten viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Edustavaan aineistoon
seuloutui 56 henkilöä. Kirjoitustyön kuluessa tehtiin vielä muutama täydentävä
haastattelu. Kyselytutkimuksen avulla olisi saatu enemmän vastauksia, mutta nii
den sisältö olisi ollut huomattavasti suppeampi. Nyt määrän korvasi haastattelujen
hyvä laatu ja kattavuus. Haastateltavien valinnassa käytettiin tarkkaa harkintaa ja
työryhmän jäsenten laajaa paikallistuntemusta.
Tarvittaessa tehtiin tarkistuskyselyjä. Aluetieteen professori Seija Virkkalan
ja lehtori, kauppatieteiden tohtori Riitta Kosken kanssa pidettiin Vaasan yliopis
tossa huhtikuussa 2013 neuvonpito aihepiirin tiimoilta, jolloin saatiin vahvistusta
omaksutulle tutkimussuunnitelmalle sekä valituksi haastattelijat. He olivat alue
tieteen maisteri Johanna Salmi sekä opiskelija Reetta Pitkäkoski, molemmat Kau18
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hajoelta lähtöisin ja siten paikallistuntemusta omaavia. Haastattelijat perehtyivät
syvällisesti aiheeseensa etukäteen annetun aineiston ja suullisten evästysten avulla
sekä tekivät myös videoituja koehaastatteluita, joiden perusteella kysymyssarjat to
dettiin toimiviksi ja haastattelijat erittäin pystyviksi tehtäväänsä.
Haastatteluissa tähdättiin ennen kaikkea Kauhajoen voimakkaan teollistumi
sen aikakauden kuvaamiseen, erityisesti aikaan 1960-luvulta lähtien, josta muisti
tietoja on vielä runsaasti jäljellä. Myös vanhempia aikoja koskevia muistikuvia ke
rättiin talteen, mutta ne ovat sirpalemaisia eivätkä kuvaa aikakauttaan kovinkaan
kattavasti. Yrittäjiltä tiedusteltiin oman yrittäjyytensä ja yritystoimintansa lisäksi
mielipiteitä yritystoimintaan liittyvistä tekijöistä ja Kauhajoesta yritysympäristö
nä. Hallinnon ja rahoituksen edustajia pyydettiin kuvailemaan Kauhajoen kehitys
tä ja kehittämistä eri vuosikymmeninä ja siihen vaikuttaneita tekijöitä, erityisesti
yritysympäristön, elinkeinojen ja koulutuksen näkökulmista.
Haastattelut toteutettiin kesällä 2013. Työ aloitettiin vanhimmista muistelijois
ta, joiden kerronta ulottui aina 1930-luvulle saakka. Litteroitua tekstiä on kaik
kiaan noin 2000 sivua. Nauhoitetut sekä litteroidut haastattelut on talletettu Tam
pereen yliopiston yhteydessä toimivaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon,
jossa ne ovat tutkijoiden käytettävissä. Pitkäkoski on käyttänyt samaa materiaalia
nykysuomen aihepiiriin kuuluvassa pro gradu -työssään, kysymyksenasettelunaan
yrittäjien ja virkamiesten erot argumentaatiossa. Yrittäjähaastateltujen osuus ke
sän 2013 perusaineistossa oli 60 %. Yrittäjistä valtaosa oli syntynyt 1940-luvulla,

K oulutus on yksi kirjan a lavirta uksista.
Kelloseppä kisällejä K ris tiin a n ka u 
pungissa 1900-luvun alussa. Kuvassa
myös kauh ajo ke la ise t J. E. Keturi
(takarivissä to in e n vasem m alta) ja
Ludvig Peltonen (edessä vasem m alla
istum assa).
Toinen alavirta us on k ä sity ö lä i
syys, m itä ed u s ta v a t niin kelloseppä kisä llit kuin oike a n p u o lim m a ise n
kuvan kiertävä sa h a n te ro itta ja Iisakki
P eltoniem i. K uvannut M a tti Porkkala
noin vuon na 1930.
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vaihteluvälin ollessa 1916-1975. Heidän syntymäpaikkakuntansa oli tyypillisesti
Kauhajoki (67 %) ja sukupuoli mies (83 %). Näissä viimeisissä luvuissa on yhdessä
haastateltujen pariskuntien puolisot huomioitu erikseen. Kirjoittamisen yhteydes
sä tehdyistä täydentävistä haastatteluista pääosa kohdistui 1960-1970-luvuilla syn
tyneisiin maanviljelijöihin.
Kirjallinen ja muu aineisto

K la p iy rittä jille syntyi uusia m a rk
kinarakoja kuluvan v u o s itu h a n 
nen p u u lä m m ity sb u u m in m yötä.
V arikkotiellä sijaitseva P uuvarikko Oy
tu o tta a klapeja ja m u uta p o lte tta va a
puutavaraa. Yritys m yös to im itta a
p u u t ta rp e e n m ukaan m u uta m a n
kym m en en k ilo m e trin säteelle Kau
hajoelta. O ikeanpuoleisessa kuvassa
on y rittä jä Kari K ytöharju kla p ip in o n
edessä. Yrityksessä on m ukana
osakkaana myös Karin poika Rami,
jo k a tu le e ja tka m a a n ja k ehittäm ää n
to im in ta a siinä vaiheessa, kun isä
s iirty y eläkkeelle. Vasem m alla on Rami
m e tsäkoneen kanssa. M o le m m at
kuvat ovat vu o d e lta 2015.

Aiempaa tutkimuksellista tietoa paikallisesta yrittäjyydestä on jonkin verran. Riit
ta Mäkinen on vuonna 2004 koonnut Kauhajoen materiaalinkäsittelyn historiaa
Maharotoonta ei ookkaa -nimiseen kirjaan haastattelujen perusteella. Kauhajoke
laista yrittäjyyttä tai yrityksiä esiintyy myös Riitta Kosken pohjalaista yrittäjyyt
tä koskevassa väitöstutkimuksessa vuodelta 2002, Lauri Hautamäen teollistuvan
maaseudun analyysissä samalta vuodelta sekä Kari Mikko Vesalan ja Hilkka Vi
itisen toimittamassa Yrittäjyyden menestystarinat -raportissa vuodelta 2011. Myös
tuoreessa Kauhajoen kulttuurimaisemien kirjassa1 sekä useissa kyläkirjoissa esi
tellään yritystoiminnan kehitystä. Tässä kohdin on kiitettävä kyläkirjojen kirjoit
tajien ja toimittajien valtavaa työtä kylien varhaisen yrittäjyyden kuvaamisessa.
Yrittäjyyden varhaisvaiheista on paljon tieteellistä tietoa Liisa Ruismäen kirjoitta
massa, vuoteen 1918 ulottuvassa Kauhajoen historiassa.
Yksittäiset yritykset ovat teettäneet omia historiikkejaan. Tällaisia ovat esimer
kiksi Kauhajoen Saha Oy, Pesmel Oy, Serres Oy, Eino Niemen Leipomo Ky sekä
SIVUN KUVAT OSMO METSÄLÄ
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Ojalan Pakari Oy.2 Suupohjan Hankkijan väki on koonnut muistelukirjan.3Lisäksi
lehdissä on kiinnostavaa tietoa. Kauhajoen Joulu -lehti on erinomainen paikal
lishistorian arkisto tiiviissä muodossa. Kauhajoen Kunnallislehti, nykyään Kauhajoki-lehti, on kertonut yrittäjäasioista monipuolisesti koko elinkaarensa ajan,
eikä pidä unohtaa myöskään maakunnallisia sanomalehtiä Ilkkaa ja Pohjalaista
(vuoteen 1984 Vaasa). Työryhmä sai käyttöönsä Vaasa-lehdessä Kauhajoen ase
mapaikalla toimittajana toimineen Martti Anttilan leikekirjat vuosilta 1965-1978.
Tämä aineisto säästi pitkälliseltä mikrofilmien selailulta ja selittää kyseisen lehden
esiintymisen monissa kohdissa haastateltujen muistitietoa tukevana kirjallisena
viitteenä. Osa haastatelluista on antanut haastattelijoille mukaan täydentävää ma
teriaalia, jota on myös hyödynnetty. LC Logistics Center lainasi projektin käyttöön
Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastattelumuistiinpanot.
Kuva-aineistoa on näin pitkältä ajanjaksolta ollut saatavilla vaihtelevasti. Kuvia
on lainattu Kauhajoen kotiseutumuseosta, Kauhajoen kotiseutuarkistosta - erityi
sesti Keijo Jaakolan ja Kauhajoen Sahan kokoelmista - Kauhajoen kaupungilta,
yrityksiltä itseltään sekä muista lähteistä, joista on mainittava erikseen Pentti Kakkorin oma arkisto. Lisäksi uusia valokuvia hankittiin projektin kuluessa eri tavoin.
Toukokuun 2014 loppupuolella pidettiin Kotiseututalolla yleinen skannaustilaisuus, johon kutsuttiin osallistujia sekä lehtijutulla että suoraan. Samanlaisia han
kintoja on tehty myöhemminkin kokousten yhteydessä. Lukuisat yksityishenkilöt
ovat myös antaneet kuviaan käytettäväksi. Kauhajoen Kameraseura on avustanut
uusien kuvien hankinnassa. Kauhajoen Yrittäjät ry lähetti jäsenyrityksilleen joukkopostituksen tekeillä olevasta kirjasta tammikuussa 2015 ja pyysi myötämielis
tä suhtautumista kuvauksiin. Näissä nykypäivän valokuvissa on pyritty saamaan
mahdollisimman monipuolinen kuva Kauhajoen yrityselämän laajasta kirjosta.
Taiteilija Matti ”Niffe” Nisula piirsi tilauksesta kuvituksen muutamiin tilanteisiin,
joista ei ollut valokuvaa saatavissa.
Kiitokset avusta arkistokuvien etsinnässä Kauhajoki-Seura ry:n puheenjohtaja
Liisa Ruismäelle kotiseutuarkiston kuvien tuntijana, Sari Tallgrenille Kauhajoen
kotiseutumuseosta sekä Sirpa Autiolle Kauhajoen kaupungista. Erityismaininnan
ja kiitokset ansaitsevat Kameraseuran kuvaajista Tatu Siltanen ja Osmo Metsälä,
jotka taitavina kuvaajina ovat aktiivisesti tuottaneet mainioita kuvia tämän päivän
yrittämisestä. Kirjaa varten otettiin uusia kuvia myös ilmasta käsin, ja kiitokset
vakaasta kuvausreissusta kuuluvat lentäjä Sami Mäntyharjulle.

L a u ri H a u ta m ä k i

Yrittäjyyden yleisiä lähtökohtia Kauhajoella
Yrittäjyys eteläpohjalaisena ja kauhajokelaisena luonteenpiirteenä
Maamme kylmät ja karut luonnonolot ovat vaatineet asukkailtaan rohkeutta,
sopeutumiskykyä ja nöyryyttä, mutta samalla uskoa parempaan huomiseen, sit
keyttä, aloitteellisuutta, neuvokkuutta ja uuden oppimista. Näillä avuilla olemme
nousseet takapajuisesta maatalousyhteiskunnasta noin sadassa vuodessa teollis
tuneeksi ja kaupungistuneeksi maaksi. Etelä-Pohjanmaa ja Kauhajoki ovat tässä
kehityksessä pysyneet hyvin kyydissä, vaikka ongelmiakin on kohdattu. Avainase
massa on ollut yrittäjyys, jolla on monia ilmenemismuotoja.
Sanalla yrittää tarkoitetaan Koirasen4 mukaan yleensä pyrkimistä, ahkeroi
mista ja puurtamista. Yrittämistä pidetään tavallisesti arvossa, mitä ilmentävät
esimerkiksi sanonnat: "Yritä eres” ja "Yrittänyttä ei laiteta”. Siihen sisältyy olen
naisesti myös ajatus, että yrittäminen ei aina onnistu, "mies se on hävinnykki”.
On osattava ajoissa luopuakin jostakin yrityksestä, jos se osoittautuu erehdykseksi.
Yrittäminen ei periluonteeltaan ole satunnaista yrittämistä, yrittelyä, josta helposti
luovutaan, vaan pysyvä elämänasenne, mikä merkitsee vakavaa pyr
” Yritä eres” ja ” Yrittänyttä ei laiteta”. kimystä elämisen hallinnan ottamisen omiin käsiin. Yrittäjän kuu
Siihen sisältyy olennaisesti myös
luu sietää vastoinkäymisiä ja epävarmuutta sekä sinnikkäästi säilyt
tää halunsa yrittää vastoinkäymisistäkin huolimatta, "Ahkeruus ko
ajatus, että yrittäminen ei aina
vankin
onnen voittaa”. Yrittäjän ura on harvoin suora ja jatkuvasti
onnistu, ”mies se on hävinnykki”
menestyvä, vaan sisältää usein monenlaisia vastamäkiä, polveiluja ja
väistämättä myös suoranaisia epäonnistumisia.
Yrittäjyys voi esiintyä yksinkertaisimmillaan elämäntapana, joka ilmenee luo
vuutena, rohkeutena, ahkeruutena sekä tuottavana ja määrätietoisena itsenäisenä
työn tekemisenä, jota voi toteuttaa myös palkkatyössä. Tätä kutsutaan sisäiseksi
yrittäjyydeksi, jolla tarkoitetaan, että palkkatyötä tekevä ihminen suhtautuu työ
hönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin jos työpaikkana olisi
hänen itse omistamansa yritys.
Harjankylän kyläkirjassa5 todetaan sattuvasti: "Elämänmenossa ovat aina tai
tavimmat tehneet tarvikkeita niille, joilta tämä taito puuttuu - näin syntyi yrit
täjyys.” 1800-luvun lopulla Etelä-Pohjanmaalla maattomien keskuudessa hyvin
yleistä oli käsityöläisyys, jossa keskeistä oli oman tuotteen valmistus. Etelä-Poh
janmaalla rengit ja piiat, päinvastoin kuin Itä-Suomessa, oppivat maataloustyön
ohella myös käden taitoja: heidän piti puhdetöinään tehdä käsitöitä ja saivat tarvit
taessa siihen myös oppia.6 Esimerkiksi Kaarlelassa talon tyttäret opettivat piikoja
kutomaan "konstikankahia”, joita näppärimmät saivat sitten talvikaudella päätyökseen sisätöissä tehdä ja jatkaa halutessaan myöhemmin myös itsenäisenä käsi
työläisenä. Itä-Suomessa sen sijaan maattomat tekivät elannon hankkimiseksi ensi
sijassa palkkatöitä, koska metsää ja sahoja sekä muuta metsäteollisuutta oli paljon.
Varhaisimpia käsityöläisiä ovat olleet sepät, puusepät sekä myöhemmin myös
suutarit ja räätälit ym. Käsityöläisillä oli vahva halu yrittää ja taito tehdä sellaista,
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Verstas sijaitsee P äntäneellä.

mitä muut eivät niin hyvin osaa, jolloin yrittäjyys oli keino hankkia elanto ja työl
listää itsensä kokonaan tai sivutoimisena ammatinharjoittajana. Päämääränä ei
ollut saada mahdollisimman paljon rahaa vaan tehdä työ mahdollisimman hyvin.
Siihen tarvittiin synnynnäiselle lahjakkuudelle perustuvaa osaamista, joka kehit
tyi harjoituksen ja ohjauksen (kisälli/mestariperiaate), ei koulutuksen kautta, työ
tekijänsä opettaa. Useimmat käsityöläiset eivät yleensä täyttäneet täysin varsinai
sen yrittämisen tunnusmerkkejä, Vain etevimmät ja liikemiesvaistoa omaavat pys
tyivät harjoittamaan ammattiaan yritysmäisesti. Myyntikotiteollisuutta oli vielä
1800-luvulla ja 1900-luvun alussa paljon, jonka jälkeen se on suuresti vähentynyt.
Teknisen ja taloudellisen kehityksen myötä ammatit ovat erikoistuneet yhä pitem
mälle sitä mukaa, kun työnjako, koulutus ja insinööritaito ovat jatkuvasti lisäänty
neet ja varsinaiset teolliset ja kaupalliset yritykset ovat ruvenneet valmistamaan ja
myymään tuotteita tehokkaammin kuin käsityönä tehdyt.
Käsityöläisiä on kuitenkin nykyisinkin ja käsityöläisyys on vaativa ammatti sa
malla tavalla kuin ennenkin. Entisistä käsityöläisammateista ovat säilyneet esimer
kiksi muurarit, puusepät, putkimiehet ja sähköasentajat, mutta he ovat nykyisin
koulunkäyneitä ja voivat työskennellä niin palkkatyössä kuin itsenäisinä amma
tinharjoittajina. He rinnastuvat nykyisin muiden alojen ammattilaisiin. Vanhan
käsityöläisyyden perinteitä jatkavat nykyisin selvimmin alalle koulutetut taide
käsityöläiset ja muotoilijat, joita löytyy muun muassa tekstiili-, vaatetus- ja kera
miikka-alalta. Heissä korostuvat yksilöllinen tekeminen, taiteellinen lahjakkuus,
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käden taidot sekä tuotteiden suunnittelu-, valmistus- ja markkinointiosaaminen.
Maassamme on myös lukuisia itseoppineita kansantaiteilijoita, jotka edustavat
niin sanottua ITE-taidetta ja jotka ponnistavat vanhan käsityöläisyyden pohjalta.
Siinä korostuvat kekseliäisyys, näkemys ja kätevyys. Tällaisia Kauhajoella löytyy
useita. Tunnetuimmat ovat nummijärveläinen Alpo Koivumäki ja jo edesmennyt
ikkeläjärvinen Rikhard Koivisto (1913-1983), joiden työt ovat olleet esillä useissa
näyttelyissä. Edellinen on tullut erityisesti tunnetuksi Koivumäenkylässä sijaitse
vasta Alpon Savannista trooppisine eläimineen sekä kutsuvierailuista mm. Rans
kaan ja Itävaltaan ja jälkimmäinen taidokkaista haapapuisista veistoksista, joita on
näytteillä Kauhajoen museossa.7 Molempien töissä korostuvat perinteinen kauha
jokelainen kekseliäisyys ja kätevyys.
Varsinainen eli ulkoinen yrittäjyys
Varsinaisessa, eli niin sanotussa ulkoisessa yrittäjyydessä yksi tai useampi henki
lö harjoittaa järjestäytynyttä ja tavoitteellista taloudellista toimintaa yrityksissä,
joita on useissa eri yhtiömuodoissa. Voidaan yksinkertaistetusti väittää, että juuri
yritykset ovat nykyisen yhteiskuntamme käynnissä pitävä voima, "moottori”, joka
tuottaa kannattavasti ja tehokkaasti lisäarvoa hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi.
Yritysten välinen kilpailu lisää tehokkuutta, koska markkinamekanismin vaiku
tuksesta vahvat jäävät jäljelle ja huonot karsiutuvat. Yrittäjä ottaa ohjat ja vastuun
omiin käsiin ja aloittaa toimintansa perustamalla yrityksen. Toiminnalla pyritään
saamaan voittoa ja kasvattamaan yritystä kannattavasti, mutta samalla joudutaan
ottamaan riskejä ja kestämään yritysten välistä kilpailua. Yrittäjä ei saa lamaantua
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konkurssin jälkeenkään, vaan on lähdettävä uudestaan yrittämään ja opittava vir
heistä ja yrittäjyyden tiellä olevista karikoista. Etenkin alkurahoituksen saaminen
on kuitenkin sellaisessa tapauksessa usein vaikeaa.
Niittykankaan8 mukaan yrittäjälle on oleellista uudistumiskyky, innovaati
ot, kyky tehdä jotakin tavanomaisuudesta poikkeavaa esimerkiksi kehitellä uusia
tuotteita sekä ottaa käyttöön uusia tuotantomenetelmiä, markkinoita ja raaka-ai
neita. Juuri tekninen kehitys ja uudistumiskyky parantavat yritysten kilpailuky
kyä, mutta tarvitaan myös yritysten välistä vuorovaikutusta, mikä kohentaa yri
tysympäristöä ja lisää yritysten kannattavuutta niin sanottujen ulkoisten hyötyvaikutusten avulla. Läheisyys, luottamus, yhteistyö ja kilpailu ovat pelkistettyinä
maaseudunkin yritysten kehitystä ylläpitävä voima.9
Yritysten välinen kilpailu tapahtuu lainsäädännön suomissa rajoissa, markki
navoimien, kysynnän ja tarjonnan, ehdoilla. Kilpailu kiristyy sitä mukaa, kun globalisaatio edistyy ja kilpailijoita tulee lisää. Tapahtuu niin sanottua luovaa tuhoa,
joka on kiihkeimmillään lamavuosina, heikot yritykset sortuvat, vahvat pystyvät
uusiutumaan ja uusia yrityksiä tulee markkinoille.10 Jopa sellainenkin menestys
tuote ja valtavia voimavaroja omaava kuin Nokian matkapuhelinliiketoiminta
joutui äskettäin väistymään kilpailijoiden tieltä. Sanotaankin: "Ellet tahdo tulla
paremmaksi, lakkaat pian olemasta hyvä.” Menestymisen perustana onkin sekä
yrittäjien että työntekijöiden asenne työhön; jatkuvasti ponnistellaan, että löydet
täisiin tapa, jolla asioita voitaisiin tehdä uudella ja paremmalla tavalla. Tällainen
elämänasenne edistää luovuutta.11
Kauhajoen kehitykselle on ratkaisevaa, myydäänkö yrityksen tuotteet tai pal
velut oman alueen sisälle vai ulkopuolelle, kotimaahan vai vientiin. Viimeksi mai
nittuja yrityksiä kutsutaan basic-yrityksiksi, koska niiden kasvumahdollisuudet
ovat periaatteessa rajattomat. Sen sijaan ensin mainittujen (nonbasic) kehitysmah
dollisuudet ovat rajallisia, koska ne riippuvat paikallisen väestön ostovoimasta.12
Tietenkin yritys voi laajentaa markkinointialuettaan kuten ovat tehneet esimer
kiksi Kauhajoen suuret kauppaliikkeet, mutta useimmiten markkina-alueiden laa
jeneminen on rajallista. Kuitenkin jotkin erikoisliikkeet, kuten esimerkiksi IKH
pääasiassa maahantuonnissa, pystyvät toimimaan maailmanmarkkinoillakin.
Useat tutkijat korostavat Havuselan13 mukaan, että pienten ja keskisuurien yri
tysten syntyjä eloonjääminen riippuvat erityisen paljon paikallisista olosuhteista ja
ympäristöstä. Nämä voivat olla joko edistäviä tai estäviä. Paikallinen ympäristö voi
monella tavalla edistää yrittäjyyttä tarjoamalla voimavaroja ja markkinoita sekä
tukemalla ja innostamalla yrittämistä. Yritykset hyötyvät erityisesti lähialueensa
ostovoimasta, työvoimasta ja sen korkeasta laadusta, toimivasta yhdyskuntateknii
kasta, kunnan tehokkaista tukitoimista, hyvästä yritysilmastosta ja liikennever
kosta sekä monipuolisista yritys- ja hyvinvointipalveluista. Heikkotasoisina nämä
ovat estäviä, vaikkakaan eivät kaikissa tapauksissa.14 Kunnat voivatkin vaikuttaa
suuresti paikallisen yritysympäristön laatuun ja yrittäjät ovatkin monissa kunnis
sa olleet aktiivisesti mukana kunnallisessa elinkeinopolitiikassa.
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Vaikka kunnan toimenpiteet vaikuttavatkin suuresti paikalliseen yritysym
päristön laatuun, valtion ja EU:n toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin enemmän
yritysten menestymiseen. Syynä on se, että valtiovalta säätelee toimivaltansa no
jalla yritystoimintaa säädöksineen monin tavoin. Yrittämisen vapautta on täysin
oikeastaan vain yrityksen perustamisen vapaus, perustaako yrityksen vai ei? Pe
rustamispäätöksen jälkeen täytyy noudattaa säädöksiä, jotka antavat kehykset yri
tysten toiminnalle rajoittamalla, pakottamalla tai muuten ohjaamalla. Täydellistä
toiminnan vapautta ei voitaisi nyky-yhteiskunnassa antaakaan, koska seurauksena
saattaisi olla anarkia, "kaikkien sota kaikkia vastaan”. Säädökset on periaatteessa
laadittu turvaamaan yhteinen etu, mikä tarkoittaa yleisellä tasolla: parantaa ih
misten, yritysten ja valtion toimintaedellytyksiä sekä ympäristön laatua. Tällaisia
koko yrityskenttää ja jopa koko EU:n kattavia säädöksiä on kuitenkin vaikea laatia
niin, että ne olisivat oikeudenmukaisia kaiken kokoisille ja kaikkien alojen yrityk
sille. Yritysten kannalta tärkeimmiksi ongelmiksi on viime aikoina julkisuudessa
esitetty esimerkiksi työlainsäädäntöä, verotusta, sosiaaliturvaa, rahoitusta ja lu
pa-asioita koskeva byrokratia. Erityisesti pienissä yrityksissä useat niistä koetaan
yliampuviksi ja toimintaa merkittävästi haittaaviksi.
Kauhajokelaisen yrittäjyyden peruspiirteet
Kauhajoella on ollut ja edelleen on paljon yhteisöllistä yrittäjyyttä, jota muuallakin
Etelä-Pohjanmaalla on vielä runsaasti. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa yhteisen
hyvän edistämistä toteuttamalla jokin yhteisön hyvinvoinnille tärkeä hanke, jota
julkinen valta ei halua tai pysty toteuttamaan. Tällaisella hankkeella ei pyritä en
sisijaisesti tuottamaan voittoa ja jos sitä saadaan, se käytetään yhteiseksi hyväksi.
Tällä on omat riskinsä, jota ensi sijassa hankkeen puuhamiehet joutuvat kanta
maan hankkeen mahdollisesti kaaduttua, usein rahallisesti lainojen takaajina tai
sitten muuten "luusereiksi leimattuina”. Yhteisöllistä yrittäjyyttä on Kauhajoella
harjoitettu koko historiansa aikana aluksi kappeliseurakuntana ja myöhemmin
koko kunnan ja oman kylän tai naapuriavun mittakaavassa aina oman saarnatuvan ja kappelin rakentamisesta alkaen 1600-luvulla. Yhteisöllinen yrittäminen on
yleensä sitä tärkeämpää, mitä pienempi yhteisö on, koska julkiset

”Meillä asuinhan, eikä vääkästetä,
,
,
,
.................
humu kuuluu, eikä köyhyyttä naiy

Palvelut ovat yleensä niissä vähäisiiL
Ennen nopeaa teollistumista varsinaiset yritykset olivat Kaur
’ ’
hajoella yleensä pieniä; omistajat olivat useimmiten johtajia ja
osallistuivat myös tuotteiden valmistukseen. Koulutusta ei tällai
sella yrittäjällä yleensä ollut. Alkavasta yrittäjästä kysyttiinkin Kauhajoella vielä
1950-luvun alussa usein: "Onko se näliän opettama, vai onko se saanu koulutusta?”
Vain muutamat suurimmat yritykset olivat ns. manageriyrityksiä, jossa johtaja ei
osallistunut tuotteiden valmistukseen, vaan ainoastaan johtamiseen ja pyrki tie
toisesti yrityksen kasvattamiseen ja voiton lisäämiseen. Johtaja oli saattanut saada
monesti myös alan koulutusta tai ainakin alan työkokemusta.15
Yrittäjyys on 1950-luvulle asti ollut Kauhajoella perusluonteeltaan samanlais-
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ta kuin koko Etelä-Pohjanmaalla ja pohjautuu perimmiltään kansanluonteeseen.
Uskottiin vahvasti, että jokainen on oman onnensa seppä, mikä pitikin paikkansa
koko yhteiskunnassa ennen nykyisen hyvinvointivaltion aikaa. Vanhastaan tämä
kiteytyy Topeliuksen kuvaamassa Aaron Perttilässä ja Artturi Leinosen Kantolan
isännässä: omillaan toimeentuleva, itsellinen ja itsetietoinen oman tiensä kulkija.
Nykyaikana tämä ihanne on jäänyt unohduksiin, mutta varmaan vielä jollakin ta
valla elää mielikuvissa taustalla. Eteläpohjalaisuuden mainio kuvaaja Samuli Pau
laharju16 luonnehti aikoinaan kauhajokelaisia erittäin itsetietoisiksi. Onkin uskot
tavaa, että r900-luvun alussa jotkin tervanpoltolla rikastuneet talolliset saattoivat
mennä tässä suhteessa liiallisuuksiin ja huudahtaa kenatessaan "pikkusievässä”
komeissa keiseissä: "Meillä asutahan, eikä vääkästetä, humu kuuluu, eikä köyhyyt
tä näjy." Tällaiset itsetietoiset isännät eivät kuitenkaan itse asiassa saattaneet olla
yrittäjiä vaan äkkirikastuivat saamalla oman tilan tuoton lisäksi puolet torpparien
polttamasta tervasta. Tällaiset ilman omaa työtä saadut lisätulot voivat sitten joh
taa mahtailuihinkin ja pröystäilyihin esimerkiksi asumisessa ja ylellisyystavarois
sa. Sen sijaan aitoon yrittäjyyteen kuuluvat tietty nöyryys nykyisten ja odotettavis
sa olevien monenlaisten ongelmien ja riskien edessä sekä tietoisuus siitä, etteivät
pelkästään omat kyvyt ja voimavarat riitä yrityksen menestymiseen. On kuitenkin
totta, etteivät eteläpohjalaiset
yleensä häpeile osoittaa menestymistään, mikä aikoinaan
tuli esille esimerkiksi komeissa
"kaksifooninkisissa” taloissa
ja nykyisin ilmenee joidenkin
mielipiteiden mukaan komei
levissa autoissa.
K. N. Rauhalan17 toimitta
massa Isänmaan kirjassa etelä
pohjalaisia luonnehditaan yrit
teliäiksi ja ravakoiksi, mikä on
erittäin tärkeä luonteenpiirre
yrittäjyydessä. Samassa kirjas
sa heitä kuvataan vanhastaan
taitaviksi ja käteviksi tunne
tuiksi kirvesmiehiksi ja kiite
tään heidän valmistamiensa
käsiteollisuustuotteiden
ko
risteellisuutta; esteettisyyden
taju on oleellinen asia monien
tuotteiden laadussa. Pohjalai
set kirvesmiehet ja sepät saivat
Ruotsin suurvalta-aikoina op-

Valokuvaaja Ju h o N iem i on k uva nn ut
itsensä neljällä p ä ällekkä isva lotu ksella
1960-luvun vaihteessa. S ivup ersoon at
e s itte le vä t p o hjala ista k ä sity ö ta ito a
(Niem i oli Kauhajoen M useoyhdistys
ry:n jo h to k u n n a n pu he e n jo h ta ja
vuosina 1959-1967).
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v u o d e lta 2015.

pia Pohjanlahden rannikon laivanrakennuksessa, jossa vaadittiin todella korkeata
ammattitaitoa ja sitä opettivat parhaimmat eurooppalaiset ammattilaiset.18 Käte
vyys oli Etelä-Pohjanmaalla vanhastaan erityisen arvostettu. Naimaikäisten piti
esimerkiksi aikoinaan osoittaa kätevyytensä mielitietylleen, naisen kapioillaan ja
miehen taidokkailla morsiuslahjoillaan.19 Kätevyys oli Kauhajoella vielä 1940-luvulla erittäin tärkeä luonteenpiirre myös lasten kasvatuksessa ja kanssaihmisten
arvostuksessa. Oli masentavaa kuulla itsestään arvostelu: "Peukalo keskellä käm
mentä”. Tällaisessa tapauksessa saatettiin myös hirtehishumoristisesti tokaista:
”Jos ei poijasta mitää muuta tuu, niin teherähän siitä herra.”
Etelä-Pohjanmaalla vallitsi jo 1800-luvun lopulla laajalle levinnyt rahata
lous tervanpolton ja tehostuneen karjatalouden ansiosta, kun taas Itä-Suomessa
elettiin suurelta osin luontaistaloudessa. Etelä-Pohjanmaalla totuttiin jo varhain
käyttämään rahaa tuotteiden ja palvelujen korvaamisessa, kun taas Itä-Suomes
sa yleisessä omavaraistaloudessa vallitsi pääosin vastavuoroisuusperiaate. Niinpä
Etelä-Pohjanmaalla suuntauduttiin Itä-Suomea enemmän myös yksilöllisyyteen
ja menestymiseen. Oli eteenpäin pyrkiviä ihmisiä, jotka rupesivat valitsemaan it
selleen kykyjensä mukaisen polun, elämänsuunnitelman, jota tehokkaasti noudat
tamalla he saattoivat päästä tavoitteeseensa. Tämä kaikki oli omiaan edistämään
yrittäjyyttä Etelä-Pohjanmaalla ja siten myös Kauhajoella, enemmän kuin muualla
maassa.20
Rahatalous oli Kauhajoella jo 1800-luvun lopulla vallannut alaa rintakylissä,
mutta "larvakylät” elivät vielä pitkään osin luontaistaloudessa. Rintakylissä rahaa
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voitiin käyttää myös koneiden ostoon ja käyttämiseen, jolloin opittiin jo varhain
asentamaan, käyttämään ja korjaamaan koneita ja myös tekemään niitä itse - ja
parhaassa tapauksessa tekemään parempiakin. Erityisesti rintakylien vauraissa ta
loissa oli myös kertynyt pääomaa, jota voitiin käyttää yritystoiminnan vaatimiin
investointeihin ja taitavaa työvoimaa oli tarjolla. Toisaalta maata omistamattomien
ja vähävaraisten oli myös pakko yrittää joko käsityöläisenä tai sitten "porukalla”
koota tarvittavan pääoman, koska palkkatyötä oli tarjolla vain vähän ja väkiluku
lisääntyi suuresti. Vaihtoehtona oli myös siirtolaisuus, mutta kaikki eivät halun
neet lähteä maasta eikä kaikilla ollut varaakaan siihen.
Kaikki nämä pohjalaisiin liitetyt ominaisuudet antavat sinänsä hyvät peruse
dellytykset yrittämiselle, ja ilmenevät muun muassa rehvastelevassa sanonnassa:
"Mä teen, mitä haluan, muut sitä, mitä osaa.” Hyvin monet kauhajokelaiset olivat
kin todellisia moniosaajia. Kaikki eteläpohjalaiset eivät suinkaan kaikkia edellä
mainittuja ominaisuuksia omaa. Varmaa kuitenkin on, että heidän laisiaan on riit
tävästi Kauhajoella ja jos monet heistä omaavat lisäksi muitakin tarvittavia yrittä
jän ominaisuuksia, yrityksiä syntyy paljon.

Yrittäjyyden yleisyyden syitä ja alueellisia eroja on kirjallisuudessa lueteltu
runsaasti. Eteläpohjalaisille ja kauhajokelaisille tyypillisimpiä lienevät hyvän it
seluottamuksen ja kätevyyden lisäksi rohkeus tarttua uusiin haasteisiin, tahto
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vapaasti määrätä omista tekemisistään, näyttämisen halu, halu saada elämäänsä
uusia mahdollisuuksia ja arvonantoa sekä vaurastua perustamalla yritys tai usei
ta yrityksiä. Sinnikkyys työnsä tekemisessä on kauhajokelaiselle tyypillistä, mitä
ilmentävät esimerkiksi aikoinaan hyvin yleiset sanonnat: ”Yhyren päivän on vaik
ka airanvittooksena (aidan vitsaksena) ja maharotoonta ei ookkaa.” Sinnikkyyttä
tarvitaan myös häviön hetkellä, tappioiden ja jopa konkurssin kohdatessa. Vanha
totuus on: "Ellet osaa hävitä, et osaa myöskään voittaa.”
Tärkeätä on myös yritysten runsaus, esimerkkejä on omastakin ympäristöstä
helppo löytää: "Minä kans” -periaatteella on perustettu monia yrityksiä eikä jää
ty vain kadehtimaan menestyneitä yrittäjiä. Työskentely yrityksissä antaa myös
tarpeellista osaamista perustaa oma yritys, mikä oli tärkeää silloin, kun
” Yhyren päivän on
varsinainen ammattikoulutus ei ollut yleistä. Sen sijaan sanotaan, että
vaikka airanvittooksena”
Itä-Suomessa tunnetaan kateutta menestyviä yrityksiä kohtaan. Eräs sa
volainen yritysjohtaja on tämän ilmaissut yleiskielelle muutettuna: "Yrit
tää kyllä saat, mutta et saa näyttää, että menestyt.” Joutsenolaisessa sa
nanlaskussa puolestaan todetaan yrittäjyydestä ilkikurisesti: "Jos imatralaisella on
yrittäjähenkeä, ensimmäiseksi hän yrittää päästä sieltä pois.”21
Koko Etelä-Pohjanmaalle tyypillistä onkin ollut perustaa nopeasti oma yritys
sellaiselle alalle, jolla muiden on nähty menestyvän. Näin on syntynyt kokonaisia
toimialakeskittymiä, joista jotkin ovat kehittyneet elinvoimaisiksi, mutta monet
ovat kuihtuneet keskinäisen kilpailun ja vajavaisen tuotekehittelyn takia tai luon
taisen taloudellisen kehityksen kautta.22 Yritystoiminnan kehittymistä lienee edis
tänyt myös se, että Etelä-Pohjanmaalla ja Kauhajoella oli 1900-luvun alkupuolella
paljon Amerikassa käyneitä, jotka olivat siellä nähneet ja oppineet paljon uudenai
kaisia asioita. Sieltä palatessaan he saattoivat sanoa: "Ei maailimalla rikastu mutta
viisastuu.” Muutamat kyllä rikastumatkin ja saattoivat ostaa maatilan ja perustaa
sen ohella myös yrityksen.
Oleellinen edellytys yritysten menestymiseen on myös työvoiman laatu, joka
koko Pohjanmaalla on todettu lukuisissa tutkimuksissa erittäin hyväksi. Taitoa ja
kokemusta teollisesta työstä on jo kertynyt entisestä käsityöläisyydestä ja ennen
kaikkea olemassa olleesta teollisuudesta. Sitoutuminen työn tekoon koko yrityk
sen hyväksi on omaksuttu jo äidinmaidossa samalla tavalla kuin sitä on totuttu
tekemään omalla maatilalla. Maataloustyötä tehtiin tarvittaessa niin sanotulla heinäpellon rytmillä, joka tarkoittaa sitä, että töitä tehdään silloin ja sillä vauhdilla,
kun tarvitaan ja kun sen aika on, eikä vahdita kellokorttia. Varmaan myös vahva
talkooperinne edistää yhteistyötä, mitä ilmentää vanha sananlasku: "Työ yksin
tervaa, joukolla kun hunajaa.” Sitoutumista yrityksen menestymiseen on edistänyt
varmaan myös monien yrittäjäjohtajien patriarkaalinen asenne työntekijöitä koh
taan; palkanmaksun lisäksi on haluttu pitää heistä myös hyvää huolta.
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Kauhajoen tu o re e m p a a n y rity sk a n ta a n kuuluu vuon na 2013 p e ru s te ttu T V -ja a n te n n ih u o lto Kuutti.
N im estä ilm enevän p e ru sto im ia la n ohella y rity s on D igitan hyväksym ä 4G -hä iriö id en po isto o n
e rik o is tu n u t LT E-filttereiden asennusliike. Yrityksen perustaja T im o K u u tti on to im in u t alalla vuod esta
1977 lä htien, ennen om aa y rittä jä u ra a Vakio-S ähkö Oy:ssä ja A p u w a tti Oy:ssä. K u u tti on ty ö n ohella
s u o ritta n u t alalla v a a d itta via a m m a ttitu tk in to ja ja -pätevyyksiä.
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Reija H a a p a n e n
Lauri H a u ta m ä k i

YRITYSTEN
TOIMINTAEDELLYTYKSET
KAUHAJOELLA
OSMO METSÄLÄ

Kauhajoen perinteisistä elinkeino ista m o n e t ovat pe ru stu n e e t lu o n n o n va ro ih in . Liikeidea
saattaa edelleen liitty ä esim erkiksi puuhun, vaikka yhteys ei enää niin suoraviivainen olekaan.
V asem m alla P in o m a ticO y:n Markus R antam äki valm istele e p u u ta va ra n ip u n n o stin ta lähteväk
si Keitele W ood P rod ucts Oy:n uu de lle liim a p u u te h ta a lle Kem ijärvelle.
Yläkuvassa Kauko H arjuketo sahaam assa vaneria Levyvirta Oy:ssä. M o le m m at kuvat ovat
v u o d e lta 2015.
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Sijainti, väestö jä luonnonvarat

Seuraavan sivun ilm akuva on o te ttu
kesällä 2015. Näkym ä aukenee eteläs
sä sijaitsevan Logistian tie n o ilta kohti
p o h jo ista . Ylinnä kuvassa e ro ttu u
A ron kylä n te o llis u u s h a llie n ju lk isivu ja .
Kuva P en tti Kakkori.
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Kauhajoki on sijoittunut Suomen sisällä suhteellisen edullisesti, sillä se on maan
läntisessä eteläpuoliskossa ja rannikolle on matkaa vain noin 50 kilometriä. Maa
pallon mittakaavassa paikkakunta on kuitenkin syrjässä. Suuret läntiset talouskes
kukset ja väestökeskittymät ovat kaukana ja vaikeasti tavoitettavia. Ruotsiin men
täessä välissä on Pohjanlahti. Monille suomalaisyrityksille tärkeä kauppakumppa
ni Venäjä on toisella puolen Suomea. Koko maassa ilmasto on karu ja kasvukausi
lyhyt eteläisempiin alueisiin verrattuna.
Kauhajoki on eteläisintä Etelä-Pohjanmaata ja kuuluu vanhaan historialliseen
Suupohjaan, jonka rajaus on vaihdellut vuosisatojen kuluessa eikä ole nykypäivän
ihmiselle kovin selkeä. Raimo Ranta1 toteaa, että Seinäjoen ja Vaasan radan läntis
tä aluetta sanotaan yleisesti Suupohjaksi ja sen länsiosaa vielä erikseen Ranta-Suu
pohjaksi. Autonomian aikana nykyisen Suupohjan seutukunnan alue kuului kau
pallisesti suurin piirtein kokonaan Kristiinankaupungin vaikutusalueeseen.2 Sin
ne keskittyi silloin seudun perinteikäs historia tervanpolton, kaupankäynnin, vilk
kaan laivanrakennuksen ja satamaliikenteen myötä, jotka olivat pari sataa vuotta
sitten elinkeinoelämän tukijalkoja. Vielä 1950-luvun alussa ainakin Päntäneellä
Kristiinankaupunki veti monella tavalla puoleensa; muun muassa Mikkelimarkkinoille mentiin suurin joukoin, puutavaraa kuljetettiin satamaan ja "kaupungis
sa” pistäydyttiin silloin tällöin Alkon asioissakin. Nykyisin Kristiinankaupungilla
on suurehko merkitys omille naapurikunnilleen Isojoelle, Karijoelle ja Teuvalle,
mutta paljon pienempi Kauhajoelle. Kristiinankaupungissa ilmestyy esimerkiksi
yli 100-vuotias Suupohjan Sanomat, joka levinneisyysalue ulottuu näihin naapuri
kuntiin, mutta ei juuri Kauhajoelle.
Suupohjan itäosa puolestaan kuului aikoinaan hallinnollisesti Suur-Ilmajo
keen, jonka yhdestä kylästä, Seinäjoesta, tuli sittemmin koko maakunnan keskus
rautatieristeysasemansa ja Östermyran ruukin ansiosta. Kun Ilmajoki oli myös
kihlakunnan keskus, Kristiinankaupunki menetti viimeistään sotien jälkeen ase
mansa kauhajokelaisten kaupunkitason keskuksena Seinäjoelle.
Nykyään Suupohjan seutukuntaan kuuluvat Kauhajoki, Isojoki, Karijoki ja
Teuva. Myös Jurva kuului seutukuntaan vuoteen 2009 saakka, jolloin se liittyi
osaksi Kurikkaa. Kauhajoki on noin 1960-luvulta lähtien ollut oman seutukuntan
sa keskus. Kauhajoen nousu keskukseksi ei ollut mikään itsestäänselvyys, olihan se
aina 1800-luvun lopulle saakka ollut Ilmajoen emäseurakunnan syrjäinen kappe
liseurakunta. Kauhajoen merkitystä lisäsi erityisesti 1910-luvun alussa perustettu
Aronkylän asema, joka välitti tavaraliikennettä naapurikuntiin asti. Myös vuosi
sadan alkupuolella perustetut maamieskoulu, kotitalouskoulu, lyseo sekä evanke
linen kansanopisto saivat paljon opiskelijoita naapurikunnista.
Eräs merkittävä tekijä Kauhajoen 1960-luvun kehityksessä oli ammatti- ja kaup
paoppilaitoksen saaminen paikkakunnalle. Se onnistui taitavien neuvottelujen an
siosta. Myös ympäristökuntia suurempi väkiluku ja vahva taloudellinen panostus
nostivat Kauhajoen painoarvoa niiden sijaintipaikkana. Suuri asukasmäärä lisäsi
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Koulutus, osuus 15 vuotta täyttäneistä
80 -------------------------------------------------------------------------------------Kauhajoki

Vähintään keskiaste

Vähintään korkea-aste

Elinkeino, osuus työpaikoista

Alkutuotanto

Jalostus

Palvelut Toimiala tuntematon

Eläkkeellä olevat, osuus väestöstä
80 --------------------------------------------------------------------------------%

60 ---------------------------------------------------------------------------------

40 ---------------------------------------------------------------------------------

Eläkkeellä

(Tilastokeskus 2015a)

K auhajoen ko u lu tu stila n te e n , elinkeino jakau m an sekä eläkeläisten
m äärän v e rta ilu koko m aan keskia rvo ihin. Luvut koskevat vuod en 2012
lo pu n tila n n e tta , paitsi koulutu ksen osalta vuod en 2013 loppua.
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yleensäkin Kauhajoen palvelutasoa, koska hyvinvoin
tipalvelulta sijoitettiin kuntiin asukaslukua vastaa
vasti ja monesti enemmänkin, palvelivathan suurten
kuntien yksiköt usein myös naapurikuntia. Teollisuu
den työpaikat lisääntyivät niin ikään. Autoistuminen
ja ostovoiman kasvu edistivät väestön liikkuvuutta ja
sitä tietä tukivat Kauhajoen keskustan kehitystä. Suu
remmat keskukset, oman maakunnan keskus Seinä
joki sekä Pohjanmaan keskus Vaasa, puolestaan sijait
sevat sen verran kauempana, että niiden kilpailukyky
on Kauhajoen ympäristössä ollut heikompi. Niinpä
Kauhajoella on ollut hyvät mahdollisuudet kohota
ympäristönsä merkittäväksi keskukseksi. Kauhajo
ki on myös tehnyt pitkään vähittäiskaupan kehittä
mistyötä ja onnistunut liikekeskustan kehittämisessä
ainakin yritysten kannalta hyvin,3 vaikka entisten
raittikylien liikenne- ja maankäytön järjestelyt ovat
yleensä hyvin vaikeat. Koulutuksen tuomaa vetovoi
maa lisäsi vielä 1990-luvun lopulla kotitalousopiston
pohjalta saatu AMK-tason restonomikoulutus, joka
kuitenkin on siirtynyt Seinäjoelle vuonna 2013.4
Koko Etelä-Pohjanmaalle on tyypillistä asutuk
sen keskittyminen nauhamaisesti jokilaaksoihin niin myös Kauhajoen keskeiselle viljelyalueelle, joka
kuuluukin Kyrönjokilaakson yhtenäisesti viljeltyyn
maisema-alueeseen. Muu osa Kauhajokea kuuluu
harvempaan asutettuun Suomenselän kulttuurimai
sema-alueeseen.5 Kauhajoen väkiluku oli suurim
millaan 1950-luvun alussa, peräti 19 000. Tätä kirjaa
kirjoitettaessa keväällä 2015 väkiluku oli noin 14 000.
Nykyisen Suupohjan seutukunnan yhteinen väkiluku
puolestaan oli noin 23 000.6 Suomen ympäristökes
kuksen uudessa luokituksessa Suupohjan seutukun
ta on ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun
mosaiikkia, jossa Kauhajoen keskustaajaman ympä
ristö on luokiteltu maaseudun paikalliskeskukseksi.
Kuntatasolle yleistettynä koko seutukunta on määri
telty ydinmaaseuduksi.7 Oheisessa kuvassa esitetään
muutamia Kauhajoen väestöä ja työpaikkoja koskevia
tilastotietoja koko maan tilanteeseen verrattuna. A l
kutuotannossa toimii vielä noin kymmenesosa Kau
hajoen työvoimasta, mikä on huomattavasti enem-

män kuin koko maassa keskimäärin. Myös jalostuksen työllistävyys on Kauhajo
ella suurempaa, mutta vastaavasti palvelut työllistävät keskimääräistä vähemmän.
Vaikka nuorison koulutukseen on edellä mainituilla tavoilla panostettu, vähintään
keskiasteen koulutuksen suorittaneiden osuus on Kauhajoella matalampi kuin
Suomessa yleensä ja ero korostuu korkea-asteella. Eläkeläisten osuus väestöstä on
Suomessa kasvusuunnassa ja Kauhajoella eläkeläisiä on peräti 28 %.8
Kauhajoki on muodoltaan sydämen mallinen, ja sen yläosassa sijaitsevas
ta Aronkylästä lähtevät maanteiden pääväylät, ikään kuin valtimot säteittäin eri
suuntiin. Kantatie 67 Seinäjoelta Kaskisiin kulkee Aronkylän kautta, josta puo
lestaan kantatie 44 vie suoraan etelään Sastamalaan asti. Kantatie 44 on heikossa
kunnossa ja selvästi syrjässä Vaasasta Helsinkiin johtavaan valtatie 3:een nähden.
Kaksi huomattavaa kauhajokelaista yritystä on osin tästä syystä hakeutunut valta
tien varrelle, Kurikkaan ja Jalasjärvelle. Listatalo Oy:n Jalasjärvelle siirtänyt Heik
ki Ketola muisteli tekemäänsä pienimuotoista liikennetutkimusta:
Yks pyhä mä menin istumaan [Jalasjärvellä] siihen, missä oli Union-huolto —
kello kuus sunnuntai-iltana. Laskin kaikki kuorma-autot, mikkä meni jompaan
kumpaan suuntaan. Seuraavana iltana menin Kurjen kohtaan. Siinä Jalasjär
vellä meni kolomes tunnis 196 kuorma-autoa ja täs meni 12. Niin siiloon mä
päätin, että jaha. Ja sitte ku meirän tavara menee pääasias Etelä-Suomeen, niin
mä laskin, että sillä on 90 kilometriä lyhempi Helsinkiin, koska Kauhajoen tava
ra menee aina Seinäjoen kautta.9
Henkilöliikenne Suupohjan radalla loppui jo vuonna 196810ja tavaraliikenne oli
tätä kirjaa kirjoitettaessa ollut jo pitkään uhattuna. Kauhajoen lentokenttä avattiin
yleiseen käyttöön vuonna 1973, mutta nykyisin kenttää käyttävät vain yksityiset
harrastajat. Vaikka vesireitit ovat vähäiset, niitä on menneinä aikoina hyödynnetty
tehokkaasti tukinuitossa ja vesisahojen sekä -myllyjen pyörittämisessä. Maanvil
jelijänä ja kunnan luottamustehtävissä Kauhajokea pitkään tarkkaillut Antti Latva-Pukkila luonnehti haastattelussaan Kauhajokea vesiväylänä:
Että kyllä Kauhajoki jokenaki on ruokkina kauhajokisia sen takia, että aikasemmin se oli [käytössä] vielä soran jäläkeenki pitkältä. Esimerkiksi tukinuitto oli
aika lailla suurta ja paljo.'1
Peltoalaa on Kauhajoella paljon, noin 22 000 hehtaaria. Aiemmin Kauhajoki
oli peltoalaltaan Suomen suurimpia pitäjiä, mutta on kuntaliitosten synnyttämien
suurkuntien vuoksi siirtynyt sijaluvulle kymmenen.12 Elinvoimaisen maatalous
tuotannon vuoksi elintarviketeollisuudelle on Kauhajoella hyvät mahdollisuudet.
Kauhajoki on myös suopitäjä, sillä sen metsätalousmaan alasta puolet on erilaisia
puuttomia tai puustoisia soita.13 Turve onkin tärkeä energianlähde paikkakunnal
la. Muista maaperän kätkemistä luonnonvaroista kerrotaan oheisessa tietolaatikossa. Metsävarat ovat pitäjän laajuuden vuoksi runsaat, mutta puuston keskitilavuus
on soiden ja kuivien kankaiden yleisyyden vuoksi alhainen (metsä- ja kitumaalla
n. 75 m3/ha).14
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R eijo P itk ä ra n ta

H ie k k a a ja p o h ja v e ttä
K auhajoki on m a ap eräg eo log ia ltaa n eriko islaa
tu in e n alue koko P ohjoism aiden m ittakaavassa.
M a ap eräkerro stu m a t sisä ltä vä t raaka-ainevaroja,
m u tta ne o v a t m yös tie te e llise sti m ielenkiin to isia
P ohjois-E uroopan jä ä tik ö ity m is h is to ria n s e lv ittä m i
sen kann alta. R aaka-ainevaroista h u o m a tta via ovat
etenkin hiekka ja pohjavesi. Karkeam pia s o ra v a lta i
sia kerrostum ia on suhteellisesti paljo n vähem m än
kuin hiekkaa.
Vaikka hiekkaa p e ittä ä m o nin paikoin hienoa in e spitoine n, v e ttä he ikosti läpäisevä m oreeni,
lö ytä ä sadevesi k uite nkin re ittin sä paksuihin hiekk a ke rro s tu m iin , ja siksi näissä kerrostum issa on
m yös runsaasti po hjave ttä . K auhajoella on Suom en
s u u rim p iin k u u lu v a t pohjavesivarat. Runsaan 30
lu o k ite llu n pohjavesialueen k o ko na ispin ta-a la on
yli 200 n e liö k ilo m e triä eli likim ä ä rin 15 % K auhajo
en m aa-alasta, kun Suom en keskim ääräinen arvo
on a lle 5 % . K auhajoen po hjave sialu eilla p o hjave ttä
m u o d o s tu u kom e at 65 000 k u u tio m e triä v u o ro 
kaudessa. P ohjavettä jo h d e ta a n S einäjoelle asti.
K auhajoen Karhukankaalla m u o d o stu va a v e ttä
p u llo te ta a n K arijoen p u olella la aja lti tu n n e ttu n a
N ovelle-vetenä.
K auhajoella on tu tk ittu m yös a p a tiitti-ja ilm e n iittim a lm ia ih e ita . A p a tiitis ta saadaan fosforia
ja ilm e n iitis tä tita a n ia . P otentiaalisuudestaan
h u o lim a tta to istaiseksi riittä v ä n rikka ita esiintym iä
h y ö d yn tä m is tä ajatellen ei o le lö yd etty.

K urikkalaisen Yrjö Latva-Luopa Oy:n m aa-ainesten o tto a lu e Ikkelänjoen p o h jo is 
pu olella Kotam äessä. Taustalla näkyvä ta lo on s iirre tty nykyisen Teknologiakeskus
Logistian pa ikalta kokonaisena lavetilla.
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Juu p a lu o m a n Soran m aa-ainesten o tto p a ik k a N um m ikankaalla.
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Pienten yritysten yrityspitäjä
Henkisen ilmapiirin merkitys alueen yritteliäisyydelle on suuri, kuten Lauri Hau
tamäki edellä esitteli. Ruotsalaistutkijat Lindgaard ja Wiberg15 näkivät alueellista
pienyritystoimintaa edistävinä tekijöinä lisäksi mm. yritysten perustamisen ja yri
tystoiminnan harjoittamisen traditiot, menestyneet yrittäjät, jotka toimivat esiku
vina, sekä yrittäjien arvostuksen. Tähän Pesmel Oy:n perustajiin kuuluva Hannu
Mäki-Rahkolakin viittasi haastattelussaan:
Pienestä poijasta asti, ku näki jonku hallin, niin aatteli, että tua olis mukava
teherä tuollaases töitä ittekki. Tietämättä sen kummemmin, mitä se tarkootti.16
Pankkipuolelta asioita seurannut Leo Korpi-Halkola kiteytti näkemyksensä seu
raavasti:
Tuossa totesin itsekseni, että meillä on ollu erikoonen tämä paikkakunnan kehi
tys siinä mieles, että tämä yrittäjäksi ryhtymisen kynnys loppujen lopuksi meillä
on aika alhaanen kun vertaa tuonne muualle päin. Kun nyt kun on saanu seurata
muualla pankkien toimintaa, niin kyllä tämä tälläänen yrittämisen ja vois sanoa
oma-aloitteisuus, mikä liittyy siihen, niin se on kyllä meillä hyvä voimavara.17
Edellä mainittujen ruotsalaistutkijoiden mielestä yrit
”...yrittäjäksi ryhtymisen kynnys täjien välinen yhteydenpito, niin henkinen kuin tuotannol
linen, edisti myös yrittäjiksi hakeutumista. Yrittäjyyteen
loppujen lopuksi meillä on aika
työntävinä tekijöinä he mainitsivat nuorten heikot työllisty
mismahdollisuudet vieraan palveluksessa sekä suuryritysten
alhaanen kun vertaa tuonne
puuttumisen. Suuryrityksen tulo paikkakunnalle voi heidän
muualle päin”
mukaansa imeä palvelukseensa mahdolliset uusien yritysten
Leo Korpi-Halkola
perustajat.18 Kaikki nämä tekijät näyttävät edistäneen Kauha
joen ja koko Etelä-Pohjanmaan pienyritystoimintaa.
Suuryritysten puuttumisen lisäksi Etelä-Pohjanmaalle on tyypillistä valtion
hallinnon työpaikkojen vähäisyys. Kauhajoelle ei ole sijoittunut esimerkiksi suurta
tutkimuslaitosta, varuskuntaa tai vankilaa. Kun tällaisia kasvottomia työnantajia
ei ole, on totuttu siihen, että työnantaja on tavallisimmin yksityinen ja tunnistet
tava ihminen, kenties oma sukulainen tai naapuri. Samalla yrittäjyys näyttäytyy
helpommin itsellekin yhtenä uravaihtoehtona muiden joukossa eikä minään kum
majaisena. Kotitalousoppilaitoksen opettaja ja kunnan pitkäaikainen luottamus
henkilö Tuulikki Mäki-Kullas kuvasi haastattelussaan kauhajokelaista yrittäjyyskudelmaa:
Mulla on yrittäjiä koko suku täynnä. Että mun äidilläni oli kirjakauppa ja siinä
kirjakaupan yhteydes oli sellanen pieni kukkakauppoja vähä kemikaaliotuotteita. Sitte mun sisar on ollu kauppiaana Päntäneellä, pitäny ruokatavarakauppaa.
Mun veljellä on ollu huonekalualan yritys täs Kauhajoen kirkolla. Sitte mun poi
kakin on hotellialan yrittäjänä Turussa. Sitte meillä oli kotona tosiaan maatila,
mieheni oli maanviljelijä.19
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K äsityöläiset ovat o m a lta osaltaan
lu o n e e t K auhajoen y rity s to im in n a n
vankkaa perustaa. Yksi perintee n
ja tk a jis ta on tu o re s u u ta riy rittä jä Niina
A htaan lu om a , jo n k a pe rustam a Suu
ta ri A n iliin i Ky avasi ovensa Topeekan
varrella ta m m iku ussa 2015. Liikkeessä
voi ko rja u tta a kenkänsä ta i m u u t
n a hkatu otteen sa , te e ttä ä k o tia va im e t
sekä hankkia erilaisia ta rvik ke ita .
P alvelut tu le v a t ja tko ssa laajenem aan
y rittä jä n lisä o p in to je n m yötä.

41

SIVUN KUVAT OSMO METSÄLÄ

Jalpa Oy on e rik o is tu n u t k u n n a lliste k
niikan tu o tte is iin ja pitää kysynnän yllä
ja tk u v a lla tu o te ke h ity k se llä , jo ta tukee
ajan m ukainen konekanta. Osaava
h e n k ilö ku n ta on e h d o to n e d e llytys
tä m ä n vuon na 1980 p e rustetun
p e rh e yritykse n m e ne stykselle. Jalpa
on jo h ta va v e n ttiilik a ro je n valm istaja
Suom essa. Lisäksi sillä on m e rkittävä
asem a p o lyaseta aliste n ku m ilu istiv e n ttiilie n ja liittim ie n valm istajana.
Yritys to im ii R apakontiellä sekä Kainastolla, jossa sijaitsee yrity ks e n m uovip u tkite h d a s. Jalpa Oy sai Kauhajoen
Y rittäjien Vuoden Y rittäjä -p a lk in n o n
vuon na 2010. Kuvassa perustajasukuun kuuluva tu o ta n to p ä ä llik k ö Kari
Kuusinen työn sä parissa.
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Väestön määrän ja paikkakunnan sijainnin puolesta Kauhajoen seudulle sopii
tuotanto, jota on kannattavaa harjoittaa hajautetusti, pienissä yksiköissä - mitään
monien tuhansien työntekijöiden teollisuuslaitosta tai kaupunkien kasaantumisetuihin perustuvia aloja ei voida kuvitella.20 Tästä seuraa myös, että jos Kauhajoelle
sijoittunut yritys haluaa kasvuun, sen on ensin jollain keinoilla kurottava umpeen
fyysisen syrjäisyyden sekä työvoiman ja kysynnän vähäisen määrän aiheuttama
takamatka. Keinoja ovat esimerkiksi korkea erikoistumisen taso, tehokas markki
nointi Kauhajoen ulkopuolelle sekä hyvät jakelukanavat. Kasvuun pyrkivillä yri
tyksillä koko Suomi käy nykyään nopeasti liian pieneksi, jolloin Suomen sisäisen
sijainnin vaikutus pienentyy. Pesmel-taustainen Jari Mäki-Rahkola huomautti täs
tä haastattelussaan:
Jotenki jännittävää ku sanettahan, että Kauhajoki on sivussa, ei tämä missää
sivussa ole. Yks maailman suurimmista paperitehtaista sijaitsee keskellä viidak
koa. Ja Kauhajoelta Tukholmaan on pari tuntia, Helsinkiin on neljä tuntia. Sitte
ku se matka siitä kumminki kestää päivän, niin mitä tällä on mitää merkitystä?
Ei yhtää, päinvastoin, että pääsee on niinku se tärkein. Se on ihmisten mielissä
se sivussa olo.21

Kuluttajille myyvät pienet kaupat ja palveluyritykset joutuvat kuitenkin teke
mään tuloksensa Kauhajoen ja lähiseutujen asukkaiden varassa. Sekä Seinäjoella
että Kauhajoella autokauppaa harjoittaneen Vilho Kuuselan mukaan myyntimää
rät olivat aivan toista luokkaa Seinäjoella, kovemmasta kilpailusta huolimatta.22
Valokuvaaja Eeva Tallberg näki paikkakunnan koossa hyviä ja huonoja puolia:
Toisaalta se on ollu hyöty, koska mun on tunnettu ja sillä lailla, että Jalasjärveltä, Honkajoelta, Kurikasta, Ilmajoelta, Teuvalta, Kristiinasta jopa tuli mulle
ihmisiä kuvaukseen, Karijoelta, Isojoelta, et se maine meni [sinne asti]. Mutta
toisaalta ehkä mulla olis ollu enemmän annettavaa, jos olis ollu isompi paikka,
sillä lailla, että olis saanu sitä hulluutta tuoda enemmän, sitä sellasta niin sanot
tua taiteellisuutta.23
Joku voi onnistua myös sellaisella alalla, joka ei ensin lainkaan näyttäisi sopivan
pienelle paikkakunnalle. Tapio Nevanpää muisteli haastattelussaan nykyään Suo
men suurimman lankavalikoiman käsittävän liikkeensä alkuaikoja, jolloin ennus
tettiin:
Kahta vuotta kauempaa tuo ei tuu toimimaan, että Päntäneelle, viidensadan
talouden kylään, tehdään lankakauppa, että ei tuu menestymään,24
Yksi Nevanpään valteista on verkkokauppa, joka vähentää riippuvuutta lähiseutu
jen väkimäärästä. Toisaalta verkkokauppa kilpailee myynnistä pelkästään "kivija
lassa” toimivien kauppaliikkeiden kanssa ja on jo vaikuttanut kaupan rakenteeseen
Suomessa.
Kauhajoen alueidentiteetti on vahva, mikä tarkoittaa yksin
”...että Päntäneelle,
kertaistetusti sitä, että kauhajokelaiset tuntevat asuvansa ja elä
vänsä hyvällä paikkakunnalla.25 Silloin voi myös olettaa, että
viidensadan talouden kylään,
haluaa perustaa oman yrityksensäkin tänne. Kunta on selkeästi
tehdään lankakauppa...”
rajautuva ja kansankulttuuriltaan yhtenäinen. Keskusta on kas
vanut merkittäväksi taajamaksi, joka on palvelutasoltaan paljon
korkeampi kuin tavanomaiset maaseutukeskukset. Tärkeä yhdistävä tekijä on ol
lut oma paikallislehti, Kauhajoki-lehti, jota tilaavat myös monet paikkakunnalta
pois muuttaneet. Myös Kauhajoen Yrittäjien, Kauhajoen Karhun, Kauhajoki-Seu
ran, sotaveteraanien ja monien muiden yhdistysten toiminta on ollut harvinaisen
aktiivista ja koko kuntaa yhdistävää. Esimerkiksi kilpailevaa urheiluseuraa ei ole
ilmaantunut, kuten monilla muilla paikkakunnilla. Talkoohenkeä ja yhteisöllistä
yrittäjyyttä on aina löytynyt yhtä lailla koko kuntaa kuin yksittäisiä kyliä kosketta
viin hankkeisiin. Kulttuurin alalla nousevat esille erityisesti teatteri- ja kuvataide
sekä musiikki, jonka lippulaivana ovat tänä päivänä Panula-opisto ja Kauhajoen
Kriuhnaasut sekä suurena innoittajana (Eelis ja Elsa) Panulan suku, akateemikko
Jorma Panulan loistaessa ylimpänä.
Etuna ja edellytyksenä Kauhajoen positiiviselle yritysympäristölle on, että
koko Etelä-Pohjanmaa edustaa samanlaista yrittäjyyshenkeä. Lisäksi maakunta on
luonteeltaan maaseutumainen ja maakuntakeskuksen Seinäjoen osuus Etelä-Poh-
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janmaan väkiluvusta on vain 31 %, mikä on Suomen toiseksi pienin.26Maakuntien
keskukset ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti, kun paremmat työmahdollisuudet ja
palvelut ovat vetäneet väkeä ympäröiviltä alueilta. Valtiovallan keskittämistoimet
julkisissa palveluissa ja kuntaliitosten suosimisessa ovat tuoneet oman panoksensa
kehityksen kulkuun. Maakuntakeskuksen vetovoima voi varsinaisen muuttoliik
keen ohella kasvaa myös asiointiliikenteessä. Kauhajokea on tähän asti suojannut
sen etäisyys Seinäjoesta ja asema Etelä-Pohjanmaan eteläosan keskuksena, mutta
kilpailu maakunnan keskuksen kanssa saattaa tulevaisuudessa kiristyä.
TUOMO HAVUNEN

K auhajoki on hyvissä asem issa
k a u p p a ta rjo n n a n suhteen, sillä
om ale im a iste n p a ikallisten kauppojen
ohella pa ikka ku nna lla to im ii useita
v a lta ku n n a llisia ketjuja. Kuvassa
K -C itym a rke tin avajaiset keväällä
2012. Avajaisnauhaa p itä v ä t m yy
jä t Mari K ohtam äki ja Iida Mannila.
K ansanedustaja, kaup u n g in va ltu u sto n
p u h e enjoh taja Lasse H autala leikkaa
ja ka u p u n g in jo h ta ja Keijo K uja-Lipasti
seuraa. Nauhan leikkauksessa avustaa
kaup pia sp ariskunta Taija ja Anssi H au
ta m ä k i, Taijan takana on ta va ra ta lo n jo h ta ja Mika P äivärinta.
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Nykyään Kauhajoen kaupungissa toimii vahva ja monipuolinen yrityskanta, yli
900 yritystäpä työpaikkaomavaraisuus on yli 100 %. Kauhajoella on vahvoja toimialakeskittymiä ja kansainvälisiä high tech -yrityksiä, suuria kauppakeskuksia, yri
tyspalvelulta sekä lukuisa joukko asukkaita palvelevia pieniä yrityksiä. Kuntaan on
syntynyt mm. logististen automaatiojärjestelmien ja metallialan, huonekaluteolli
suuden sekä elintarvikealan yrityksiä, joissa käydään töissä kaukaakin.27 Samoin
Kauhajoen kaupalliset palvelut vetävät asiakkaita laajalta alueelta. Esimerkiksi
Citymarket-kauppakeskuksen johtokolmikko uskoi perustamisvaiheessa vaiku
tuspiirin ulottuvan historiallisen Suupohjan koko alueelle.28

Yrittäjien ja Kauhajoen kunnan suhde
Suomessa paikallishallinnon yksikkö on kunta, jolle perustuslaki takaa tietyssä
määrin itsehallinnon. Suomen valtio on kuitenkin lainsäädännöllä asettanut kun
nille suuren joukon pakollisia tehtäviä, joiden määrä lähti kasvuun 1970-luvulla.
Eniten uusia tehtäviä (134) on toistaiseksi annettu 1990-luvulla.29 Kuntien - yhtä
lailla maaseutukuntien kuin kaupunkien - tehtävät liittyvät asukkaiden peruspal
veluihin, fyysisen ympäristön perusrakenteisiin, maankäytön
suunnitteluun ja kaavoitukseen. Näistä kunnan tehtävistä
”Että kun yrittäjä ostaa jonku
monet koskettavat elinkeinotoimintaa: kaavoitus ja infra
tontin, niin kaupungilla pitää
struktuuri toimintaedellytysten kautta sekä peruspalvelut
työntekijöiden hyvinvoinnin, osaamisen ja yrityksiltä ostetta
olla varaa pitää muutaman
vien palveluiden kautta. Kunnille kuuluu myös elinkeinotoi
vuoden sen vierellä tyhjänä,
minnan kontrollointiin liittyviä tehtäviä (elintarvikevalvonta,
rakennusvalvonta jne.). Lainsäädännössä kunnille ei ole mää jottei siihen rakenneta”
rätty selvää elinkeinopoliittista tehtävää, mutta ne voivat tu
Pauli Hautala
kea alueensa yrityksiä eri tavoin, vaikkapa tarjoamalla tontti
maata edulliseen hintaan, rakentamalla halleja tai tarjoamalla
yritysneuvontaa.
Huonekaluyrittäjä Pentti Rotola-Pukkila pohti haastattelussaan Kauhajoen
kaupungin ja elinkeinoelämän suhdetta seuraavasti:
Kyllä mä luulen, että Kauhajoki on hyvin sellaanen keskiarvo. Täällä ei 00 niinku muutamis pitäjis annettu erikoosia apuja yrityksille, on oltu aika lailla siinä
suhtees nollalinjalla. Ja aiva hyvä niin, ei 00 tullu varmasti suurempia virheitäkää ainakaa kunnan osalta sitte tehtyä. Kyllä se yrittäjyys pitääs omilla jaloollansa pysyä ja valtion hoitaa kilpailukyky sellaaseksi, että yrityksiä syntyy
riittävästi ja työllisyyttä,30
Kunnanvaltuustossa ja -hallituksessa pitkään vaikuttanut yrittäjä Pauli Hautala ko
rosti tasapuolisuutta yrittäjien, uusien ja vanhojen, kesken mm. tonttipolitiikassa:
Piti aina muistaa, että meillä oli tuhannen yritystä, että se tarkoottaa se päätös
[kaikille] samaa. Ja mieluummin tuetahan niitä jokka tääläjo on, myös niiden
kasvumahdollisuuksia. Että kun yrittäjä ostaa jonku tontin, niin kaupungilla
pitää olla varaa pitää muutaman vuoden sen vierellä tyhjänä, jottei siihen ra
kenneta. Että ku se [yrittäjä] huomaakin, että nythän tämä meneeki hyvin ja
laajentaa, niin on maharollisuuttaP'
Kunta puolestaan ei tule toimeen ilman elinvoimaisia yrityksiä. Yritykset ovat
tärkeitä työnantajia. Helsingin Sanomat selvitti syksyllä 2012 yksityisten työpaik
kojen osuutta kuntien kaikista työpaikoista. Koko Suupohjan seutukunta ympäris
töineen hohti kartalla vihreänä, koska yksityinen puoli oli niin vahva. Esimerkiksi
juuri Kauhajoella kymmentä julkista työpaikkaa kohti oli peräti 30 yksityistä työ
paikkaa.32 Yritykset tuottavat kunnille tuloja työntekijöiden ja yrittäjien tulovero
tuksen kautta sekä maksettuina yhteisö- ja kiinteistöveroina. Professori Vesa Rou45

Mitä sinä siellä
tointen mies *

tamaa tutki keväällä 2013 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien toimeksiannosta pk-yritysten kautta kertyviä verotuottoja yrittäjäjärjestön toimialueella. Pk-yritysten alue
taloudellinen merkitys oli suuri koko alueella, mutta erityisesti Kauhajoella, jossa
nämä yritykset työntekijöineen vastasivat valtaosasta kunnallis- ja yhteisöverojen
kertymää.33 Yritykset tuottavat myös suuren joukon palveluita asukkaille ja muille
yrityksille. Ne saattavat tarjota asukkaille sellaisiakin palveluita, joita aiemmin on
tuottanut vain julkinen valta. Toisaalta julkinen sektori on ulottanut palveluitaan
tyypillisesti yksityisinä pidetyille aloille. Niinpä yksityisen ja julkisen palvelutuo
tannon rajanvedosta on aiheutunut kiistoja ja jatkossa niitä seurannee lisää julki
sen talouden kriisiytymisen myötä.
Moni tätä kirjaa varten haastateltu yrittäjä on vaikuttanut kunnanvaltuustossa,
-hallituksessa tai eri lautakunnissa. Yrittäjän on syytäkin paneutua kunnan asioi
hin, sillä päätökset vaikuttavat elinkeinotoiminnan, perheen sekä työntekijöiden
oloihin. Lisäksi yrittäjät joutuvat oman yritystoimintansa kautta olemaan perillä
tulojen ja menojen kohtalonyhteydestä, joten suhtautuminen kunnan budjetteet, tiin on luottamustehtävien ansiosta realistisella pohjalla. Kunnanhallituksen
puheenjohtajana 1990-luvun lopulla toiminut Tuulikki Mäki-Kullas kertoi
haastattelussaan yrittäjätaustaisten edustajien usein muistuttaneen:
Ei voida aina näin lisätä näitä kaikenmaailman asioita.34
Omassa yrityksessä harjoitettu usein salamannopea päätöksenteko eroaa kui
tenkin kunnallisesta prosessista. On osattava verkostoitua ja ajaa asioita läpi komp
romissien ja yhteistyön kautta, ja lopputulos saattaa syntyä vasta vuosien jälkeen.
Kaleva Mattila kertoikin luottamustehtäväuransa alussa saaneensa kommentin:
Mitä sinä siellä teet, toimen mies!35

AUKEAMAN KUVAT PENTTI KAKKORI

A ron kylä n te o llisu u sa lu e sai alkunsa
1970-luvulla. N ykyään alueella on vireä
y rity sk a n ta , kuten tä m ä elokuun 2015
lo p u lla k u va ttu k y ltti kon k re e ttis e s ti
o s o itta a . Y rityskannan sisällä ta p a h tu u
k uite nkin ja tku va sti m u utoksia: jo tk u t
kasvavat ulos en tisistä tilo is ta a n , jo t
k u t m yydään, jo tk u t la itta v a t ovensa
lo p u llise s ti kiinni. Toisia tu le e sitten
tila lle . Kuvauspäivänä avajaisiaan
v ie ttä n y t Serres Oy oli A ronkylän
k y lttiin jo e h tin yt, m u tta m u uta m a n
m uun y rity ks e n tie d o t e ivä t ole aivan
ajan tasalla.
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KAUHAJOEN KAUPUNKI

V

ARONKYLÄN TEOLLISUUSALUE

ARON TEOLLISUUSKESKUS
SULBANA OY
KALUSTEIKKO OY
KAUHABISNES OY
KAUHAJOEN LAATULEIPURIT
KOMETOS OY
LOUNASPAJA
OSSIN METALLI OY
SERRES OY
LAKEUS DESIGN OY

FORMIA VESME OY
DONE LOGISTICS OY
FINNISH STEEL PAINTING OY
SÄÄTÖTULI OY
FINKOMEC OY
INS.TSTO MAABOTNIA KY
SLINSEED PROTEIN Finland ltd
ÄLVSBYTALO
suupohjan VARAOSA JA HUOLTO
FENOLA OY

ISOJOEN KONEHALLI OY
M00TT0RIHI0M0
THERMOCON OY ELEMENT
KAUHAJOEN LOUNASPALVELUJ
MARKKU PÄÄKKÖNEN OY
PIHLAJA FOREST OY
KAUHAJOEN PUUTALOKYMPPI?!
POHJANMAAN METALLIVÄLITYS?|
KALUSTE TEAM KY
J,0. RAKENNE OY
/ betonilattiat PELTONEK

P erinteikäs Ketolan Sähkökonekorja a m o Ky A ronkylässä on esim erkki
yrityksestä, jo ka pysyy vakaasti
paikallaan. Y rittä jillä jo kolm annessa
polvessa riittä ä tie to a , koke m u sta ja
m o n ip u o lis ta osaam ista s ä h k ö la it
te ista ja kuvan pe rustee lla varaosia
lö y ty y jo ka lä htö ön . Tunnetuin palvelu
on kuite nkin sä h k ö m o o tto re id e n
u u d e lle enkää m im in en . Vasem m as
sa yläkuvassa Eino Ketola, oikealla
poikansa Veli Ketola. Alakuvassa Einon
veli M a rtti Ketola.
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Lauri H a u ta m ä k i

VARHAINEN YRITTÄJYYS
PERÄLÄ-YHTYMÄN ARKISTO

Vasem m an sivun kuvassa tin u ri J uho V ih tori Saranpään k ä rry t v u o d e lta 1920. K ärryillä kulkee
tin a u sta rvikk e id e n ohella myös Saranpään poika Jussi.
Yläkuvassa au toja M. Perälän H uonekalu-, V äriliike ja V erhoom on teollisuusraken nukse n
p ih a lta Filppulankylässä vuon na 1957, oikealla h u o n e k a lu yrittä jä Mauri Perälä itse.
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KAUHAJOEN MUSEO

tu nee na R inta-M öykyn te rva h a u d a lle
M öykkykylässä vuon na 1932.

Kauhajoen elinkeinojen kehitys noudat
taa yleistä mallia, jonka mukaan maa
talousyhteiskunnasta siirrytään teolliseen
yhteiskuntaan ja lopulta palveluyhteiskun
taan. Teollistuminen alkoi toden teolla Kau
hajoella paljon myöhemmin kuin kaupun
geissa ja edullisen sijainnin omaavilla alu
eilla. Niinpä maatalousväestön vähentyessä
teollisuus ei ehtinyt koskaan tulla pääelin
keinoksi, koska myös palvelut rupesivat li
sääntymään yhä nopeammin. 1990-luvun
alun laman jälkeen 2000-luvun alkuun asti
Kauhajoen kehitystä ovatkin vauhdittaneet
erityisesti kaupalliset palvelut.
Ensimmäiset uudisasukkaat Kauhajoella
olivat todellisia sisäisiä yrittäjiä, jotka jou
tuivat luomaan uuden elintilansa korpea ja
suota raivaamalla, rakentamalla tarpeelliset
rakennukset sekä hankkimaan elatuksen
perheelleen. Heissä täytyi olla samanlaista voimaa kuin Aleksis Kiven kuvaamassa
seitsemässä veljeksessä:
Taisteluun ankaraan he rupesivat, astuivat uljaasti kamppailemaan... tylyä
maata, kylmiä rämeitä ja soita vastaan ja voittivat kaikki oman tahtonsa järkähtämättömyyden kautta.'
Samanlaista yrittäjyyttä vaativat voimakas uudisraivaus ja uudistorppien perus
taminen etenkin 1800-luvun lopulla. Silloin maataloudella oli Kauhajoella hyvät
mahdollisuudet laajeta ja tehostua, ja koetut nälkävuodet antoivat selkeät pontimet
siihen. Sen aikaisen uudisraivauksen määrä Kauhajoella hakee vertaistaan koko
maassa. Esimerkiksi Ala-Knuuttilan, Kaarlelan ja Hautaniemen isännät raivautti
vat tänä aikana satoja hehtaareita peltoa ja uudenaikaistivat tarmokkaasti maata
loutta. Heitä, kuten myös Yli-Knuuttilan silloista isäntää, voidaan kutsua Kauha
joen ensimmäisiksi todellisiksi yrittäjiksi. Viimeksi mainittu perusti myös sahan
ja omisti teollisuuslaitoksena verotetun Knuuttilan myllyn sekä harjoitti kauppaa
ja meijeritoimintaa.2 Todellista maahenkeä ja jatkuvuutta korostavaa sisäistä yrit
täjyyttä ilmentää puolestaan vanha sukutilaperiaate, jonka mukaan tila pyrittiin
jättämään jatkajalle aina parempana kuin sen itse sai.
Vielä 1900-luvun alkuun asti Kauhajoki oli miltei täysin maatalousvaltainen.
Maata omistavien toimeentulo oli periaatteessa turvattua. Laajat metsät mahdol
listivat aina 1900-luvun alkuun jatkuneen tervanpolton, joka oli pitkään tärkeä
tulolähde Kauhajoella. Tervanpolttoa voidaan pitää sen aikaisena yrittäjyytenä,
koska Kauhajoella sitä harjoitettiin todella laajasti ja menestyksellisesti ja koska
tervanpoltto toi ansiota talollisten lisäksi myös maata omistamattomille.
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TUOMO HAVUNEN

Tuom o Havusen hallussa on
vanha te rva tyn n y ri, jo k a on vielä
p u o lilla a n tervaa.

T e rv a ta lo u d e n a ik a 3
V ie n tite rv a s ta tu li 1700-luvun lo p p u u n m ennessä pu h ta a sti p o hjala ine n tu o te . Laajoissa osissa P ohjanm aan m aaseutua
te rv a n p o ltto oli 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa tä rkeä elinkeino, jo n k a ansiosta m a aseu tuväe stö n e lin o lo su h te e t
o liv a t keskim ääräistä pa rem m a t. Tervan syn n yttä m ä vauraus ed isti ra h a n kä yttö ö n pe rustuvan v a ih d a n ta ta lo u d e n ju u rtu 
m ista P ohjanm aalle. M e rkittä vin rahaa tu ova e linkeino m a ata lo ude n rin nalla o lik in 1600-luvun lo p u lta aina 1800-luvun lo p 
puun asti Kauhajoella te rva ta lo u s. Sen kukoistuskausi oli 1700-luvulla, jo s ta alkaen p o ltto te k n iik k a o li k e h itty n y t jo e rittä in
hyväksi. Kauhajoella o li paljo n kuivia ja karuja hiekka ka nka ita , jo id e n m aaperä ja pu usto s o ve ltu iv a t hyvin te rv a n p o ltto o n .
Tämä ta ito levisi h e lp o sti ja m yyn ti "te rv a p o rv a re ille ” oli m u tk a to n ta . Tervaa p o lte ttiin siihen aikaan lähes kaikissa K auhajo
en ta lo iss a p a tu o ta n to o li to d e lla la a ja m itta ista . Tervan lisäksi m y y tiin sysiä seppien ja ra u ta ru u k in ta rp e isiin .
Terva o li pa in oon sa nähden halpa m assatuote, jo te n k u ljetu skustan nuksilla oli tä rkeä m e rkitys sen kann a tta vu u d e lle .
K auhajoki oli edullisessa asem assa, koska K ristiin a n ka u p u n ki oli lähellä ja käytettä vissä o liv a t laajat m ä n ty m e ts ä t. Tervan
p o ltto vaati paljo n ty ö tä alkaen m ä ntyje n kolo am ise sta kahteen kertaan, katkom isesta ja k u lje tta m ise sta te rvah au da lle ,
jossa ne h a lo ttiin säleiksi ja la d o ttiin tu rp e e lla p e ite tty y n kekoon ha u ta m e sta rin eli ple h ta rin jo h d o lla . Hänen jo h ta m a n a a n
h o id e ttiin m yös haudan s y ty ttä m in e n ja palam isen valvom ine n, jo tk a o liv a t ta rkk o ja puuhia. Viim e isim p iä kuuluisia hautam e stareita o liv a t P äntäneellä Jaakko R inta-M öykky, Tuom as Sukanen ja H erm anni M äki-Rahkola, N um m ijärvellä G abriel ja
V iljam i Juurakko, H erm anni Länsim äki, M atti H ietakangas ja O skari Lapinlu om a sekä Hyypässä Jaska A lanko, Anselm i V uo
renm aa ja N estori H uhtala.
T o rp pa reilla oli m a hd ollisuus päästä osalliseksi te rvan tu o m a sta ta lo u d e llise s ta hyödystä, kun s o v ittiin , e ttä v u o k ra tila llinen saa p o ltta a te rva h a u d a n isännän m etsästä, jo s hän an toi p u o le t te rva sta ta lo n isännälle. Näin to d e llin e n y rittä jä ei o llu t
aina m a an om istaja vaan jo issa kin tapauksissa sopim u ksen te h n y t to rp p a ri, jo ka jo u tu i te kem ään v a a d itta v a t ty ö t ja ka n ta 
m aan riskin p o lto n on nistu m isesta . Paljon te rvasm e tsiä o m is ta v a t ta lo llis e t saivat te rva sta suure t tu lo t, jo illa he s a a tto iv a t
pitää runsaasti palkkaväkeä, laajentaa tilu ksia a n ja te hosta a m a a ta lo u tta a n m m . kone istam alla. Rahaa s a a te ttiin käyttää
m yös kom e isiin rakennuksiin ja y lellisiin kulu tu s ta v a ro ih in . Tervatalous v a u h d itti K auhajoenkin s iirty m is tä rah ata lo ute en
m u tta sam alla ja rru tti m uiden elin ke in o je n kuin m a ata lo ude n k ehitystä . Terva o li vielä 1800-luvulla k y s y tty jo sk in suhdanneherkkä m y y n titu o te . Tervakauppa h e lp o tti Etelä-Pohjanm aan ja e rityise sti Kauhajoen elpym istä Suom en sodan tu h o je n
jä lkeen , koska te rvan hinta oli tu o llo in korkea. S uurten nälkävuosien 1867-1868 aikaan h in n a t o liv a t a lim m illa a n , m u tta siitä
h u o lim a tta te rvaa p o lte ttiin paljon. Juuri tu o lta ajalta on peräisin sanonta: "T e rv a n p o ltto on näliän o p e tta m a a ho m m aa .”
Yleensä k uite nkin te rv a n p o lto n ja kasvinviljelyn suhd an nevaihte lujen ry tm i oli erilainen ja siten ta lo llis ille ta s o itta v a tekijä.
T e rv a n p o ltto väheni 1800-luvun m itta a n ja lo p p u i kokonaan 1900-luvun alussa, sillä u lko m a ine n kysyntä heikkeni puisten
alusten m u uttue ssa rau talaivoiksi. Sam alla m etsien arvo nousi s aha teo llisu ude n raaka-aineena.

MARKKU HAAPAMÄEN ARKISTO

P äntäneellä sijaitseva Kaarlelan tila
noin 1930-luvulla kuva ttu na. Tila ku u 
lui niide n s u u rtilo je n jo u k k o o n , jo ita
K auhajoella h o id e ttiin jo 1800-luvulla
hyvin y rittä jä m ä is in o tte in . Kaarlelan
kukoistuskausi alkoi vuon na 1860,
kun sitä ryh ty i isän nöim ä än R uotsista
m u u tta n u t raken nu sm e stari Johan
Frösen kauhajokelaisen puolisonsa
Maria A urora os. Forsm anin kera. Fors
m an oli to ise n s u u rtila n , A la-K nuuttila n , isännän ty tä r. Tilan pinta -ala
oli hu ikeat 15 00 hehtaaria. Peltoa oli
lä htö tilanteessa vain noin 8 hehtaaria,
m u tta Frösen ra iv a u tti sitä lisää aina
280 h e hta ariin saakka. T ilalla o te ttiin
k ä yttö ö n uusia v ilje lysm e n e te lm iä
ja se to im i eräänlaisena m a llitila n a
y m p ä ris tö lle e n .
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Maatalous ei ole ennen EU-aikaa ollut niin sanottua ulkoista yrittäjyyttä, vaan
sisäistä yrittäjyyttä. Poikkeuksiakin oli, kuten Kauhajoella jo aiemmin mainitut
neljä 1800-luvun lopun suurviljelijää. Maatalous oli suhteellisen vakaa elinkeino,
joten viljelijät voivat keskittyä tuottamiseen. Ei ollut tuottajien välistä kovaa kil
pailua eikä juuri muitakaan yrittäjän riskejä. Suurimmat ja vakavimmat riskit joh
tuivat luonnonoloista, minkä lisäksi sota-ajat ja muut poikkeustilanteet aiheuttivat
ongelmia. Erityisesti pientiloilla lisätuloja oli hankittava sivuammateilla ja satun
naisilla palkkatöillä, varsinkin kun oli päässyt syntymään runsaasti liikaväestöä.
Maataloudessa työvoiman tarve väheni koneellistumisen ja pienviljelyn lisäänty
misen johdosta. Yrittäjiksi ei kuitenkaan vielä 1800-luvulla mielellään hakeuduttu,
koska havaittiin, että Kauhajoella elatuksensa saattoi ansaita muun muassa tervan
poltossa sekä metsä- ja maataloustöissä. Sen sijaan esimerkiksi Kurikassa, Jurvassa ja Vähässäkyrössä uudisraivausmahdollisuuksia ja metsää oli vähemmän kuin
Kauhajoella. Siksi monet pienviljelijät ja tilattomat rupesivat harjoittamaan laajaa
myyntikotiteollisuutta ja perustamaan yrityksiä, niin että voidaan puhua toimialakeskittymistä.4 Etelä-Pohjanmaalta oli totuttu myös lähtemään kotikonnuilta
liikkeelle, ja ansiotyö Amerikassa houkutteli Kauhajoellakin usein enemmän kuin
myyntiä varten harjoitettava kotiteollisuus.

KAUHAJOEN MUSEO

Myyntikotiteollisuus ja muu yritteliäisyys
1800-luvun loppupuolella
Maatalouden tehostumisen, rahatalouden yleistymisen ja elintason kohoamisen
myötä maaseudullakin ruvettiin entisen monitaitoisuuden sijasta erikoistumaan
tietyn ammattitaidon omaaviksi käsityöläisiksi. Tuotteita alettiin myydä ja ostaa
yhä enemmän omatekoisten sijaan. Tällä tavoin erikoistuivat muun muassa se
pät, puusepät, suutarit, muurarit, räätälit ja länkimestarit. Käsityöläisyys yleistyi
maaseudulla 1800-luvun lopulla, kun ammattikuntalaitos purettiin ja ammattiin
pääsy helpottui. Nämä itseoppineet käsityöläiset palvelivat ympäristön asukkaita,
jolloin asiakaspiiri jäi useimmiten pieneksi. Elintaso ei yleensä ollut erityisen kor
kea, ja kilpailu saattoi olla kovaa. Heillä oli asuinpaikkana usein mäkitupa pienine
peltoaloineen ja yksi lehmä. Aleksis Kiven Nummisuutareissa on mainio kuvaus
suutari Topiaksen elämisen ehdoista Nurmijärvellä 1800-luvun loppupuolella, ja
hyvin voisi kuvitella samat sanat kauhajokelaisenkin suutarin suuhun, vaikkakin
eteläpohjalaisella murteella:

Kauhajoella k ansakou lulaitos oli
lä h te n y t käyntiin jo hyvän aikaa
ennen yleisen o p p ive lvo llisu u d e n
säätäm istä vuonna 1921. Kouluja
p e ru s te ttiin vielä tä m än jä lkeen kin
m o n iin kyliin. Kuvassa te hdään
vuon na 1922 v a lm istu n e e n N irvan
koulun kivisiä perustuksia ja se to im ii
esim erkkin ä erään kauhajokelaisen
k ä sity ö lä isa m m a tin , kivim ie sten,
työstä.
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PIIRROS MATTI "NIFFE" NISULA

Nummisuutarin yrittäjyys
"Ei auta; me asumme nummella, kuivalla nummella, naskali-kynä kourassa. Mutta
suutaria löytyy tähän aikaan kuin kirjavia kissoja, valmiit repimään silmät toinen
toisiltansa, ja kiukkuinen nälkäpä tässä naukuis, jos ei olisi mulla peruna-mukulaa,
peltomuruistani ja heinän-karvaa kahdesta niittuplätystä, tuolla suon rannalla,
että taidan elättää lehmä-mullin; vaikka on siinä hyörimistä ja pyörimistä pensais
sa ja kannistoissa, mutta saanpa siitä toki viimein maidon-tipan kippooni ja silloin
tällöin voi-kirpunkin leipämurenani päälle. Jaa hyvä kanttoori; kynsineen ja hampaineen täytyy tässä köyhän elon syrjässä kinnustella,”s
Erityisesti nälkävuosien jälkeen kotiteollisuuden harjoittaminen myyntitarkoi
tuksessa rupesi lisääntymään. Vaasan läänin kuvernööri ja maanviljelysseura ru
pesivat edistämään kotiteollisuutta muun muassa palkitsemalla parhaita käsitöitä
erilaisissa näyttelyissä ja järjestämällä käsityökoulutusta.6 Myytävien tuotteiden
valmistus perustui kuitenkin suurelta osin kätevyyteen ja vanhaan perinteeseen.
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Raimo Rannan7 mukaan kotiteollisuuden
myyntituotteita 1800-luvun lopussa Kauha
joella olivat kankaat, ryijyt, matot, hevosen
kengät ja -naulat, porat, veitset, sokerisakset,
lammasraudat, lapiot, kuokat, reet, rukit ja
kylvövakat, mutta useimmista niistä saatiin
vain lisäansioita. Harvinaisen paljon omaa
kekseliäisyyttä ja teknistä taitoa oli monitai
turi Alfred Niemistöllä ja pyssyseppä Antero
Haapasella, joka valmisti sahojen koneistoja ja
tuli tunnetuksi Suomen ulkopuolellakin taita
vana pyssyjen valmistajana. Monen lajin taita
jia olivat myös soitinten rakentaja Antti Viita
ja hyyppäläinen pientilallinen Maunu Huhtakangas (s. 1846), joka viljelyn ohella valmisti
huonekaluja, parkitsi nahkoja ja suutaroi, sitoi
kirjoja sekä teki vesipumppuja ja sorveja, jotka
tulivat laajasti tunnetuksi. Huhtakangas oli li
säksi arvostettu kyläpelimanni. Myös Järviky
lässä asunut seppä Sameli Järvenpää oli koko
Suupohjassa ja jopa maakunnassa tunnettu ja
tunnustettu käsityöläinen.8

Kauhajoen k o tis e u tu m u s e o o n kuuluva
Järvisepän paja käsittä ä sepän ty ö v ä 
lineistöä sekä ty y p illis iä m aatalousyhteiskunnassa k a iv a ttu ja tu o tte ita
kuten avaim ia, v iik a tte e n teriä ja
hevosenkenkiä.
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ALFRED NIEMISTÖ

V alokuvaaja A lfred N iem istö oli
m yös p e lim a n n i, s o itin te n raken
taja, kelloseppä ja vielä m onen
m u u n kin asian ta ita ja . Kuvassa
N iem istö noin 1910-luvulla k u v a ttu 
na, ta u s ta lla a n näihin eri aloihinsa
liitty v ä ä esineistöä. Alla N iem istön
raken tam a 12-kielinen viulu.
Kuva P entti Kakkori.

M o n ip u o lin en A lfred N ie m is tö 9
Y ksittäisistä m o n ip u o lis u u sm ie h is tä on ennen kaikkea m a in itta va A lfred N iem istö (1876-1948),
jo k a eli suurim m an osan eläm ästään M a rttilan kylässä, m u tta m u u tti 1930-luvun alussa
U uronkylään, to ise n vaim on sa k otiin. Siellä hän ja tk o i to im in ta a n sa tä yd ellä te h o lla . A lfred oli
e rityise n ta ita va valokuvaaja m u tta m yös pe lim an ni, s o itin te n , kellojen ja ra d ioide n korjaaja
sekä rakentaja. Hän o p p i kellosepä nta ito nsa k u rikka laisilta ja pe räsein äjokisilta m e sta re ilta ja
sai v a lm istam astaa n Konnin kellosta ensim m äisen p a lkin n o n vuon na 1922 Tam pereen te o llisuusnäyttelyssä. Ensim m äisen viulunsa hän rakensi k ym m en vu otiaan a. A lfred v a lm is ti paljon
m u ita kin s o ittim ia , esim erkiksi kolm e ke vy ttä pian iin oa, cem b alon ja to istasata a kannelta.
Myös p u u n kä sitte lijä n ä hän o li ta ita va.
Valokuvaajana hän te ki valtavan k u lttu u rity ö n . Hänen o tta m ie n sa valo ku vie n m äärä a rv i
oidaan k ym m en iksi tu han siksi, ja niide n arvoa lisää se, e ttä hänellä oli silm ää kuvata v ira llis te n
kuvien lisäksi m yös ty ö k o h te ita ja ta p a h tu m ia . Valokuvaajan a m m a ttia hän h a rjo itti ensin
M a rttilan kylässä, m u tta tu li vuosien varrella tu n n e tu k si ym pä ri m aakuntaa. Hän kiersi myös
valo ku va aja toverin sa Ju h o N iem en kanssa esittäm ässä film e jä y m p ä ri E telä-P ohjanm aata ja
P ohjois-S atakuntaa. Sotien jä lkeen valokuvaus väheni h u o m a tta va sti pääasiassa m a teriaa lipulan ta kia ja A lfre d ille jä i enem m än aikaa viulun, k la rin e tin ja kanteleen s o itto h a rra s tu k se lleen. V iu lu n so ito lla a n hän v o itti p a lk in to ja m aakunnallisissa s o itto k ilp a ilu is sa . Hän oli käyn yt
kansakoulua vain yhde n ta lve n m u tta pystyi itseo piskelu lla hankkim aan h u o m a tta v a t tie d o t
eri a lo ilta , jo p a o p p i niin pa ljo n englantia ja saksaa, e ttä osasi tila ta valo ku va ustarvikkee nsa
suoraan Saksasta. Tiedoissaan ja ta ido issa an hän oli aikalaisten m ukaan e h d o to n a u k to rite e t
ti, jo ka om ie n sanojensa m ukaan ei ole o p p in u t ta ito ja a n korkeissa kouluissa vaan om an te kn il
lisen kykynsä ansiosta ja jossa o li m a ailm a nm ieh en jo u s ta v u u tta ja s u la vu u tta . Hän osasi m yös
m a inostaa n y k y ty y liin iskulausein esim erkiksi m o o tto rip y ö riä : "M a tka t e ivä t m e rkitse m itä ä n .”
Liikem ies hän ei sen sijaan o llu t, vaan eri alojen ta ita va harrastaja. T a lou de llista m ene stym istä
h a itta siva t syrjäinen s ija in ti ja m a ksukykyiste n asiakkaiden vähäisyys lähiseudulla.
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TUOMO HAVUNEN

S o itin te n ra k e n ta ja A n tti V iita 10
S oitin ten rakentaja A n tti Viita (1890-1968) oli tu n n e ttu m o n ita itu ri ja harvinaisen om in ta ke in e n
h e nkilö ha hm o . Parhaiten hä ne t k uite nkin m u istetaan etevänä s o itin te n te kijän ä. Hän oli syn
ty n y t ja v ie ttä n y t la psuus-ja nu oru usvuo ten sa K auhajoen N um m ikosken kylässä. Sieltä hän
m u u tti H yyppään, jossa asui suurim m an osan aikuisiästään. S o itin m e sta rin isä A n tti Kytöviita
oli kyläkunnassaan tu n n e ttu viu lu p e lim a n n i. Näin A n tti-p o ik a jo nuorena jo u tu i kosketukseen
m usiikin kanssa ja alle 20-vuotiaana o p p i o m in takeisesti korjaam aan ja valm ista m a a n h a rm o 
nikkoja ja kantele ita . Suuren p e rh e enjäsene nä hän jo u tu i ansaitsem aan om aa leipäänsä ensin
p a im enp oikan a ja a iku is tu ttu a a n renkinä. A ikuisiällä hän a lo itti h a rm o n ikko je n valm istukse n
m yyntiä varten . Vuonna 1922 Viidan ha rm o nikka sai I p a lkin n o n Suom en yleisessä k o tite o llisuusnäyttelyssä Tam pereella. Ei m issään m u ua lla o le valm istettu tä m än veroista harm onikkaa,
kuului m m . kahden italiala isen a m m a ttim u u siko n arvostelu. N äytte lym en estys te ki Viidan
nim estä kuulun, eikä hän e h tin y t kaikkia tila ttu ja s o ittim ia rakentaa. A n tti V iita sai eläm änsä
aikana valm iiksi kaikkiaan 74 ha rm o nikka a ja 160 k a n te le tta . A n tti V iidan nim i liitty y läheisesti
myös kanteleen historiaan: hänen rakentam iensa kantele ide n eriko isu ute na on kaikup ohja,
jo k a a s ia n tu n tijo id e n arv io in n in m ukaan antaa n iille kauniin soinnin.
K aikille s o ittim ille e n A n tti Viita an toi v iid en v uod en ta ku un, ja o s ta ja t o liv a t aina v a lm iit
m aksam aan hänen s o ittim is ta a n keskitasoa korkeam m an hinnan. Niitä ei m yöskään m a in os
te ttu m u ute n kuin osa llistu m a lla n ä ytte ly ih in . A m m a ttita id o s ta a n hän oli ta rkk a , ei valm istussalaisuuksiaan m a ailm a lle le v ite lly t eikä o tta n u ty h tiö k u m p p a n e ita , o p p ip o jis ta p u h u m a t
takaan. A n tti Viita teki m yös erilaisia hienom ekaanisia tö itä te o llis u u s la ito ste n tilau ksesta ja
sodan aikana p u o lu stu s vo im ie n palveluksessa. H änellä riitti m ie le n k iin to a kaikkia te kn illisiä
la itte ita kohtaan. Sitä pa itsi A n tti Viita oli ta ita va ha rm o nikan ja kanteleen s o itta ja n a . Kanteleineen hän o tti osaa useihin k a n s a n so itto kilp a ilu ih in , joissa v o itti en sim m äisiä kin pa lkintoja .

ALFRED NIEMISTÖ

S oitin ten rakentaja A n tti Viita ehti
urallaan valm istaa kaikkiaan 74 har
m o nikkaa ja 160 k a n te le tta . Kuvassa
viim e in e n A n tti V iidan te ke m istä
h a rm o n iko ista . S o ittim e n om istaa
T uom o Havunen.

A n tti Viita ja eri vaiheissa olevia
ha rm o nikko ja . Kuva on o te ttu Viidan
työh uon ee ssa v uon na 1922.
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Kauhajoki on jo 1800-luvulta lähtien ollut tunnettu asesepistään, ja kauhajo
kelaiset aseet ovat olleet tunnettuja kaikkialla kotimaassa, mutta myös ulkomail
la, joihin aseita on tosin toimitettu vain yksittäisinä tilaustöinä. Lähtölaukauksen
toiminnalle "ampui” aikoinaan kuuluisaksi pyssysepäksi tullut ja myös peliman
nina tunnettu Antero Haapanen (1854-1932). Aseseppä Haapasen verstas kasvoi
onneksi niin suureksi, että hänen taitonsa siirtyi työntekijöiden ja oppilaiden mu
kana muihinkin yrityksiin eikä hän kuolemansa jälkeen jäänyt unholaan. Hän ei
halunnut myöskään salata tärkeimpiä "niksejään” vaan opetti kaikki taitonsa oppi
lailleen. Heistä tunnetuimpia ovat Aarre Viitanen ja Urho Saarikoski, jotka Haapa
selta lähtiessään 1930-luvulla vuokrasivat Harjankylästä pienen mökin tehdäkseen
yhdessä asesepän töitä. Viitanen rakensi oman pajansa kuusi vuotta myöhemmin
Aronkylään, ja Urho Saarikoski jäi jatkamaan Harjankylässä omaa asepajaansa,
joka sodan ajaksi lopetti toimintansa. Sotien jälkeen Urho Saarikoskella ja Aatto
Honkarannalla oli Harjankylässä lyhyen aikaa yhteinen yritys, jonka jälkeen Urho
Saarikoski jäi yksinyrittäjäksi ja Aatto Honkaranta perusti asepajansa Jyvä Oy:n
kiinteistön yhteyteen ja myöhemmin tulipalon jälkeen siirsi sen takaisin Harjan
kylään. Pajassa oli aikoinaan puolisenkymmentä työntekijää. Honkarannan jäl
keen asepajan toimintaa jatkoivat jonkin aikaa Hugo Perälä ja Mikko Autiokorpi.
Kauhajoen viimeiseksi tunnetuksi asesepäksi jäänyt Ahti Vesala sai oppinsa Viita
selta ja piti omaa liikettä vuodesta 1974 aina 1980-luvun lopulle saakka. Kaikkien
edellä mainittujen panos metallituotteiden tekemiseen ja kehittelyyn on osaltaan
vauhdittanut Kauhajoen teollisuuden myöhempää kehitystä.11
KAUHAJOEN MUSEO

H arja nkylälä ine n aseseppä U rho
Saarikoski oli A ntero Haapasen
o p p ila ita . Kuvassa Saarikoskella
on kädessään m e tsästyskivä äri.
O m an tu o ta n n o n oh ella kauh a
jo ke la ise t asesepät korja sivat ja
m u o kka siva t lähiseu tujen m etsäs
tä jie n ja k ilp a -a m p u jie n aseita.

U rho Saarikoski ja to in e n A ntero
H aapasen opissa o llu t asesep
pä, Aarre Viitanen, p e ru s tiv a t
1930-luvulla yhteisen pajan,
m u tta V iitanen s iirty i m u uta m a n
v uod en päästä A ronkylään om aan
pajaansa. Kuvassa näkym ää
Viitasen pajan tilo ista .
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A seseppä A n tero H a a p a n e n 12
Aseseppä, v iu lu n s o itta ja ja tu h a tta itu ri A ntero
H aapanen syntyi K auhajoella v uon na 1854
ja kuoli vuon na 1932. V ara tto m an perheen
pojan oli ansaittava 17-vuotiaasta alkaen
elan ton sa. Ensim m äisiä ty ö p a ik ko ja o liv a t
s a h a -ja m y llyla ito ks e t. Siihen aikaan m yllyn k o n e is to t o liv a t pääasiallisesti pa ikallisten
seppien v a lm is ta m ia , ja Haapasen sa n o ta a n 
kin v a lm istan een k o n e is to t noin 40 sahaan.
S ivutöinään hän raken teli v iu lu ja ja s o itte li
niillä lu ke m a tto m issa tilaisuuksissa. Hän
va lm is ti kokonaan yksin h ie n o t a je lu ra tta a t,
" trilla t”, ra u d o itu ksin e e n m yös von S chantzille,
jo n k a höyrysahan kone iston asennuksessa
hän oli m ukana ja siinä ilm e n n e itä viko ja m yös
korja ili. S uu rim m an m aineensa H aapanen
sa a v u tti k uite nkin pyssyseppänä, jo k a pe rusti
asepajansa K irkonkylän keskelle "K n u u ttila n kosken” pa rtaa lle . Hän p iti m e tsästykse stä ja
halusi te hdä m a h d o llis im m a n ta rkk o ja aseita,
jo tta saalis ei jä ä n y t kitum aa n. H aapanen sai
Vaasan, Tam pereen ja Ilm ajoen nä yttelyissä
ensim m äisen p a lkinn on . Ilm ajoen näyttelyssä
olleesta lu o d ik o n ja hauliko n yh d iste lm ä stä
k irjo ite ttiin saksalaisessa asealan lehdessä,
e ttä se oli pa rem m in ja h u o lite llu m m in te h ty
kuin saksalaisten pyssyseppien vastaava ase.
Tämä a ih e u tti kyselyjen ja tila u ste n tu lva n
Saksasta, H ollan nista, E nglannista ja Venäjältä,
k otim aa sta pu h u m a tta ka a n .

Yläkuvassa A ntero H aapanen on v u o n 
na 1929 a s e ttu n u t vielä 7 5 -vu otisp äivänsä aikoihin sorvinsa ääreen M atti
Porkkalan kuvattavaksi. Alla Haapasen
raken tam an ha uliko n perä.
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Vesisahat s y rjä y ttiv ä t te rv a ta lo u tta

puut^aranhinnannöusun^yöiä.

Elinkeinovapauden myötä syntynyttä varhaista yrittäjyy ttä

sahoja eri p u o lilla pitäjää, tässä H arjun
p ä re m ylly M uurahaisessa.

Tervanpolton vähentyessä 1800-luvun lopulla ia samaan aikaan säädetyn elinkeinovapauden myötä yritystoiminta rupesi Kauhajoella nopeasti yleistymään. Kau
hajokelaiset yritykset olivat 1800-luvun loppupuolella kuitenkin pääosin pieniä.
On arveltu, että tervatalouden ehdyttämät metsävarat estivät Kauhajoella sahateol
lisuuden kehittymistä suurteollisuudeksi, mutta sitä rajoittivat myös jokireittien
vähävetisyys vähäisine uittomahdollisuuksineen. Poikkeuksena oli erivapauden
saanut jo vuonna 1845 Nummikoskelle perustettu ja Etelä-Pohjanmaan suurim
piin kuulunut Särkikosken saha, mutta se lopetti toimintansa vuonna 1868 pian
perustajansa kauppias Simon Wendelinin kuoleman jälkeen. Särkikoskella tehtiin
sahausta keväisin ja joskus sitä jatkettiin syksyllä.13
Elinkeinovapaus ja sahatavaran kohoavat hinnat synnyttivät "puutavarakuumeen” 1870-luvulta lähtien koko maassa. Kauhajokelaisetkin perustivat sahoja
eri puolille pitäjää usein vanhojen vesimyllyjen rinnalle, mutta vuosien kuluessa
sahoja ruvettiin käyttämään yhä enemmän höyryvoimalla, jolloin eivät sahan si
jainti ja tehokkuus olleet enää riippuvaisia koskivoimasta. Seppäseen rakennettu
höyrysaha oli ensimmäinen myös koko Vaasan läänissä ja toimi kymmenkunta

V ahavetisella K auhajoellakin oli vesi-
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vuotta.14 Vuonna 1898 Kauhajoella oli kaikkiaan yhdeksän sahaa, joista viisi toimi
höyryllä. Sahojen välinen kilpailu oli kuitenkin kovaa; suhdanteet vaihtelivat suu
resti, samoin liiketaloudellinen osaaminen, ja monet sahat joutuivat lopettamaan
toimintansa. Pääomia oli niukasti, eikä ulkopuolisia varakkaita rahoittajia yleen
sä ilmaantunut. Carl Wilhelm von Schantzkin perusti höyrysahan 1890-luvulla
mutta myi tilansa jo vuonna 1904, ja pian sen jälkeen saha lopetti toimintansa.15
Ennen ensimmäistä maailmansotaa perustettiin Kauhajoelle yhteensä lähes pari
kymmentä sahaa, mutta vain harvasta tuli pitkäikäinen. Tällaisia olivat Pietarinkosken, Siirtolan ja Koskenkylän sahat.16
Sahojen perustamisen ohella puutavarakauppa alkoi voimistua. Kuuluisim
maksi liikemieheksi nousi Kauhajoella Jaakko Ranta-Knuuttila (1871-1936), joka
vaikutti esimerkillään ja muutenkin huomattavasti Kauhajoen yritystoimintaan.
Hän hankki yhdessä isänsä kanssa omistukseensa ison osan Yli-Knuuttilan tilasta
ja laajensi sitä pitäjän suurimmaksi maatilaksi. Ranta-Knuuttila oli merkittävim
pien puutavaraliikemiesten joukossa koko Etelä-Pohjanmaalla ja jopa koko maassa.
Hän oli 1920-lopulla eräässä vaiheessa KOP:n suurin asiakas ja vaikutti merkittä
västi KOP:n konttorin perustamiseen Kauhajoelle niin varhain kuin vuonna 1918.
Ranta-Knuuttila hoiti 1900-luvun alussa pyöreän puutavaran välitystä, ja hankin-

Kauhajoen Saha Aronkylässä ilm e i
sesti 1930-luvulla k u va ttu n a (taustalla
vasem m alla näkyy vuon na 1932
v a lm is tu n u t S uo je lusku nta talo). Saha
p e ru s te ttiin vuon na 1922 alueelle,
jo ta yh tiö n 5 0 -vu o tish isto riikin m u 
kaan tu o llo in h a llits iva t "savikaivot,
pa ju pen sa at ja la ho am istila ssa oleva
n a hkurin ve rsta s”.
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Ilmoituksia.

Kuivin
rimalinllioln
m yytävänä P ietaiin kosken sahalla
60: — syli.
O stetaan myöskin lukkia, tu k k imetsiä sekä propsia asem alla.

J Saloknutti.
Ilm o itu s K auhajoen K unnallislehdessä
7. 1 . 1932 .

takaupat ulottuivat paljon Kauhajokea laajemmallekin. Kauhajoen sahatavaran
myynti keskittyi tuolloin suureksi osaksi Ranta-Knuuttilan käsiin. Hän perusti
pyöreän puutavaran vientiliikkeen Kaskisiin mutta toimitti sahatavaran Vaasaan.
Hän oli mukana myös perustamassa kahta sahaa. Kauhajoelle perustetusta tuli al
kuvaikeuksien ja omistajavaihdoksen jälkeen Kauhajoen Saha Oy, joka sittemmin
menestyi hyvin. Ranta-Knuuttila aloitti valtakunnallisen ja suurliikemiehen toi
mintansa varsinaisesti itsenäisyyden alkuaikoina. KOP:n rahoittamana hän tuli
osakkaaksi moniin suuriin hankkeisiin ja yrityksiin eri puolilla maata yhteistyössä
useiden kumppaniensa kanssa. Pitkään liiketoimet sujuivat hyvin, mutta lähestyvä
lama 1920-luvun lopulla rupesi aiheuttamaan vaikeuksia, jotka kärjistyivät sitten
laman aikana. Niinpä liiketoiminta loppui kokonaan 1930-luvun alkupuolella.17
Toinen merkittävä puualan liikemies Kauhajokea laajemmissa yhteyksissä oli
Juho Salokuutti, joka syntyi Kurikassa mutta muutti Valkamankylään kymmen
vuotiaana. Hän ei ollut käynyt edes kansakoulua. Hän oli kumppaniensa kanssa
perustamassa ja johti Karvian Saha Oy:tä, johon myöhemmin liitettiin Haapasenkosken saha ja Puunjalostustehdas Parkanossa. Salokuutti johti lisäksi Kurikan
ajoneuvotehdasta ja oli Kasko Woodin ja Pietarinkosken sahan osakas ja johta
ja. Hän oli myös Kaskisten Laiva Oy:n perustajajäsen ja otti osaa kunnalliseen ja
seurakunnalliseen toimintaan. Erityisen läheisiä hänelle olivat suojeluskunta sekä
urheilu ja urheilukentän perustaminen Aronkylään.18 Juho Salokuutti edisti mer
kittävästi myös Kauhajoen Sahan menestymistä.19
On merkillepantavaa, että edellä mainitut liikemiehet eivät harjoittaneet ko
vinkaan paljon liiketoimintaa Kauhajoella, vaikka pääomia siihen olisi varmasti
löytynyt. Ilmeisesti edellytyksiä todella suurelle yritykselle ei siihen aikaan Kauha
joella ollut. Esimerkiksi suurimmat sahat olivat paljolti riippuvaisia uittomahdollisuuksista, ja ne olivat Kauhajoella rajalliset.
KAUHAJOEN MUSEO

T u kin u itto a V akkurinkylästä
H onkajoelle.
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Osuustoiminta ja pankit kehityksen vauhdittajina
1900-luvun alussa
Vaikka sahaustoiminta laajentui Kauhajoella voimakkaasti jo 1800-luvun lopulta
lähtien, muut elinkeinot eivät kehittyneet vastaavasti. Sen sijaan yhteisöllinen toi
minta rupesi viriämään, mikä loi perustaa Kauhajoen tulevalle kehitykselle. Tehok
kaana keinona pidettiin osuustoimintaa, jota alkoi virittää vuonna 1901 perustettu
Kauhajoen maamiesseura. Osuustoimintaliikettä ei ole kaikkialla mielletty yrit
täjyydeksi, mutta se oli vielä 1900-luvun alussa Kauhajoella niin kuin muuallakin
Suomessa aitoa asiakasomistajuutta: toimintaa ohjasivat osakkaat, jotka olivat sa
malla asiakkaita. Varsinaisesta toiminnasta vastasivat johtajat, mutta he joutuivat
ottamaan tarkasti huomioon osuuskunnan hallituksen mielipiteet. Osuustoiminta
tekikin sittemmin mahdolliseksi kehittää elinkeinojen edellytyksiä omatoimisesti,
erityisesti kaupan, rahoituksen ja maatalouden aloilla. Saattoi ostaa edullisesti esi
merkiksi koneita, siemeniä ja väkilannoitteita ja tuotteita myydessään saada niis
tä korkeamman hinnan osuuskaupastaan kuin yksityiskaupoista. Myös maatilan
kehittämiseen ja yrityksen perustamiseen saattoi saada helpommin lainaa omasta
osuuskassasta kuin vieraasta pankista. Oman pankin voimavarat olivat varsinkin
vuosisadan alussa hyvin rajalliset, mutta kohentuivat aikaa myöten. Kauhajoella
toimi myös pari vuotta aiemmin avattu säästöpankki, jota esitellään jäljempänä.
Erityisesti maidonjalostuksen taso kehittyi uuden osuusmeijerin myötä, ja pienten
meijerien välinen haitallinen kilpailu väheni. Maidon laatua valvoivat tarkkailukarjakot, "asestentit”, tilakohtaisesti. Maidon myyminen meijeriin railakkaam
pana syrjäytti heikkotuottoisen kotivoin valmistuksen. Meijerin maitotili onkin
säilynyt pitkään tilojen tärkeimpänä tulolähteenä.
Osuustoiminnan lähtölaukauksena voidaan pitää Kauhajoen maamiesseuran
perustavaa kokousta Rientolassa helmikuussa 1901, johon Päntäneen kansakoulun
opettaja Johannes Leppänen oli kutsunut Pellervo-Seuran konsulentin Juho Torvelaisen pitämään esitelmää osuustoiminnasta. Täysinäisessä salissa kuunneltiin
esitystä hartaina, mutta epäileväisinä. Jotkut ”isot isännät” pitivät esitystä sosia
lismin tyrkyttämisenä ja siksi torjuttavana, mutta siitä huolimatta osuustoimintaaate jäi itämään.20
Osuuskassat ja muut pankit rahoituksen turvaajana 21
Kauhajoen Alapään Osuuskassa aloitti toimintansa vuonna 1904. Idea oli ruven
nut itämään jo 1901 Rientolan kokouksessa, kun konsulentti Torvelainen esitteli
osuustoimintaa ja Kauhajoen maamiesseura perustettiin. Osuuskassan alullepani
jana oli sittemmin talousneuvoksen arvonimen saanut maanviljelijä A. K. Kaura,
ja kassa toimi aluksi Kauran virkatalon päätyhuoneessa. Ensimmäistä toiminta
vuotta lukuun ottamatta kassan kehitys oli suotuisa, ja se kuului jo vuonna 1913
Suomen suurimpien kassojen joukkoon. Kassa hoiti useiden vuosien ajan myös
maataloustuotteiden yhteismyyntiä ja maataloustarvikkeiden yhteishankintoja.

Kauhajoen Alapään

Osuuskassa
avoinna joka kuukauden 1 pnä
kello 2 7 i.p. Sumuin lain Jäi
juhlapäivän sattuessa scuraavu*
na arkipäivänä.
Ilm o itu s Kauhajoen Kunnallislehden
ensim m äisessä num erossa 20.6.1925.
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KALEVA MATTILAN ARKISTO

K auhajoen Alapään O suuskassan
k o n tto ri A ronkylässä. Taaem pana nä
kyvä m ies on Eero Äijö, kirjassa m yö
he m m in esite ltä vä n Juho Ä ijön isä.
V irkailija on Aili Kohonen, m yöh em m in
M attila (Kaleva M a ttilan va im o v u o 
desta 1951 lähtien). Aili tu li Alapään
Osuuskassan virka ilija k si syksyllä 1949
Laihialta ja kuva on o te ttu jo k o tänä
ta i seuraavana vuonna.

Irkftinm

f tmemmi
b
■ r/| vuotta sitten perustettiin
Kauhajoen Alapään Oxuuskassa tukemaan paikka
kunnan maatalouden voimakkaita
edistyspyrkimyksiä ja halua nous
ta vaikeuksistaan.
Nyt tästä pienestä kyläkassasta
kehittynyt Kauhajoen Osuuskassa
on pitäjän tiettävästi suurin maa
talouden luotonantaja.

Kauhajoen Osuuskassalla on lä

hes 7000 tallettajaa ja talletuk
sia yli 200 milj. mk.

K A U H AJ O E N
VIISI VUOSIKYMMENTÄ RAKENTAVAA YHTEISTYÖTÄ

K auhajoen O suuskassan 5 0 -vu otisilm o itu s.
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Henkilövalinnat olivat onnistuneet, ja ympäristön talouselämä edistyi nopeasti.
Esimerkin innoittamana päntäneläiset perustivat oman osuuskassan vuonna 1914,
jolloin vuonna 1906 toimintansa aloittaneen osuuskaupan pahimmat alkuvaikeu
det olivat jo takana. Perustavan kokouksen kokoonkutsujana oli opettaja Johannes
Leppänen.
Oma osuuskassa perustettiin vuonna 1916 myös Kauhajoenkylään ja Hyyp
pään. Kassatoimintaa haittasivat vuoteen 1920 saakka talletuksia koskevat rajoi
tukset. Tuolloin tehdyn lakimuutoksen jälkeen osuuskassa saattoi ottaa talletuksia
vastaan muiltakin kuin omilta jäseniltään. Tämän jälkeen tilanne paranikin ja
muihinkin kyliin syntyi kassoja: Ikkeläjärvelle vuonna 1922, Kainastolle vuonna
1923 ja Nummijärvelle vuonna 1928.
Alapään Osuuskassa rakensi vuonna 1934 koko maan ensimmäisen oman toi
mitalon Aronkylään, Asematien risteykseen. Samalla kymmenluvulla alkoi pie
nempien osuuskassojen sulautuminen, kun Ikkeläjärvi liittyi Kauhajoenkylän
Osuuskassaan. Vuonna 1943 Kauhajoenkylän kassa liittyi Alapään kassaan, jonka
nimi muutettiin Kauhajoen Osuuskassaksi. Sen pääkonttori oli Aronkylässä vuo
teen 1954, jolloin siirryttiin Kirkonkylään vastavalmistuneeseen komeaan toimita
loon. Vähitellen kaikki muut osuuskassat Päntänettä lukuun ottamatta sulautuivat
Kauhajoen Osuuskassaan. Viimeisenä liittyjänä oli Hyyppä vuonna 1952. Kylien
kassojen toimipaikat jäivät sivupisteiksi. Vuonna 1970 voimaan tullut osuuspank
kilaki muutti kaikki osuuskassat osuuspankeiksi. Pankkialan rajut muutokset joh
tivat myöhemmin siihen, että Kauhajoen ja Päntäneen Osuuspankki sulautuivat
laajemman pohjan omaavaan Suupohjan Osuuspankkiin. Pääkonttoriksi tuli kui
tenkin Kauhajoen Osuuspankin toimipaikka.

Myös muita rahalaitoksia perustettiin Kau
hajoelle 1900-luvun alussa. Kauhajoen Sääs
töpankki aloitti toimintansa kuntakokouksen
päätöksen perusteella vuonna 1902 ja oli siten
pankkialan uranuurtaja Kauhajoella. Monissa
Hallitukseen kuuluvat v. 1931 alusta: K. Y. Antila, Urho Mattila,
muissa Etelä-Pohjanmaan pitäjissä oli tosin läh
Paavo Karhula, J. Honkaranta, Juho Korpikyiini) ja S. N. Marttila.
detty tässä asiassa liikkeelle jo paljon aikaisem
Suorittaa korkoa talletuksista 7%
Juoksevalla tilillä.....................5%
min. Kantarahastonsa Kauhajoen Säästöpank
Peritään kiinnelainoista 8 V s V Tavallisista takaus- ja
määräaika ^lumoista 9%,
Hallitus.
ki sai hätäapujyvästön rahastosta. Pankin tuli
alkuperäisen säästöpankkiaatteen mukaisesti
"tarjota yleisölle ja erittäin työkansalle ja palve
lusväelle tilaisuutta säästöjensä helppoon ja var
maan sijoittamiseen ja kartuttamiseen”. Periaa
te oli siihen aikaan kaikin puolin kannatettava,
O m a t v a r a t n. 4 00 m l ! ] , m a r k k a a .
koska vain tilanomistajilla oli turvattu vanhuus;
muut joutuivat säästämään "sukanvarteen” van
Tallettakaa rahanne maan suurimmassa rahalaitoksessa,
huuden varalle. Olosuhteet muuttuivat pian.
niin turvaatte säästönne.
Vuoden 1931 säästöpankkilaista pudotettiin
maininta vähävaraisista kansankerroksista ja
säästöpankin erityistehtäväksi määrättiin sääs
tämisen edistäminen yleisesti.
Ilm oituksia K auhajoen K un na llisle h
Pankin hallinto oli alusta pitäen vankas
dessä 22.1.1931.
ti kauhajokelaisten talollisten ja kauppiaiden käsissä. Pankki aloitti toimintansa
Aronkylässä mutta siirtyi vuonna 1913 Kunnallistalolle, jonka osakas se oli. Vuon
na 1921 pankki osti Keski-Knuuttilan tilan, jonne valmistui uusi ja komea kivinen
toimitalo vuonna 1933. Sivukonttoreita perustettiin neljä, 1940-luvulla Kainastolle,
Päntäneelle ja Aronkylään sekä vuonna 1962 Hyyppään. Pankin kehitys oli alusta
pitäen vakaata, ja muutamassa vuodessa talletukset moninkertaistuivat. Menestys
oli tasaista myös silloin, kun muita kilpailijoita ilmaantui paikkakunnalle. Sääs
töpankki tuki monella tavalla paikkakunnan tärkeitä hankkeita, esimerkiksi yh
teislyseon rakentamista. Sotien jälkeen se jäi kuitenkin osuuspankkien varjoon.
Tähän aikaan maaseudulla puhuttiin yleisesti säästöpankki- ja osuuspankkipuolueista ja Kauhajoella osuuspankkipuolue oli voitolla. 1990-luvun laman aiheuttamat
myllerrykset yltivät myös Kauhajoen Säästöpankkiin.
Säästöpankkiaate oli alun perin myös Postipankin perustamisen takana ja
silläkin oli Kauhajoella paikoin huomattavaa merkitystä. Liikemies Jaakko Ranta-Knuuttilan suhteiden ansiosta Kansallis-Osake-Pankki avasi konttorin Kauha
joelle jo vuonna 1918. KOP lainoitti ensi sijassa kauhajokelaista liike-elämää, mut
ta lyhytaikaisilla luotoilla myös viljelijöitä. Myöhemmin Kauhajoelle perustettiin
vielä Pohjoismaiden Yhdyspankin (PYP) konttori. (Liikepankki otti vuonna 1975
takaisin alkuperäisen nimensä Suomen Yhdyspankki eli SYP.)

ansiillls-fisiike-ftonkii
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Kauhajoen S äästöpankki p e ru s te ttiin vuon na 1902. Se to im i alkuun Aronkylässä ja s itte n Kirkonkylässä K u n n a llis ta v ia . Vuonna
1933 p a n kille v a lm is tu i om a p ä ä k o n tto ri, kom ea kivita lo , jo ka eh ti ta rjo ta tila t myös b in g o h a llille ja ap te e kille ennen siirty m istä ä n
O jalan Pakarin k ä yttö ö n .
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P äntäneelle p e ru s te ttiin osuuskauppa
vuon na 1906. Kuvassa Päntäneen
O suuskaupan rakennus vuon na 1912.

Osuuskaupat 12
Kauppojen merkitys rahatalouden laajenemisessa oli tärkeä, sillä niissä harjoitet
tiin kulutustavaroiden myynnin lisäksi ns. välityskauppaa, eli ne ostivat ja myivät
paikallisten viljelijöiden tuotteita. Niinpä esimerkiksi Päntäneen Osuuskaupassa
oli hyvin suuri tiilirakenteinen makasiini varastointia varten. Koskenkylässä ja
Päntäneellä isännät alkoivat vuonna 1904 ostaa apulantaa, siemeniä, jauhoja ym.
yhteisostoina, joita toimitti aluksi maamiesseuran valitsema ostaja kauppias F. S.
Risku. Kokemukset yhteisostoista olivat niin myönteisiä, että osuuskauppa pe
rustettiin Päntäneelle jo vuonna 1906 suuren innostuksen vallassa. Mallia saatiin
Pellervo-Seuran säännöistä sekä käytännön kokemuksista Ilmajoelta ja Teuvalta.
Kauppa aloitti kuitenkin toimintansa epäsuotuisana aikana, joten taloudellinen
asema oli aluksi huono. Kaupallisen kokemuksen puute, velkakauppa ja alituiseen
vaihtuvat kaupanhoitajat aiheuttivat ongelmia. Kaupan olemassaolo oli monesti
vaakalaudalla. Jäsenistö joutui vararikon välttämiseksi täyttämään tuon tuosta
kin vajauksia, koska pääoman keräämistä kaupan käyttöön ei alkuun pidetty tar
peellisena. Luultiin kaupan tuottavan niin suuresti voittoa, että peruspääomaa ei
tarvittaisi.
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Osuuskauppa-aate ja sitä kautta osuuskaupan jäsenyys levisi nopeasti kaikkiin
kansankerroksiin, ja jäseniä oli vuonna 1914 yhteensä 154, joista talollisia 69. Vuo
desta 1913 alkaen saatiin pätevät kaupanhoitajat, jotka vähitellen saivat osuuskau
pan tuottamaan voittoa. Taloudellinen asema oli kuitenkin vasta vuonna 1918 niin
vakiintunut, että se pystyi liittymään Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan
SOK:n jäseneksi. Päntäneen Osuuskauppa menestyi sittemmin hyvin ja laajen
si toimintaansa Päntäneen syrjäkyliin. Lopulta se joutui kuitenkin sulautumaan
Kauhajoen Osuuskauppaan.
Koska Koskenkylään ei haluttu aluksi kokonaan omaa osuuskauppaa, sinne
perustettiin Päntäneen Osuuskaupan sivumyymälä vuonna 1907. Aloitteen teki
jänä oli Nestori Sivu. Myymälä toimi tuloksekkaasti, mutta pääliikkeen vaikeuk
sien takia sen tuottamat voitot kuluivat päämyymälän tappioiden peittämiseen.
Niinpä Koskenkylään päätettiin perustaa vuonna 1909 oma osuuskauppa, joka
jatkoi entisen sivumyymälän toimintaa. Kirjanpito tuotti aluksi vaikeuksia, koska
hallituksessa oli vain yksi kansakoulun käynyt, mutta tiukka työnjako ja valvon
ta korvasivat puutteet. Kosken Osuuskauppa menestyi niin hyvin, että siitä kehit
tyi erinäisten vaiheiden jälkeen koko kunnan käsittävä Kauhajoen Osuuskauppa,
joka perusti myymälän Kirkonkylään vuonna 1916. Pääliike siirrettiin kuitenkin

P äntäneen O suuskauppa pe rusti sivu
liikkeen m yös K oskenkylään. Koskenkylä lä ise t p e ru s tiv a t k u ite n k in om an
osuuskaupan jo vuon na 1909 ja tä m ä
ja tk o i entisen sivuliikkeen to im in ta a .
Kosken O suuskauppa m enestyi hyvin
ja siitä k e h itty i koko kunnan kattava
Kauhajoen O suuskauppa. K irkon
kylään a v a ttiin m yym älä vuonna
1916. Tässä K auhajoen O suuskaupan
K irkonkylän m yym älä 1920-luvulla
kuvattuna.
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TUOMO HAVUNEN

K auhajoen O suuskaupan pä äm yym älä
oli pitkä än Aronkylässä. K irkon
kylään pääm yym älä s iirty i vasta
v uon na 1965, kun sille va lm is tu i om a
rakennus. Tässä K irkon kylän m yym älä
valm istum assa helm ikuussa 1965.

jo samana vuotena Aronkylään, jossa rautatieasema tarjosi paremmat mahdolli
suudet tavarakuljetuksille. Kauhajoen Osuuskaupan toiminta laajeni nopeasti, ja
lyhyessä ajassa perustettiin kahdeksan sivumyymälää eri puolille kuntaa. Päämyy
mälä siirtyi Kirkonkylään kuitenkin vasta uuden liikerakennuksen valmistuttua
vuonna 1965. Osuuskauppakenttä koki 1980-luvun alussa ison rakennemuutoksen:
PENTTI KAKKORI

Sokos vuon na 1974.
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muodostettiin yhtenäinen S-ryhmä, johon Kauhajoen
Osuuskauppakin sulautui. Vuonna 1991 Filppulassa
Hankkijan entisellä tontilla avattiin Etelä-Pohjanmaan
alueosuuskauppaan kuuluva S-market Valtti, sittemmin S-market Kauhajoki.
Vuonna 1916 irtautui omaksi ryhmäkseen lähinnä poliittisten erimielisyyksien takia edistysmielinen
osuustoiminta, jonka jäseniä olivat osuusliikkeet ja
keskuskauppana SOK:n sijasta Osuustukkukauppa
OTK. Jäljelle jääneitä SOK:n jäsenosuuskauppoja alettiin kutsua pellervolaisiksi. Kauhajoella toimi aikanaan
Osuusliike Suupohja, jonka myymälöitä oli ainakin
Kirkonkylässä, Aronkylässä ja Päntäneellä. Kirkonkylän myymälässä oli useita osastoja ja sen yhteydessä oli myös ravintola. Etenkin 1950-luvulla molemmat
osuusliikkeet menestyivät varsin hyvin.

Kauhajoen Osuuskauppa sulautui 1980-luvulla osaksi Etelä-Pohjanmaan
Osuuskauppaa. Kauhajoelle rakennettiin Hankkijan omistuksessa olleelle tontille Filppulankylään uusi suuri liiketila. Kuvassa S-Market Valtin
avajaiset vuonna 1991.
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K auhajoelle p e ru s te ttiin osuusm eijeri
kohta 1900-luvun alussa ja m e ije rito i
m inta k e sk ittyi hyvin p itk ä lti yhden
m e ijerin alle, kun m eijerirakennus
v a lm is tu i vuon na 1906 K attilakosken
rannalle. Kuvassa O suusm eijeri Toivo
vuon na 1928. Tuossa vaiheessa oli
p e ru s te ttu jo m u ita kin osuusm eijereitä K auhajoen eri kyliin.
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Osuusmeijerit23
Yksittäisiä pieniä meijereitä ja kuorima-asemia oli 1900-luvun alussa Kauhajoen
eri puolilla kymmenkunta, mutta niiden toiminnassa ilmeni puutteellisuuksia ja
haitallista kilpailua. Jo vuodesta 1902 lähtien maamiesseura edisti näiden yhteis
toimintaa mm. maidontarkastuksessa ja maksuperusteiden määrityksessä. Uu
den, koko kunnan käsittävä osuusmeijerin perustava kokous pidettiin Rientolassa
vuonna 1905. Läsnä oli 16 kauhajokelaista maanviljelijää, ja esitelmän meijerialasta
piti Pellervo-Seuran neuvoja. Asiasta syntyi vilkas keskustelu ja päätettiin perustaa
koko kuntaa käsittävä osuusmeijeri, jonka rakentaminen aloitettaisiin heti, kun
osuuskuntaan olisi merkitty 800 lehmää. Perustamiskokouksessa sovittiin, että
meijerin valmistuttua pitäjän kaikki muut meijerit lopettavat toimintansa. Vaikka
kaksi meijeriä päätöksestä huolimatta vielä jatkoi toimintaansa, käytännössä koko
kunta kaukaisimpia taloja lukuun ottamatta tuli meijerin toimialueeksi. Meijerin
paikkakysymys aiheutti jonkin verran erimielisyyttä, mutta lopulta rakennuspai
kaksi ostettiin Kattilakosken vierestä Tupilanniemestä runsaan hehtaarin kokoi
nen alue.

KAUHAJOEN MUSEO

Meijerin valmistuttua marraskuussa 1906 varsinainen toiminta pääsi alka
maan. Juustola valmistui vuonna 1917. Meijerin toiminta laajeni nopeasti sitä
mukaa kuin karjanhoito tehostui ja kotivoin valmistuksesta luovuttiin. Suotuisa
kehitys jatkui edelleen, vaikka Päntäneelle, Hyyppään, Nummijärvelle ja Ikkeläjärvelle perustettiin 1920-luvulla omat osuusmeijerit. Perustamisten syynä olivat
hankalat kulkuyhteydet Kauhajoen meijeriin. Ajan mittaan keskittämisen paine
ajoi edellä mainitut kylämeijerit ahtaalle ja ne joutuivat lopettamaan toimintan
sa lukuun ottamatta Päntäneen meijeriä, jonka vaiheita esitellään tarkemmin jäl
jempänä Päntäneen yritystoimintaa käsittelevässä luvussa. Lopulta keskittäminen
kohdistui myös Päntäneen ja Kauhajoen Osuusmeijereihinkin, sillä ne sulautuivat
Seinäjoella toimivaan Osuuskunta Maitojalosteeseen vuosina 1989 ja 1995.
Edellä mainitun osuustoiminnan lisäksi Kauhajoella järjestettiin yhteistyötä
elinolojen parantamiseksi monenlaisten osuuskuntien piirissä. Oli esimerkiksi ko
tieläinjalostus-, sähkö-, puhelin-, puimakone- ja vesiosuuskuntia, ja niiden merki
tys on ollut aikoinaan suuri.

Hyyppä oli yksi niistä kylistä, jo ih in
p e ru s te ttiin om a osuu sm eijeri. Syynä
o liv a t etenkin p itk ä t k u lje tu sm a tk a t.
Kuvassa m e ijerikuski M a tti Ratus
Hyypän m e ijerillä 1950-luvulla.
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Yrittäjyys Kauhajoen kylissä 1900-luvun alkupuolella
Vielä 1900-luvun alkupuolella Kauhajoki koostui ennen kaikkea elinvoimaisista
kylistä, sillä kunnallishallinnon merkitys kehityksen ohjaamisessa ja yleensäkin
elinkeinoelämässä oli hyvin pieni. Kylät elivät suurelta osalta omaa elämäänsä pe
rinteisten elinkeinojen, enimmäkseen maa- ja metsätalouden varassa. Seuraavaksi
tarkastellaan, millaisia yrityselämän vaiheita on kylissä koettu 1900-luvun alku
puoliskolla. Tämän ajan yritystoiminnasta on saatavissa varsin paljon painettua
aineistoa. Keskeisinä lähteinä tässä jaksossa on käytetty Kauhajoen historiaa, kyläkirjoja ja Eteläpohjalaisia elämäkertoja -teosta.24 Muut lähteet on merkitty tekstiin
erikseen.
TUOMO HAVUNEN

V iika ttee n te riä Järvisepän pajassa
K auhajoen kotiseu tum useo lla .

Arm as Havusen ty ö p a ja Aronkylässä.
Havunen oli yksi kauhajokelaisista
vilja n ku iva a jie n v a lm is ta jista . Kuvassa
nä yttelyissä ja m y y n tityö ss ä m ukana
k u lje te tta v ia pien oism a lle ja.
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Kauhajoen Alapään

-

Aron, Turjan, Marttilan ja Harjan

-

kylien yrittäjyys

Aron, Turjan, Marttilan ja Harjan kylät muodostavat liikenteen ja asutuksensa puo
lesta yhtenäisen alueen. Hevosaikanakin etäisyydet olivat niin lyhyet ja maantieyh
teydet tarpeeksi hyvät, että ihmisten ja yritysten välinen kanssakäyminen, työssä
käynti ja asioinnit olivat helppoja ja tiiviitä, vaikka alueen keskellä virtaava joki jakoi
alueen kahteen osaan. Myös sukulaisuus- ja tuttavuussuhteet yhdistivät alueen väes
töä. Rautatien rakentaminen 1900-luvun alussa, vauraat maatilat sekä sijainti Kauha
joen alajuoksun varrella antoivat hyvät lähtökohdat yritystoiminnan harjoittamiselle
maatalouden ohella. Vanha tervatalous oli tullut tiensä päätökseen, mutta sen sijaan
sahateollisuus näytti antavan hyvät mahdollisuudet uudentyyppiselle yrittämiselle.
Vanhoja perinteitä, osaamista ja kokemuksia yritysmäisestä toiminnasta oli olemas
sa mutta ennen kaikkea aikojen kuluessa kerääntynyttä varallisuutta ja usein myös
laajoja metsiä. Lisäksi oli koskipaikkoja, joissa jo pitkään oli sijainnut mylly.
Rautatieaseman ja edullisten maantieyhteyksiensä ansiosta Aronkylästä tuli
yrityselämän keskus 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, ja se kilpaili muun
muassa yhteislyseon sijaintipaikkana Kirkonkylän kanssa.25 Aseman kautta kulki
suuret määrät vähittäiskaupan tarvitsemia tavaroita ja paikallisia teollisuustuot
teita, ja vaikutus ulottui siihen aikaan aina Isojoelle ja Karviaan saakka. Aronkylässä oli 1920-luvulla Kauhajoen Osuuskaupan pääliike, osuusliike, viiden pankin
toimipisteet, viisi vähittäiskauppaa, neljä kahvilaa, kaksi matkustajakotia ja Kinnarin kultasepänliike.

Suupohjan radan raiteiden linja uksista
k iis te ltiin pitkään. K auhajoen ra u ta 
tieasem a s ijo ittu i lo p u lta Aronkylään.
K auhajoelle saapui ensim m äinen
ju na vuon na 1911 u u tta rataa p itkin.
V irallisesti rata sekä A ron kylä n asema
a v a ttiin vuon na 1913. Kuvassa ku lje 
te taa n rau tatiea se m a n lastaussillan
pohjakiveä.
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K auhajoen rau tatiea se m a vuonna
1921. Asem a edustaa ty y liltä ä n
ju g e n d ia ja sen on s u u n n ite llu t Thure
H ellströ m . K auhajoella o li to in e n k in
asem a, K ainastolla. H e n kilöliikenn e
S uupohjan rad alla lo p p u i vuon na
1968. A ron kylä n asem a on nykyään
asuinkäytössä.

E lä m ä n m en o a A ro n kylä ssä26
A ron kylä n asem an lä hiym p äristö ssä oli eloa ja vils ke ttä varsinkin 1930-luvulla. A s e m a la itu rit
y m p ä ris tö in e e n o liv a t no ih in aiko ihin täynnä m a rkk in o ille m eneviä vilja nkuivaa jia sekä ka u p 
p iaille tu levaa kappaletavaraa. Y m päristön saho ilta tu o tiin la s ta u s la itu rille sahatavaraa y h te 
nään, ja ta va ra ju n a t o liv a t usein pu oli k ilo m e triä p itkä t. Työtä te h tiin in n o lla aina k o u lu p o jista
vanh uksiin saakka. R autateillä o lik in 1950-luvulle asti keskeinen asem a liikenteessä. Asem an
seudulla liikkeitä oli vieri vieressä, kom e im pan a niistä Kauhajoen O suuskaupan pääm yym älä.
Kolm e kahvilaa ja kaksi m a tku sta ja ko tia p itiv ä t h u o lta kylän asukkaiden ja m a tkustajien
v iih tym is e s tä . A siakkaita riitti, sillä u seim m at kauh ajo ke la ise t ju n a lla m a tkaavat jo u tu iv a t
kulkem aan A ron kylä n k a u tta . Lisäksi asem a veti puoleensa nuorisoa ja vanh em paa kin väkeä
varsinkin ju n ie n lä htö aikoina . H uippunsa väkim äärä saavutti, kun iltajuna a "p ä ä s te ttiin ”
S einäjoelle kello 20. K olm esti vuodessa - kun n u o re t m ie h e t o liv a t lähdössä asevelvolliseksi Suupohjan radan asem ille ko ko o n tu i ainakin 1950-luvun puolivälissä sankka jo u k k o nuorisoa,
niin e ttä lä h tö tu n n e lm a kohosi paikoin riehakkaaksi.
Vapaa-ajan ha rrastuksista o liv a t 1930-luvulla ensisijaisia n u o ris o s e u ra to im in ta , yleisu r
heilu, paini, p e sä p a llo ja suojelu skun ta "puo lipakollisen a". Kaikki h a rra s tu s p iirit k o ko o n tu iva t
rie nto ihinsa S u o je lusku nta talon uum enissa, jo n n e nuorisoa v e tiv ä t m yös ta n s sit ja e lo k u 
v a n ä ytä n n ö t. S uo je lusku nta la isten h a rjo itu k se t, ko m e n to ä ä n e t ja pyssyjen pauke raiku iva t
lähim aastossa. Kylässä oli kunnan a in u t k u n n o llin e n u rh e ilu k e n ttä , jossa p id e ttiin kansallisia
kilp ailuja . O m an lisänsä A ron kylä n eläm ä n m e n o o n to i läheisessä Turjankylässä to im iv a evan
kelinen kansanopisto.

AUTO» ja MOOTTORIPAJA

A ronkyläläisen y rity ks e n ilm o itu s Kau
hajoen K unnallislehdessä 12.3.1931.
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K a u h a j o e n M y l l y n k i v i t e h d a s suorittaa kaikkia auto
ja moottorialaan kuuluvia töitä päivän halvimmalla.
Myös ensiluokkainen kaasuhitsaus.
Kunnioittaen ¥. Salovuori.

A ron- ja T u rja n k y lä enne n s o tia 27
A ikojen alussa e le ttiin m aasta ja m etsästä. Maa loi perustan ruo ka pö ydä n a n tim ille . Ko
tie lä in ta lo u s - lehm ät, siat, la m paat, kana t - niitä oli jo ka ta lou de ssa. M a ito -ja te u ra s tilit
to iv a t rahaa. P iene m m illä tilo illa pe lto a sa a tto i olla lehm än ta i parin elan too n, jo te n tu o tte e t
k ä y te ttiin om assa pöydässä, ja sen y m p ä rillä tenavia sa a tto i olla kym m en ku nta . Iso im m a t tila t
ty ö llis tiv ä t piikoja , renkejä ja päiväm iehiä. E lonkorjuu oli kiireistä aikaa, kun ty ö t te h tiin pää
osin käsipelissä. Talvella rahaa h a n k ittiin m etsästä. Isännät hevosillaan a jo iv a t tu k it ja ko ip e lit,
jo ita p ik k u tilo je n m ie h e t pokasahalla ja kirveellä kaatoivat. Tervaa oli p o lte ttu 1800-luvulla.
Teollisia ty ö p a ik ko ja o liv a t sahat ja m y llyt, jo tk a a n to iva t ty ö tä kylän m ieh ille. Talvella
a je tu t tu k it s a h a ttiin keväällä runsaam m an veden aikana. Näitä vesivoim alla to im iv ia saham yllyjä o liv a t Kurikan rajalla P un ttu lan ko sken saham ylly, seuraavana Harjan saha m ylly ja
s itte n Turjan saha ja m ylly. Varhaisem pina aikoina on m ylly p y ö rin y t m yös K ohlun koskessa ja
Inhan luom assa. Y m pärivuotisia ty ö p a ik ko ja e ivä t tu o n ajan la ito ks e t o lle e t - sesonkiaikana
s a a tto i k y m m e n e n -v iis ito is ta saada ty ö tä . A in u t y m p ä riv u o tin e n o li m ylläri. M yllykam ari tu tis i
hilja lle en m yllyn kivie n ja raam in liikkeide n m yötä: oven kun aukaisit, sieltä nenään tu o k sa h ti
sahajauhojen, pihkan ja tu p a ka n ih m e e llise t a ro m it. Se oli m yllärin to im is to ja asiakkaiden
od o tu sh u o n e , siellä eväät syö tiin ja pa rha at v its it k e rro ttiin . Sodan edellä ei kylässä m yllyje n
ohella o llu t vielä te o llisia työ p a ik ko ja . Turjan ja Aron kylissä oli Jyvän ja Pajulahden konepajat,
jo tk a v a lm is tiv a t vilja nkuivaa jia ja o lkilie tso ja sekä s ilp p u re ita . Talvisodan aikana Jyvän pajalla
k u n n o s te ttiin le nto ko nee n m o o tto re ita arm eijalle. M yöhem m in pa jo illa v a lm is te ttiin karstausja kehru ukone ita . K onepajat, Kauhajoen Saha, "to p p a ro ik k a ” ra u ta tie llä sekä tu rp e e n nosto
a n to iva t ty ö tä ja ansiota kylän m ie h ille sotie n edellä.
Kun s o d a t o li s o d ittu ja h ä vitty, alkoi valtava jä lle e n ra k e n n u s -ty ö tä o lija y rity k s e t paisui
vat. Kun tu ltiin 1970-ja 1980-luvuille, kaikki alkoi hiipua, firm a t m e n ivä t konkurssiin ja ty ö p a i
kat m ukana.

R autateiden raken tam ine n oli to p paroikkien ty ö tä . Kuvassa yksi tä lla i
nen ty ö k u n ta K auhajoella 1900-luvun
alkuvuosina.
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S uurten ja e d istykse lliste n m a atilo jen
tuvissa v o itiin pitää lä h iym p ä ristö n
väelle erilaisia hyödyllisiä kursseja.
Kuvassa s ika ku rssit A. K. Kauralla
vuo n n a 1922.
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Yleensä yritysten perustajat olivat vauraan maatilan omistajia tai poikia, jotka
olivat saattaneet saada koulutusta, käydä ainakin kansakoulun mutta myös maamieskoulua ja kansanopistoa. Monet olivat lisäksi innokkaita itseopiskelijoita, ja
jotkut olivat täydentäneet tietojaan kirjeopiston kautta. Useilla heistä oli aitoa patruunahenkeä ja halua järjestää uutta työtä entisille palkollisilleen, koska maatalou
dessa työpaikat vähenivät koneellistumisen myötä.
Monet yritysten perustajat ja osakkaat olivat myös huomattavia vaikuttajia
yhteisten asioiden hoitajina ja harjoittivat yhteisöllistä yrittäjyyttä muun muassa
osuustoiminnan alkuun panemisessa ja koulujen perustamisessa. Niinpä Suupoh
jan maamieskoulun, Kauhajoen kotitalouskoulun, Kauhajoen yhteislyseon ja Kau
hajoen evankelisen kansanopiston aikaansaamisessa oli keskeisesti mukana noin
10 perhettä, jotka olivat perustamassa kannatusyhdistyksen kullekin koululle sekä
antoivat lahjoituksia ja takasivat lainoja rakentamista varten.28 Useat näistä per
heistä harjoittivat myös yritystoimintaa. Muitakin yhteisöllisyyden tukijoita oli
runsaasti: opettajia, kauppiaita ja viranhaltijoita sekä Kauhajoen Säästöpankki.

Keskeisinä taustahahmoina, yhteisten asioiden hoitajina ja yritystoiminnan
osakkaina olivat 1900-luvun alkupuoliskolla Kauhajoen Alapään alueella mui
den muassa Juha Ikkelä, Urho Mattila, Otto Toivakka, A. K. Kaura, M. E. Äijö ja
V. J. Marttila. Kaikki olivat Kauhajoen oloissa suurena pidettävän maatilan omis
tajia. Kaura, Äijö ja Marttila olivat ennen kaikkea maanviljelijöitä, vaikka he oli
vat myös yritysten osakkaita ja johtivat niitä. Kuitenkin erityisesti heidän lukuisat
kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävänsä veivät paljon aikaa. Viranhal
tijoita oli tuolloin vähän, joten luottamusmiehet hoitivat miltei kaikki kunnalliset
ja seurakunnalliset yhteiset asiat, esimerkiksi kunnan teiden sekä koulujen ja mui
den julkisten laitosten rakennuttamiset.

A lap ään a lu een v a ik u tta jia
A. K. Kaura (1877-1954) syntyi Jalasjärvellä ja m u u tti Kauhajoelle, koska hänen isästään
tu li Kauran v irka ta lo n vuokraa ja. Hän s u o ritti O rism alan m a an vilje lysko ulun kaksivuotisen
kurssin ja tä yd ensi o p in to ja a n ahkeralla itseo piskelu lla , erilaisilla kursseilla ja ulkom aisilla
o p in to m a tk o illa . Hän tu li m y öh em m in Koski-Aron om istajaksi, laajensi sitä ja te ki tilastaa n
to d e llis e n m a llitila n , jo n k a ansiosta sai useita pa lkin to ja . Hän oli ta ita va n a ja ta rm okka an a
v ilje lijä n ä ed elläkävijä m o n illa aloilla m u tta tu n n e tu im m a k s i hän on tu llu t kansanedustajana
ja lukuisten lu o tta m u ste h tä v ie n h o ita jan a sekä yhte isö llisyyd en alku unp an ija na Kauhajoella.
Hän o li perustam assa useita kouluja: S uupohjan m aam ieskoulua, evankelista kansanopistoa
ja K auhajoen yhte islyseo ta sekä e n sim m äistä m eijeriä, osuuskassaa ja nuorisoseuraa. Hän oli
näkyvästi m ukana m yös isänm aallisessa to im inn assa. A. K. Kaura pe rusti m u ua lle Suom een
useita p u u te o llis u u sy rity ks iä , jo id e n jo h to ku n n a n p u he enjoh tajana hän to im i. A nsioistaan hän
sai ta lou sn euvokse n arvo n im e n sekä useita kunn iam erkke jä ja m ita le ita . Kaiken kaikkiaan
hänen eläm äntyö nsä o li harvinaisen m o n ip u o lis ta ja vaiku tta va a sekä u lo ttu i o m a lta tila lta
aina va lta ku n n a n ta so lle asti.
M. E. Ä ijö (1875-1946) syntyi K arijoella, kävi kansakoulun ja hankki aikuisena lisä tie toja
itseo piskelu lla . Hän ja tk o i m e ne styksellisesti isänsä osta m an k o titila n vilje lyä, m u tta sen
ohella h a rjo itti laajaa y rity s to im in ta a yhte istyö ssä m m . Juho S alokuu tin, A. K. Kauran ja Jaakko
R an ta-K n uuttila n kanssa. Jo nuorukaisena hän oli p e re h ty n y t sah a u sto im in ta a n Juha Ikkelän
o m is ta m a lla Turjankosken sahalla, jossa hän h a rjo itti vuosina 1908-1909 itsen äistä saha ustoi
m inta a Iisakki N urm elan kanssa. Hän oli Kauhajoen Saha Oy:n perustajaosakas ja jo h to k u n n a n
ensim m äin en ja pitkä a ika in e n pu h e e n jo h ta ja vuod esta 1922 alkaen. Ä ijö o li m yös Karvian ja
Karkun sahojen pääosakas ja kuului pitkä n ajan niiden jo h to k u n ta a n . Lisäksi hän o li m ukana
Pajulahti Oy:ssä osakkaana ja pitkäaikaisena jo h to k u n n a n p u he enjoh tajana . Hän h o iti lukuisia
kunnallisia ja seurakunnallisia lu o tta m u s to im ia sekä e d is ti m o nin ta vo in Kauhajoen k u lttu u 
rieläm ää m uun m uassa tu ke m a lla S uupohjan m a am ieskoulun, K auhajoen yhteislyseon ja
Evankelisen k ansan opiston pe ru sta m ista . 9
V. J. M a rttila (1900-1980) oli k o u lu tu ks e lta a n ka n sa n ko u lu n o p e tta ja , m u tta lu o p u i virastaan
Turjan koulun o p e tta ja n a 1940-luvulla. Hän oli Juha Jaakko Ikkelän p o ja n p o ika ja Ju h o Ikkelän
poika sekä peri aikanaan Kauhajoen oloissa suuren m aatilan laajoine m etsineen. Hän h a rjo itti
m a a -ja m e ts ä ta lo u d e n ohella m o ne nla ista y rity s to im in ta a kum ppaniensa kanssa 1930-luvulta
aina 1960-luvun alkuun saakka. A nsioistaan k u lttu u rie lä m ä n sekä kunn allisten , seura ku nna llis
te n ja m a akun nalliste n asioiden parissa hän sai pitäjäne uvokse n a rvon im e n. Kenties m e rk ittä 
v im m än ja p isim m ä lle tä htä ävän elä m ä n työ n hän te ki m usiikin alalla m uun m uassa k u o ro to i
m innassa ja erityise sti nykyisen P a n ula-op iston perustam isessa.30
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i950-luvulla selvästi suurin yritys oli Kauhajoen Saha Oy, joka kyvykkäiden
johtajiensa ansiosta jatkoi menestyksellisesti Jaakko Ranta-Knuuttilan vuon
na 1917 Aronkylään perustaman sahan toimintaa. Etenkin itsenäisen sahan vii
meiseksi jäänyt toimitusjohtaja Veikko Niemi-Aro johdatti yhtiön menestykseen
1950-luvun lopulta alkaen, niin että siitä tuli Kauhajoen huomattavin yksityinen
työnantaja. Kun Niemi-Aro jäi eläkkeelle vuonna 1976, yhtiössä oli 450 työnte
kijää, minkä lisäksi työllistettiin alihankkijoita kuljetuksissa ja suurelementtien
asennuksissa. Lahtiharju Oy:n villaneulekutomo muutti vuonna 1940 Kauhajoel
le, ja työntekijöitä oli parhaimmillaan noin 130. Muita merkittäviä yrityksiä olivat
Kauhajoen Osuusmeijeri, Pajulahti Oy, Kuivaaja Oy Jyvä, Viitasen asepaja ja Kau
hajoen myllynkivitehdas. Vuonna 1950 perustettu Vakio-Sähkö oli ensimmäinen
insinööritason yrityspalvelu Kauhajoella A-ryhmän sähköasennusoikeuksineen.
MARTTI ANTTILA

Aseseppä Aarre Viitasen paja A ronkylän keskustassa tu n n e ttiin Suom en m e ts ä s tys -ja kilp a -a m m u n ta p iire issä . Pajasta lä hti liikkee lle to is ta tu h a tta
m e tsästyskivä äriä vuodessa. K ilpa-aseiden osuus tu o ta n n o sta alkoi kasvaa 1960-luvulla. Kuvassa Viitanen itse sekä asepajan ty ö n te k ijä t P entti
E loranta ja Reino Korpi 1970-luvulla k uva ttu na.
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YIUASmil

P a ju la h ti O y31

Pajulahti Oy:n tu o tte ita .

V iljan vilje lyn lisääntyessä ja koneellistuessa p u llo n ka u la ksi tu li vilja n kuivatus. H arjankyläläinen O tto Toivakka oli k o k e illu t käyttää S jöbergin vanhaa konekuivaajaa, m u tta se ei s o p in u t
pien em m än tila n kuivuriksi. O tto Toivakka oli ku u llu t, e ttä Jäm ijärvellä oli Risto P ajulahti
ru ve n n u t jo 1930-luvulla yh tiö ku m p p a n in sa kanssa valm istam aan kaappikuivaajia, jo lla ise n
O tto sitte n o s tik in ja havaitsi hyväksi. N eu vo tteluje n jä lkeen valm istus s iirre ttiin vuonna
1932 rau tatiea se m a n lä he lle parem pie n liikenneyhteyksien äärelle ja p e ru s te ttiin avoin yh tiö
Pajulahti & K um pp, jo n k a osakkaaksi O tto Toivakka tu li. Yritys m e ne styi ja kuivaajia te h tiin
sarja työ nä , m u tta y h tiö m u o to h a itta si sen k e h ittä m is tä . Vuonna 1937 O tto o s tik in liikkeen
o m a k se e n ,ja p e ru s te ttu u n P ajulahti o sakeyhtiöö n tu liv a t m ukaan M a u n o ja N estori Ulvas, M.
E. Ä ijö ja J. Harju. K aappikuivureiden tu o ta n to rupesi kasvam aan no pe asti ja y rity s m enestyi
hyvin. P arh aim m illa an yrityksessä oli lähes 100 ty ö n te k ijä ä . S ota-aikana y rity ks e n tiloissa
v a lm is te ttiin näkkileipää ja s o ta ta rv ikk e ita . Rauhan tu ltu a ja vilja m ä ä rie n lisääntyessä ru v e ttiin
valm ista m a a n s ä k k i-ja v erkkolavakuivure ita, jo tk a o liv a t te h o kka a m p ia ja ta lo u d e llise m p ia
kuin k a a p p ik u ivu rit. Le ikku upu im urie n yleistym ise n m yötä niihin ru v e ttiin valm istam aan
s ilp p u re ita , jo tk a k a tk o iv a t o lje t niin, e tte i niistä o llu t auratessa ha ittaa.
Pajulahti Oy:ssä k e h ite ttiin m o n ip u o lis ia ja ta lo u d e llisia kone ita myös v illa n kehruuseen
sekä p a la turp een käsitte lyyn. O tto Toivakka oli yhdessä M atti Toivakan kanssa p e ru s ta n u t
liron Turve Oy:n, jo ta esitellään erikseen jä lje m p ä n ä tässä luvussa. 1940-luvun lo p p u p u o le lta
alkaen te h ta a n tu o ta n to a a u to m a tis o itiin ja Pajulahti Oy ry h ty i keh itte le m ä ä n sekä v a lm is ta 
maan p a la -ja jy rs in tu rp e e n n o sto ko n e ita , jy rs in tu rp e e n keräilyvaunuja ja niiden oh ella m ets ä o jitu sk o n e ita sekä tu rp e e n p o ltto o n sopivan lä m p ö v o im a tu o ta n n o n k a ttila n , viim eisim piä
näistä H eikki Toivakan alaisuudessa. Pajulahti Oy:n to im in ta lo p p u i kuite nkin 1980-luvun
alussa konkurssiin.
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O ikealla Kuivaaja Oy Jyvän tehdas Turjankylässä.
Alla Jyvän s u u n n itte le m a ja v a lm istam a voin p a lo itte lu -ja pakkauskone Jy Pak.
Kone to im i tä ysin a u to m a a ttis e s ti.

K uivaaja Oy J y v ä 32
Kuivaaja Jyvä oli m u u ta m ie n tu rja n ky lä lä iste n
pe rustam a yritys, jo ka alkoi valm istaa P ajulahti
Oy:n ta vo in ka a p p iku ivu re ita 1930-luvulla. Alussa
kone isto oli v a a tim a to n , sirkkeli ja käsin veivattava
vannesaha. M etallia la lle s iirry ttiin kokonaan v u o n 
na 1939, jo llo in y rity s m u o to m u u ttu i osakeyhtiöksi.
S ota-aikana v a lm is te ttiin pilke ko n e ita , koska
pilkke ide n kysyntä oli suuri m uun m uassa au tojen
p o ltto a in e e n a . S otavuosina siellä ko e k ä y te ttiin
m yös le nto ko nee n m o o tto re ita . Se kuului Sim o
M a rttila n m u istam an m ukaan h irvittä v ä n ä m e te li
nä vielä puolen k ilo m e trin päässä Turjan koululla.
Yritys rupesi valm ista m a a n m yös k a rsta u s -ja
kehräyskoneita. Karstauskoneen k e h itte li Eero
M a rttila yhdessä Reino R antalan kanssa. Mallina
oli O nni ja M a rtta Kokon ennen sotaa Puolasta
tila a m a karstauskone, jo ka oli m a a n n u t sotien
aikana varastossa ja jo n k a Eero M a rttila asensi ja
la itto i to im in ta k u n to o n . Hän teki siitä itselle enkin
p iiru s tu ks e t. Jyvä Oy:n v a lm is ta m ie n karstauskoneiden m enekki oli valtava, koska karstaus oli hyvin
kannattavaa. T o im itusaika s a a tto i olla jo p a pu oli
v u o tta . Jyvä Oy:ssä a lo ite ttiin m yös kehru ukoneiden v alm istus aiem m in Suom en m a rkk in o ille
tu lle e n m a llin po h ja lta . Näitä kone ita o li käytössä
vielä vuon na 1960 useilla p a ikka ku nnilla . M ateri
a a lin kä sitte lyn tu o te ke h itte ly ss ä vielä tä rkeä m p i
oli m eijereiden k ä y ttö ö n ta rk o ite ttu ”Jy Pak”
-voin p a lo itte lu -ja pakkauskone, jo k a to im i täysin
a u to m a a ttis e s ti. V a lite tta va sti H ankkija ei o tta n u t
aikanaan niitä m y y n tiin . Yrityksessä jä rje s te ttiin
m yös työllisyyskursse ja nuorille . Yrityksen to im in ta
p ä ä tty i 1960-luvun lo p u lla tu lip a lo o n , jo n k a jä lkeen
m o n e t ty ö n te k ijä t p e ru s tiv a t om an pajansa.
Kuivaajia v a lm is tiv a t o m illa tu o te m e rk e illä ä n
m yös Arm as Havunen Aronkylässä ja Iisakki Peltola
Kokonkylässä. Kuivaajien va lm is tu s o lik in s a h a te o l
lisuuden oh ella to in e n m e rkittä v ä to im ia la k e s k itty mä K auhajoella, yhtä kapea-alainen kuin aseseppäte o llis u u s ja ka rsta u s -ja k ehrä äm öte ollisu us sekä
y h tä herkkä o lo suhteid en m u uto ksille. Kaikkien
m e rkitys m yö h e m m ä lle m e ta llite o llis u u d e n kehi
ty ks e lle on o llu t k uite nkin e rittä in suuri.

82

Kuivaaja Oy Jyvän ty ö n te k ijä t
kiristäm ässä karstausnauhaa
karstauskoneeseen. La ttia lla istuu
nauhaa vetäm ässä Pekka M a rttila.

Aseseppä U rho Saarikosken veli Väinö
Saarikoski sekä Hannes Linjam äki
sorvaam assa Jyvällä.
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Työnjoh taja Yrjö Sunell piirustu sla u
dan ääressä Kuivaaja Oy Jyvällä.
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Kuivaaja Oy Jyvän he nkilö stöä 1950-luvulla. V asem m alta 1. T o im itu sjo h ta ja Reino M a rttila 2. S. I. M äntykoski (kansanopiston te kn iste n a in e i
den o p e tta ja ja yksi y rityksen o m istajista) 3. sorvaaja Hannes Linjam äki 4. ty ö n jo h ta ja Yrjö Sunell 5. Mauri K oivisto 6. Väinö Saarikoski 7. kenties
Lä hd esm äki-n im ine n m ies 8. m aalari Laitinen 9. Jä rvi-L a tu ri 10. A n tti S uvanto 11. Aatos Lam m ila 12. tä m ä m ies m u is te ttiin H orex-m erkkisestä
m o o tto rip y ö rä s tä ä n 13. M atti Perälä 14. seppä jo ka kävi "viikko ku n n issa ” Perä-Seinäjoen rajalta p o lku p yö rä llä 15. Pekka M a rttila (Reinon poika) 16.
Esko S eppilä 17. Toivo Rinta-Valkam a 18. M atti Laitinen (m aalarin poika) 19. Aatos Lam m inen (osuuspankin talonm ies) 20. Arm as Harju 21. Aarne
A ronoja. Kuva on Paavo M a rttila n koko elm asta ja nim iä on o llu t m uistelem assa etenkin Pekka M a rttila (kuvassa 15.), m o le m m a t to im itu s jo h ta ja
Reinon poikia.
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Yläkuvassa Lahtiharju Oy:n ty ö n te k ijö itä om pelem assa.
Alakuvissa te h ta a n k e llo k o rtte ja sekä Emm i Aum anen tu tkim a ssa oh je ita.
K e lto k o rtte ih in liitty y pieni ta rina : Tapio K orp i-F ilpp ula m u isteli, e ttä kellok o rttik o n e tta s iirre ttiin v a rttitu n n illa , e ttä e ttä L a htiha rjulla töissä käyneet
naiset e h tis iv ä t p o lk u p y ö rillä ä n tie n yli, ennen kuin lä histö llä sijainneen
S trö m be rgin ty ö n te k ijö id e n a u to t s ta rtta s iv a t. Kaikki aukeam an kuva t ovat
1970-luvulta.
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L a h tih a rju O y 33
T o im itu s jo h ta ja Iisakki L a htiha rju (1885-1985)
syntyi Kurikassa m a atila n po ikana ja kävi
O rism alassa y ksivu o tise n m a am ieskoulun.
Hän m u u tti Terijoelle, m eni ty ö h ö n vaim on sa
äidin pe rustam aa n n e u le ku to m o o n ja lu na sti
sen itselle en v uon na 1933. Talvisodan jälkeen
te hda s s iirre ttiin K auhajoelle, ja A ronkylään
va lm is tu i ajan m ukainen ja ty ylikä s te h d a sra 
kennus v uon na 1956. K irkonkylään raken ne t
tiin kom ea liike ta lo , jossa oli korke ata so ine n
kankaiden ja asusteiden eriko isliike. T u ota nto a
k o n e e llis te ttiin ja tk u v a s ti ja tu o tte ita m y y tiin
eri p u o lille Suom ea ja u lko m a ille kin . T ä rke im 
piä tu o tte ita o liv a t pu se rot, v illa ta k it ja naisten
asukokon aisuu det. Vaikka tu o ta n to kasvoi
no pe asti, k o n e e llis tu m in e n vähensi ty ö n te k ijä 
m äärää, jo k a Kauhajoella v a ih te li suhd an teista
riip p u e n välillä 4 0 -8 0 . Iisakki o sa llis tu i in no lla
seurakunnalliseen ja kunnalliseen to im in ta a n
sekä yhdistyse lä m ää n. E rityisen läheistä hänel
le oli perintee n ta lle n ta m in e n . Yritys m e n e sty i
kin Iisakin jo h d o lla hyvin, m u tta jo n k in aikaa
s u ku po lvenvaihdo ksen jä lk e e n y rity s jo u tu i
lo p e tta m a a n to im in ta n s a kovan kansainväli
sen k ilp a ilu n takia.

Arja Luom a ja Helena H aapaniem i
h o ite le va t prässiä La htiha rjulla.
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Turjan Saha ja M ylly Oy:n u itto m ie h iä
k oko on tun ee na jo k ira n ta a n kuvausta
varten . Kuvan o m istaa U rho J. M attila,
y h tiö n viim eisen o m ista ja n U rho M a tti
lan poika.
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Turjankoskessa on ollut mylly jo 1700-luvulla ja vuoden 1845 maakirjan mu
kaan se oli Kalankosken myllyn ohella Kauhajoen suurin. Myllyn omistaja oli
silloin Kauran talo. Ensimmäisen sahan perusti 1900-luvun vaihteen tienoilla
Juha Jaakko Ikkelä (1846-1909) Ikkelänjoen ja Kauhajoen yhtymäkohdasta 200
metriä alavirtaan Serres Oy:n entisellä kohdalla. Hän omisti sahan kuolemaansa
asti, mutta vuosina 1908-1910 sahausta harjoitti M. E. Äijö kumppaninsa kanssa.
Tätä ennen Juha Ikkelä oli perustanut sahan lähelle metsiään Heikkilän kylään.
Molemmat olivat höyrysahoja. Häntä voidaankin pitää Kauhajoen sahaustoimin
nan eräänä uranuurtajana siirryttäessä käsinsahauksesta koneelliseen sahaukseen
höyryvoimalla. Tukit uitettiin ja sitä varten hankittiin lupa Kauhajoen kunnalta.
Sahan paikalla joessa löytyy vieläkin betonisia patorakennelmien jäänteitä sekä ki
viin upotettuja rautarenkaita uittamisessa käytettyjä kiinnityksiä varten. Sahauk
sen ohella Juha Ikkelä viljeli Ala-Ikkelän tilaa, osti lisää metsiä ja hoiti lukuisia
kunnallisia ja seurakunnallisia luottamustehtäviä ja muita yhteisiä asioita.34
Juha Ikkelän kuoleman jälkeen Turjan sahan huomattavaksi omistajaksi ja
johtajaksi tuli vuonna 1910 hänen lapsenlapsensa, Urho Mattila (1887-1964), joka
oli käynyt kauppakoulun ja osuuskauppakurssin. Vuonna 1921 saha paloi ja Urho
osti osuuksia samassa kylässä toimineesta Turjan saha ja mylly-yhtiöstä, jonka

SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

K irja ty ö ry h m ä n jä se n e t Lauri H au ta
m äki ja Jussi Kleem ola tu tu s tu m a s sa
entisen Turjan m yllyn sija intipa ikkaa n
kesällä 2014. M ylly oli osa M a rttilan
Saha ja M ylly Oy:tä, jo n k a pe rustajista
to in e n oli V. J. M a rttila . Kuvassa on
myös hänen poikansa Sim o M a rttila
sekä tu u liv o im a y h tiö Lagervvey Devel
o p m e n t Oy:n to im itu s jo h ta ja Jaakko
Leppinen, jo ka asuu nykyään m yllyn
to n tilla .

toimitusjohtajaksi hän tuli. Hän osti vuonna 1928 yrityksen kokonaan itselleen.
Hän harjoitti sahatavaran kauppaa ja vientiä sekä tuli osakkaaksi Kasko VVoodiin
vuonna 1921 ja Kauhajoen Saha Oy:öön vuonna 1922. Turjan saha ja mylly oli suu
rimmillaan joidenkin tietojen mukaan Kauhajoen merkittävin teollinen työpaik
ka, mutta se lopetti toimintansa 1930-luvun lamassa. Samaan aikaan Urho Mattila
luopui teollisesta liiketoiminnasta ja jatkoi maanviljelystä Korpi-Aron tilalla. Hän
perusti myös kirjakaupan Aronkylään vuonna 1913 ja harjoitti maataloustuottei
den kauppaa. Urho Mattila hoiti lukuisia luottamustehtäviä erityisesti maanpuolustuksen ja urheilun parissa. Erityisen
tunnetuksi hän tuli kauhajokelaisten
päällikkönä vapaussodassa. Urho Mattila
sai ansioistaan useita tunnustuksen osoi
tuksia ja ansiomerkkejä.35
Juha Ikkelän pojanpoika V. J. Mart
tila, Yli-Marttilan isäntä, jatkoi 1930-luvun lamassa lopetetun myllyn ja sahan
toimintaa Marttilan Mylly ja Saha -yhti
önä. Yhtiökumppanina hänellä oli suku
laismies Onni Ala-Ikkelä. Parhaimmil
laan käytössä oli kaksi turbiinia, kaksi
juopaa ja pato, joka aina avattiin talven
ja tulvien ajaksi. Saha oli yksiraaminen,
eli siinä oli vain yksi sahauslaite, jolla
sahattiin kussakin työvuorossa noin 200
tukkia. Sahaus loppui vuonna 1963. Tukit

Turjan m yllyn sivu-uom a.
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vedettiin vinssillä, kiskoilla kulkevassa vaunuissa syötettäviksi
raamiin. Syöttäjän eli "ställärin” tehtävä oli asetella tukit sahat
taviksi niin, että tuotettu sahatavara saatiin optimoitua. Parhaat
lankut ja laudat lastattiin vaunuihin ja kuljetettiin kiskoilla varas
tointipaikalle, jossa ne ladottiin kuivumaan suuriksi taapeleiksi. Puutavara myytiin lähialueille ja Kasko Woodille ulkomaille
vientiä varten. Sahausta tehostettiin loppuvaiheessa hankkimalla
voimanlähteeksi turbiinin tueksi sähkömoottori, jolloin sahaus ei
ollut yksinomaan vesivoiman varassa.36

SARI TALLGREN

Kaija S c h m id t-M a rttila

Turjan m y lly 37
M a rttila n sahan yh te yte e n p e ru s te ttiin 1930-luvulla
m ylly, jo n k a ra k e n n u sty ö t te ki Hannes Linjam äki. Koska
ta rv itta v a s ta raudasta o li pulaa, p iti tu lla to im e e n niillä
aineksilla, m itä käytettä vissä oli. Isäni V. J. M a rttila
kiersi p itk in ran nikkoa tu tk ie n m y llyk o n e ita ja kalustoa.
Jyvä Oy:ssä te h tiin s itte n ta rv itta v ia la itte ita "m itto je n
m u ka an”. M yllyh om m ia h o iti isäni serkku Sulo M a rttila,
jo k a asui m yllytuvassa. Jauhoja p y s ty ttiin tu o tta m a a n
m o nta s o rttia sekä ryynejä, jo ita varten h a n k ittiin kuorim akone. M y lly-ja s a h a to im in ta ei enää 1950-luvun lo 
pussa k a n n a tta n u t, koska jo e n vesi alkoi vähetä, jo llo in
p iti o tta a sähkö avuksi. Sam alla kä yttö k u s ta n n u ks e t
no usivat. Lo pu lta suurien m yllyje n k ilp a ilu ja ko tita rv e m y lly t te k iv ä t pie n e t m y lly t k a n n a tta m a tto m ik s i. Niinpä
m yllyn to im in ta lo p p u i 1960-luvun alussa. M yllyn ja
sahan viim e is e t jä ä n te e t p u re ttiin 2000-luvulla.

Keijo Jaakolan o tta m a kuva yllä on v u o d e lta 1967,
jo llo in Turjan m yllyn to im in ta oli jo lo p p u n u t. Sari
Tallgrenin kuvassa v u o d e lta 2004 on to n tilla vielä jä lje llä
sahan raam i.

Turjan- ja marttilankyläläisten omistuksessa oli myös turpeennostoon sopivia soita, Iironneva ja Survonnevan itäosa, joilta sodan
ajan poikkeusoloissa ruvettiin nostamaan polttoturvetta. Tätä ennen
oli turvetta nostettu Survonnevalta jo Kainaston Turve Oy:n toimes
ta 1920-luvulta alkaen.38
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NOSTOSSA

tarjoaa työtä

Yhteismajoitus on. RUOKAA saatavana työmaan ruokalasta. Pak
ki, lusikka y.m. ruokailuvälineet varattava mukaan, sekä korvikekuppi. Kansanhuoltoministeriön myöntämien lisäannosten turvin on
ruokaa riittämiin raskaankin työntekijöille kohtuuhintaan.
Tarkempia tietoja saa työmaan konttorista ja työnjohtajalta työ
paikalla, sekä allekirjoittaneelta, puli. 58 Kirkonkylän keskus.
O T T O T O IV A K K A .

liron Turve Oy ja S u rvo n n evan Turve O y39
H arja nkylälä isten O tto ja M a tti Toivakan om ista m a n liron Turpeen to im in ta alkoi 1940-luvun alussa
ns. köysiratakoneella. Alussa to im in ta vaati to d e lla pa ljo n työvoim aa . Koneessa oli m ylly, jo lla
tu rve m u o k a ttiin ja p u ris te ttiin ulos noin m e trin m itta is ille la ud oille. La ud oille tu leva tu rv e p ö tk ö
k a tk o ttiin käsin, kolm e palaa laudalle. Täysi lauta s iirty i noin 40 m etriä p itkä lle köysiradalle, jo sta
k a a te lija t k a a to iv a t tu rp e e n kentälle kuivum aan. Tyhjät la u d a t a s e te ttiin köysiradalle uudelleen
kä ytettä vä ksi. Välillä laudan pin ta p iti kastella vedellä, ja tä m ä n ty ö n te k iv ä t ns. pissapojat.
M o n ttu m ie h e t la p io iv a t suosta tu rv e tta k u lje ttim e lle , jo ka vei sen m yllyyn. Kun tu rv e tta o li la p io itu
tie ty ltä a lue elta ta rp e e ksi syvältä (2,5 m) k o n e tta s iirre ttiin eteenpäin uuteen kohtaan. K uivu ttu aan
pa la t k ä ä n n e ttiin käsin ta i kaksip iikkise llä “ krö ky llä ”. Tarvittaessa pa la t la ite ttiin p ie n ille keoille
kuivum isen edistäm iseksi. K ääntelyyn ta rv ittiin useita kym m eniä h e n k ilö itä . Palat k e rä ttiin kentiltä
kantam a lla ta i k o ttik ä rry illä ja p in o ttiin aum aan to im ite tta v a k s i k u lu tta ja lle . 1940-luvun lo p p u 
p u olella tu o ta n to a a u to m a tis o itiin . Köysirata k o rv a ttiin la m e llik u lje ttim e lla , jo lla a u to m a a ttis e s ti
k a tk o tu t p a la t s iirre ttiin kuivatuskentälle. La p io m ie h e t k o rv a ttiin e le v a a tto rik a iv u rilla ,jo k a nosti
suosta tu rv e tta . 1960-luvulla Pajulahti Oy k e h itte li n o s to k o n e tta edelleen, jo llo in ty ö n te k ijö itä
ta rv ittiin vain yksi ta i kaksi m iestä työvuoro ssa. Keruutyön suorittam isessa ta rv ittiin koneen kul
je tta ja n lisäksi neljästä viite e n h e itte lijä ä . K uivauskentän laidassa p a la t la d o ttiin ed ellee nkin käsin
aum aan, jo ta sa a tto i suolla olla useita kilo m e tre jä . Aum an viereen te h tiin kapearaide, jo ta p itkin
tu rv e k u lje te ttiin suolta kovalle m aalle ja a u to illa edelleen k u lu tta ja lle . P o ltto tu rp e e n tu o ta n to
ty re h ty i 1960-luvun lo p u lla m ilte i kokonaan öljyn hinnan laskiessa edelleen.
1950-luvun lo p p u p u o le lla alkoi tu rve te o llisu u d e ssa ns. b rike ttik a u si, koska ru v e ttiin v a a ti
maan p a la tu rv e tta ja lo s te tu m p a a p o ltto a in e tta . V alm istukseen h a e ttiin oppia lä h e ttä m ä llä o m is 
ta ja p e rh e e n poika Tanskaan. Niinpä s itte n ra k e n n e ttiin b rike ttite h d a s , jo n k a raaka-aine tu o te ttiin
jy rsin tu rp e e n a ja v a ra s to itiin te h ta a n lähelle aum aan. Jyrsin tu rp e e n keruu ta p a h tu i im uvau nulla,
jo ka k e h ite ttiin kauhajokelaisen P ajulahti Oy:n kanssa yhdessä ja jo ka lienee tä llö in o llu t Euroopan
ta i ainakin Suom en ensim m äin en p n e u m a a ttin e n jy rs in tu rp e e n kokoojavaunu. B rik e ttip u ris tin
o li ta nskalaisvalm isteinen ja m u u t la itte e t v a lm is ti P ajulahti Oy. Maassa to im i siihen aikaan kuusi
b rik e ttite h d a s ta , jo is ta kaksi o li Kauhajoella. Koska ulko m a ilta tu o d u n öljy-ene rgia n hinta v ä h ite l
len laski, oli tu rv e b rik e tti liian kallista p o lte tta va k s i ja b rik e ttite h ta a t lo p e ttiv a t tu o ta n to n s a yksi
toisensa jä lkeen , lironnevan b rik e ttite h d a s oli viim eisenä to im inn assa.
Survonnevan tu rve -o sa ke yh tiö n p e ru s tiv a t m u u ta m a t tu rja n ky lä lä ise t sota-aikana no staak
seen k one vo im in p o ltto tu rv e tta VR:n ta rp e isiin . J ohtaja na oli V. J. M a rttila , ja p a ikalline n ty ö n 
jo h ta ja oli nim e ltä än K orhonen. K uljetukse t ta p a h tu iv a t kokonaan H angaskylän kautta. Tu rvetta
n o s te ttiin kylä lä isten om istuksessa olevalta S urvonnevalta. Turpeen no sto ta p a h tu i sam alla ta 
valla kone ellisesti kuin liron T u rve-yhtiössä . Koneina k ä y te ttiin pienehköä d ie s e l-k ä y ttö istä ja sitä
suurem paa sä h k ö k ä y ttö istä n o sto ko n e tta , jo ka vaati avukseen sähkölinjan ja k e vy tra u ta tie n . Nos
te ttu tu rv e oli ns. p a la tu rv e tta , noin 3 0 -5 0 s e n ttim e triä pitkää. N osto h iip u i kokonaan pula-ajan
lo p u ttu a , kun VR s iirty i d iesel-vetu reihin ja p o ltto ö ljy korvasi kiin te ä t en erg ialähteet.40
Turjan ja H arjan kylissä to im i sotie n jä lkeen lukuisia pieniä te h ta ita , ve rsta ita ja pajoja, esim er
kiksi Ilm ari Säntin paja, m yöh em m in konepaja, Eero M a rttila n konepaja sekä kone yh tym iä kuten
m uissakin K auhajoen kylissä. E rikoisuuksina m a in itta ko o n M a rttila n ky lä n Kehrääm ö sekä Saari
kosken asepaja H arjankylässä ja Viitasen asepajan ensim m äinen s ija in tip a ikka M a rttilan kylässä,
jo ita on e s ite lty edellä osana asepaja teo llisu ud en kehitystä vanhan käsityölä isyyden po h ja lta .

T u rvetta käsitellään liron Turve Oy:n
tu o ta n to a lu e e lla m aaliskuussa 1972.
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M a rttila n k y lä n K e h rä ä m ö 41
Eero M a rttila (1917-1971) sekä Aatos ja Reino R antala p e ru s tiv a t kehrääm ön ja karsta a m o n Y li-M a rttila n silloiseen, ty h jä ä n puurakennukseen. Sam alla to n tilla oli s o ta 
vuosina p o lte ttu sysim iilu ja eli v a lm is te ttu h iiltä p o ltto a in e e ks i. S itäkin ennen alueella
sija itsi Juha Ikkelän pe rustam a saha. Tehtaassa oli aluksi vain karstauskone, jo ka
v a lm is te ttiin Jyvä Oy:ssä ja jo lla saatiin tu o te ttu a vain "h a h tu v ia ”. Näistä "ky lä n m u o r it”, m u id en m uassa Lem pi Länkim äki, kehräsivät lankoja. K ehräyskoneiston te ko on
saatiin Sim o M a rttila n kerto m a n m ukaan op p ia käym ällä tu tu s tu m a s sa erääseen
korkealaatuiseen kehrä äm öön Etelä-Suom essa. M atkalla o liv a t m ukana Jyvä Oy:n
a m m a ttim ie h e t, Eero M a rttila ja Ilm ari S än tti. Kun he n ä kivä t koneen käytössä, he
ha lu sivat te h d ä sam anlaisen koneen M a rttila n ky lä n tehtaaseen. He te kiv ä tkin ja heillä
oli ilm e ise sti m ailina aiem m in Suom essa te h ty kehräyskone, jo lla ise n Ilm ari S än tti oli
o s ta n u t om aa kehrääm öään varten Jyväskylään. M a rttila n ky lä n Kehrääm ön to im in ta
lo p p u i jo 19 60-luvulla. Täm än jä lkeen rakennuksessa h a rjo itti liike to im in ta a Juho Äijö
ja s itte n to im i Aarne Mäkisen puusepän verstas, jo n k a o m istaja m u u tti Kanadaan.
V uonna 1973 M uovi-Serres o sti k iin te istö n ja rakennus to im i tä hän asti m e nestyvän ja
kansainvälistyne en Serres Oy:n keskeisenä osana. Serres m u u tti k uite nkin tä tä kirjaa
kirjo ite tta e ss a A ron kylä n te o llisu u sa lu e e lle ja kehrääm ön ja tk o k ä y ttö on avoinna.

M a rttila n ky lä n Kehrääm össä työske nte lem ässä ne iti Ahra ja rouva Vieno Saari. Kuva on Paavo M a rttila n arkistosta.
Aluksi M a rttila n ky lä n la ito ksella oli to im inn assa vain karstauskone. Yläkuvassa karstaam on ty ö n te k ijä M a rtta Hara m a tkalla työ p a ika lle e n .
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Eero M a rttila n po ja lle en k irjo it
tam assa ty ö to d is tu ks e s sa on
yrity sh isto ria a 1960-luvulta.
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K auhajokelaiset saivat m yydä tu o tte ita a n K irkonkylän to rip ä iv illä vu o d e sta 1911 alkaen. Taaim pana tässä v iim e vuosisadan a lku p u o le lla otetussa
to ripä iväku va ssa näkyy k u n n allistalo, siitä vase m m alle aseseppä A ntero Haapasen ta lo ja seuraavana vasem m alle K n u u ttila n m ylly (Kauhajoen
M y llyjä Sähköosakeyhtiö).
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H yy p ä n tie ltä kohti keskustaa o te ttu
kuva 1900-luvun a lku p u o le lta . T austal
la nä kyvä t raken nu kset o v a tva s e m m a lta oikealle lukien H urm en le ipo m o ,
Kansallis-O sake-Pankki sekä apteekki
(jo ta p iti ap tee kkari Joukam o).

Kirkonkylä
1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla Kirkonkylä oli yritystoiminnassa jäänyt
Aronkylästä selvästi jälkeen ja oli ennen kaikkea kirkollinen ja hallinnollinen sekä
osittain koulukeskus, koska silloisen yritystoiminnan kannalta rautatieaseman
läheisyys oli ylivoimainen sijaintitekijä. Raskaat kuljetukset oli edullisinta hoitaa
rautateitse. Yksittäisistä teollisuusyrityksistä mainittakoon Sytelän tiilitehdas,
joka paloi 1950-luvun alussa ja Knuuttilan mylly, joka on rakennuksena edelleen
pystyssä. Kauhajokelaiset saivat myydä tuotteitaan toripäivillä kunnan keskustassa
vuodesta 1911 alkaen useiden kymmenien vuosien ajan.42 Vähitellen Kirkonkylän
edullisempi asema maantieliikenteessä rupesi vetämään puoleensa myös kaupalli
sia asiakasvirtoja yhä enemmän. Kirkonkylän tavoitettavuus Kauhajoen eri osista
parani sitä mukaa kun linja-autoyhteydet ja henkilöautot lisääntyivät. Myös kun
nallishallinto voimistui ja lisäsi Kirkonkylän keskusvoimakkuutta. Myös maapo
litiikalla, kaavoituksella ja kunnallistekniikan rakentamisella luotiin edellytyksiä
Kirkonkylän yritystoiminnalle. Niinpä Kirkonkylään siirtyi aikanaan Kauhajoen
Osuuskaupan pääliike ja monia kauppaliikkeitä, esimerkiksi Paavo Aronen, Koukkari, Ollonqvist, Ratalahden kirjakauppa ja Vakiosähkö. Uutena aloitti esimerkiksi
Lahtiharju Oy:n myyntiliike. Kirkonkylään perustettiin myös teollisia yrityksiä.
Perälän huonekaluliike aloitti Aronkylässä Asematien varressa vuonna 1945 mutta
muutti Filppulan alueelle jo 1950-luvulla (silloin vielä avoimille pelloille) ja laajensi
toimintansa pian myös Kurikkaan ja Seinäjoelle.
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K irkonkylä elokuussa 1924. Oikealla
Fredrik Harjan kauppa, sitte n Osuusk a u p a n ja Kansallis-O sake-Pankin
rakennukset. Vasem m alla puolen tie tä
näkyy apteekki ta ustallaa n kirko n to rn i.

Yläkuvassa näkyvä Fredrik Harjan
kauppa sisältä k uva ttu na.
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K irko n ky län e lä m ä ä
v iim e vuosisadan
puo livälissä
K irkonkylä oli vielä 1940-luvun lo p u lla
ja 1950-luvun alussa h a rm o nisesti
ra k e n tu n u t, m itta s u h te ilta a n o m a k o ti
m ainen, id yllin e n ja h ilja in en ra ittik y lä ,
jo ta le im asiva t pääosin kaup alliset,
se u ra ku n n a llise t ja h a llin n o llise t
rakennukset. Jyhkeä k irkko korkeine
ke llo ta p u le in e e n h a llits i m aisem aa
ja sija itsi keskellä kylää jo kiva rre ssa
keskeisten m a an teiden risteyksen
tu ntu m a ssa. Topeekan varrella s ija it
siva t seura ku nta talo, k a up pa liikkeet,
ap tee kki, e lo k u v a te a tte ri, p a n k it ja
m u u t liikkee t. K auem pana Topeekasta
s ija its iva t s u u rim m a t rakennukset:
Suupohjan m a am ieskoulu, yhte isly
seo, ku n n a llis ta lo , kunnallissairaala,
Äijälän pa pp ila ja K irkonkylän kan
sakoulu. K irkon kylästä A ronkylään
u lo ttu va Topeeka o li a s fa lto itu ja
ih m e tykse n aihe koko m aakunnassa.
Missään m uussa m a aseu tup itä jässä ei
tie ttä v ä s ti o llu t näin pitkä ä as fa lto itu a
tie tä . Se oli K irkon kylän e h d o to n v a l
ta su oni, jo ta p itk in koko liike nn e kulki,
hevo sa jon eu vo t, p y ö rä ilijä t, käve lijät
ja vielä sillo in h a rvinaise t a u to t sulassa
sovussa. Iltaisin n u oriso kerääntyi
"to p e k o im a a n ”, kävelem ään, pyörä ilem ään ja seisoskelem aan Topeekan
v a rrelle ta i istum aan Topeekan varren
kahviloih in. O jalan le ip o m o “ possuineen” oli m onen o p p iko u lu la ise n
ru o ka tu n n in pääkohde. Yhteislyseon
viereisellä kentällä u rh e iltiin , p e la ttiin
palloa ja ta lvisin lu is te ltiin . Kinolinnassa ja Kuvahovissa n ä y te ttiin elokuvia,
seura ku nta talossa ja kunn allistalossa
oli m o n e n la ista to im in ta a . Hyvän
va liko im a n om aava k irja sto veti
puoleensa lukuhaluisia. K irkonkylän
kansakoulussa p e la ttiin ta lvika u d e lla
ko rip a llo a tu lisie luisen Eero Kouhin
jo h d o lla ja is tu te ttiin K auhajoen m aa
perään nykyisen "k o rip a llo b o o m in ”
en sim m äiset siem enet.

Yläkuvassa ta ksim ies Väinö R uohonen K irkonkylän linja -au toa sem alla, alakuvassa K irkonkylän pääka
tua Topeekaa kulkijo in een . M olem m issa kuvissa näkyy ta u s ta lla O suusliike S uupohjan liiketalo.
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K auhajoen K irkon kylä oli vielä 1950-luvun alussa id yllin e n ra ittik y lä , jo ta y m p ä rö i p e lto m a ise m a . Kuudessa vuosikym m enessä tila n n e on m u u ttu 
n u t ja K irkon kylän p e llo t o v a t tä y tty n e e t pa lvelu illa, te o llis u u d e lla sekä asutuksella. Nämä ilm a ku va t e s ittä v ä t keskustaa vuosina 1953 ja 2015.
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Koskenkylä
Koskenkylä tunnetaan vanhastaan koskestaan, jonka vesivoimaa on hyödynnetty
jo 1600-luvulta lähtien. Sen äärelle Nikolai Rinta-Koski perusti myllynsä yhteyteen
sahan jo vuonna 1883 ja seuraavalla vuosikymmenellä laajensi yritystään uudella,
pitkään toimineella höyrysahalla, jonka yhteydessä oli myös höyläämö. Samaan
aikaan Nikolai Koski omisti teollisuuslaitoksena verotetun Kosken jauhomyllyn.43
Vuonna 1919 tienristeyksen sahamylly eli Valakiamylly ja Viitolan jauhomylly siir
tyivät Sahankoski Oy:n omistukseen. Koskivoimalla tuotettiin ”flankkuja, kryynejä ja sähköä”. Koskenkylään syntyi paljon työpaikkoja, ja Koskenkylän Mylly
ja Sähkö Oy:n nimellä tunnettu laitos oli joidenkin tietojen mukaan 1930-luvulla
jopa suurin työnantaja Kauhajoella.
KAUHAJOEN MUSEO,VILJO RINTA-KOSKI

Koskenkylän y tim e n ä o v a t o lle e t alun perin m y lly t ja sahat, jo id e n rin nalle on s yn ty n y t m yöh em m in m u ita yrityksiä. P arh aim m illa an
k a u p p a liikk e itä kin o li neljä. T yöntekijä t rakensivat asuntonsa la ito ste n ym p ä rille . Myös tie n vartee n ra k e n n e tu t m ä k itu v a t ja to rp a t
lisäsivät asutuksen tih e y ttä .44 Niinpä Koskenkylä oli 1920-luvulta lä htien tiiv iis ti ra k e n n e ttu , vireä ja s ä h k ö is te tty kyläkeskus te hta ine en ,
k aup pa liikkein ee n ja asuinrakennuksineen, jossa aina 1950-luvun a lku p u o le lle asti liikkui asioillaan paljo n ihm isiä ja ajoneuvoja ja jossa
o li havaittavissa häivähdys te h ta a n y m p ä rille rakentuneen ruu kkikylä n tu n tu a . Joki silto in e e n ja pa toine en o li kylän v a lta su o n i. Varsinkin
keväistä jä itte n lähtöä s e u ra ttiin aina suurella m ie le n k iin n o lla , kun jä ä t m e nivä t kolinalla alas ta m m e sta (p a d o sta ).45 V uonna 1926 n im i
m e rkki Sussoo k irjo ittik in K auhajoen K unnallislehteen, e ttä Koskenkylässä oli katuja p itk in ja p o ikkip ä in . Eipä o llu t ihm e, e ttä Koskenky
län O suuskauppa m enestyi 1900-luvun alku kym m e n in ä niin hyvin, e ttä siitä suke utu i ajan m itta a n Kauhajoen O suuskauppa, kuten edellä
o s u u sto im in ta a käsittelevässä luvussa on to d e ttu .
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Koskenkylän M yllyjä Sähkö Oy oli
1930-luvulla m e rkittä v ä työ n a n ta ja
Kauhajoella. Kuvassa m y llyp a d o n ja
sillan rakentajia vuon na 1931.

Koskenkylän tehdasalueen kukoistusaika oli sotien alusta aina vuoteen
1954, jolloin Vehniän veljekset Terho ja Jussi pitivät hallussaan miltei kaikkia
laitoksia. He olivat kotoisin viljelijäperheestä Alavuden Sulkavan kylästä mut
ta saaneet saha- ja myllykokemusta aikaisimmista työpaikoistaan. Terho oli
toimitusjohtaja, Jussi käytännön toiminnan organisoija ja sotainvalidi Paavo
Mäntyharju sahan vetäjä. Mäntyharjulla oli puujalka, jossa hän joskus säilytti
piristäviä juomia.46Vehniöillä oli käytössään eräänlainen yrityskompleksi, jos
sa voima-asema, saha, ruis- ja vehnämylly, karstaamo sekä kaksi kehräämöä
toimivat yhtenä kokonaisuutena ja hyötyivät toisistaan.
KOTISEUTUARKISTO, KEIJO JAAKOLAN KOKOELMA

KAUHAJOEN KUNNALLISLEHTI 21.5.1931

Ilmoituksia.
k o sk e n

SViyily Oy:n

valosta ja voimasta peritään maksut
kuluttajain kotoa t. k. 23, 26 ja 27 p:nä.
Jos samaa maksua pitää käydä useam
min perimässä, niin peritään 5 : — ha
kupaikkaa kerralta. Sahausmaksut ori
myöskin samalla kertaa maksettavat.
Kauhajoki, 20.5.-31.

Koskenkylän ta lo t ja to rp a t sähköiste ttiin hyvin varhaisessa vaiheessa
m u ih in m a aseu tukyliin v e rra ttu n a .
Kosken sähkölaitos oli aluksi, 1910-luvulla, te h o lta a n hyvin va a tim a to n ,
m u tta vuon na 1924 laitoksen tehoa
n o s te ttiin ja ra k e n n e ttiin m yös uusi
pato 90 m e triä entisen padon a la p u o 
lelle. Padon päälle ra k e n n e ttiin silta ja
ra ite e t s a ha m yllyltä uu de lle sä h kö la i
to kselle, jo n k a im u k a a s u m o o tto ri tu li
tu n n e tu k si koko K auhajoen p itäjäs
sä, sillä riite ly sen sa a stu tta m a sta
vedestä ja tk u i useita vuosia. Tämä
oli kerto m a n m ukaan Kauhajoella
ensim m äin en ym p ä ristö o n g e lm a .
Kosken m yllyä k u n n o s te ttiin useaan
ottee se en 1920-ja 1930-luvuilla ja
h a n k ittiin ajan m ukaise t koneet, jo tk a
o liv a t te h o k k a ita p a asiakkaita riitti
y m p ä ri S uupohjaa. M ylly sai ta rv itta 
van v oim an om a sta sähkölaitoksesta .
V uonna 1938 Kosken M yllylle h a n k ittiin
uusi voim a-asem a, jo k a lisäsi Kosken
laitoksen ja u h a tu s -ja saha usnop eu tta. Sam alla y h tiö n sähkövirran ja kelua
te h o s te ttiin . Sähkön ja ke lu kuite nkin
lo p e te ttiin sodan jä lkeen ja v o im a k o 
ne m yytiin .

A. S. ALAPAN ULA.
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Koskenkylää v u o d e lta 1930.

Ensimmäinen kehräämöalan laitos Koskenkylässä oli Onni ja Martta Kokon
karstaamo, jota pidettiin entisessä munaosuuskunnan tuvassa. Ulkomailta oli
hankittu karstauskone jo ennen sotia, mutta se oli maannut varastossa. Turjankyläläisestä Jyvä Oy:stä pyydettiin Eero Marttila asentamaan konetta. Marttila
laati samalla siitä myös piirustukset, joiden mukaan karstauskoneiden valmistus
sittemmin käynnistyi Jyvä Oy:ssä. Karstaamotoiminnan alkuvaiheessa oli vaikea
ta löytää Koskenkylästä osaavaa työvoimaa. Jalasjärveltä saatiin kuitenkin kaksi
naista näyttämään, miten työ onnistuu. Karstaamosta ja kehräämöstä tuli 1940-luvulla osa Vehniöiden yritystoimintaa. Väinö Kytöharju oli käynnistämässä kehräämötoimintaa ja työskenteli Vehniöillä myös kehruumestarina. Kehräämö toi
mi tavallisesti kahdessa mutta sodan jälkeen kolmessakin vuorossa, ja työllisti 15
työntekijää. Kehräyskoneet oli hankittu Puolasta. Raaka-aineena käytettiin villan
lisäksi lumppuja. Asiakkaat olivat hyvin laajalta alueelta, ja he saattoivat asioida
itse esimerkiksi myllymatkallaan, mutta paljolti myynti tapahtui postin välityksel
lä. Autolla lankoja kauppasi laajemmallakin alueella jonkin aikaa erityinen myyn
tiedustaja.47
Vehniän veljesten yritys hankki 1940-luvulla myös kuorma-auton, jonka mu
kana Koskenkylään muutti sen kuljettaja Reino Kuusela. Auto kävi puukaasulla,
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Sahauksen
ja m yllyn to im in n a n
h iip u m in en
V ehniöiden jä lkeen V iljo R inta-Koski
ja N ikolai Ylinen v u o k ra s iv a t sahaa jo n 
kin aikaa, kunnes p ä ntä ne läine n Yrjö
Rahkola o sti sahan ja vehn äm yllyn .
Mylly oli käytössä satu nna isesti vielä
1960-luvulla, m u tta s a h a u s to im in ta
ja tk u i 1970-luvulle m ilte i y m p ä riv u o 
tisena sahan p a lo on asti. Sahatavara
k u lje te ttiin K ristiin a n ka u p u n k iin , jossa
se la s ta ttiin laivaan vietäväksi u lk o 
m a ille aina Englantiin saakka.

Koskenkylän saha paloi kesäkuussa
1971. Sahausta ja tk e ttiin m u uta m a n
v uod en ajan, m u tta to im in ta oli p ie n i
m u oto isem paa . Tässä sahauskuvassa
h u h tik u u lta 1975 keskellä on Yrjö
Rahkola.

ja sillä kuljetettiin etupäässä hiekkaa ja halkoja. Siihen aikaan hiekkakuorma teh
tiin lapioimalla. Kesällä autoon hankittiin nimismieheltä henkilöiden kuljetuslupa. Autoon laitettiin penkit ja sivulaidat matkustajien turvaksi. Niin voitiin lähteä
esimerkiksi isollakin porukalla viettämään kesäpäivää Nummijärvelle. Tuohon
aikaan auto oli erittäin harvassa talossa.48
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Vehniöiden yritystoiminta rupesi taantumaan 1950-luvun puoliväliin tulta
essa. Karstauksen ja kehräyksen kukoistusaika sijoittui pula-aikaan, ja vähitellen
tuonnin vapautuessa halpa ulkomainen värjätty lanka syrjäytti kotimaisen langan.
Sahaus kannatti hyvin sodan jälkeisen vilkkaan rakentamisen vaiheessa, jolloin
suosittiin lyhyitä kuljetusmatkoja. Kannattavuus kuitenkin heikkeni ajan mittaan.
Kotitarvemyllyt ja valmiina ostetut jauhot puolestaan vähensivät myllyjen tarvet
ta. Osaongelmana oli myös yrityksen maa-omistus, sillä Vehniät toimivat vuok
ramaalla. Tontin ostaminen oli aiemmin ollut mahdotonta, koska koskiosuuksien
omistajia oli ollut niin paljon, ja osa heistä oli muuttanut jo valtameren tuolle puo
len. Myöhemmin säädetyn lain mukaan maa voitiin myydä julkisessa kokouksessa,
mutta Vehniät eivät silloin enää ostaneet aluetta omakseen, vaan myivät yrityksen
sä. Kehrääminen periytyi kuitenkin lapsille: veljesten vanhimmat pojat jatkoivat
kehräysbisnestä muualla päin Suomea.49
Vehniöiltä kehräämön ostivat Urho ja Irene Koski, jotka 1960-luvulla raken
sivat uuden tuotantotilan Heikkiläntien ja Rahikkatien risteykseen. Kehräämö
jatkoi toimintaansa 1970-luvulle asti, minkä jälkeen rakennuksessa on ollut mo
nenlaista yritystoimintaa. Koskenkylässä ja naapurikylissä asui ja työskenteli mo
nia kehräämöalan nuoria ammattilaisia, jotka lähtivät perustamaan alan yrityksiä
muualle: Kauhajoelle ja toisille paikkakunnille. Kyse olikin hyvin pitkälti kauha
jokelaisesta innovaatiosta, jota levitettiin alkuaikoina menestyksellisesti muualle
maahan. Kehräämötoiminnan hiipuessa vanhat rakennukset otettiin puuseppien
käyttöön. Ainakin Rotola-Pukkilan, Nurmelan, Olavi Hautalan ja Heikki Antilan
tehtaat ovat aloittaneet toimintansa vanhassa kehräämörakennuksessa. Näillä teh
tailla oli alueella juuria jo vanhastaan, sillä lähikylissä oli toiminut lukuisia tun
nettuja puuseppiä ja Rauskankylässä jopa Kauhajoen ensimmäinen varsinainen
puunjalostustehdas.
(Koskenkylän teksti perustuu pääosin Anne-Mari Kaapun toimittamaan Laurusen, Pukkilan, Kosken ja Havusen kylien historiaan,50 muut lähteet on ilmoitettu
erikseen.)
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R uism yllyä alko i p u olestaan p y ö rittä ä
A rttu ri Kasari-Aro. Hän hankki m yös
pa pe ripu ssikone en ja u h o m y lly n y h 
te yte en . P aperipusseilla oli 19 50 -ja
1960-luvuilla hyvä m enekki, m yiväthän
kaup at tavaransa irto ta v a ra n a . M yllyn
o sta m in en oli aiko ina an rohkea teko,
sillä kylä lä ise t o liv a t v a ro ite lle e t Kasa
ri-Aroa sen k a n n a tta m a tto m u u d e s ta .
Vuonna 1974 Kasari-Aro m yikin m yllyn
Veikko H oikolle, jo k a p iti m yllyä to i
m innassa vielä m u u ta m a n vuod en .

Ruism yllyä p itä n y t A rttu ri Kasari-Aro
sekä m yllyn tilo ja 1970-luvulla.
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Kainaston asem a on rakenteilla
vuon na 1911. Juh la p u ku in e n
kansa lienee o d ottele m a ssa

Kainasto
Ennen rautatien tuloa Kainaston alueella oli monia
erillisiä torpparikyliä vailla omaa keskusta ja identi
teettiä. Rautatien ja oman aseman rakentaminen oli
ratkaisevaa Kainaston kehitykselle, johon vaikutti suu
resti myös kansakoulun ja nuorisoseuran talon perus
taminen aseman läheisyyteen. Vasta kyläkeskuksen ja
teollisuusyritysten kasvun myötä Kainasto nousi Kau
hajoen tärkeimpien taajamien joukkoon Aron ja Päntäneen rinnalle. Ratatyö toi paitsi parempia kulkuyh
teyksiä, työtä ja uusia asukkaita myös uusia aatteita ja
lisävoimia harrastus- ja yhdistystoimintaan.
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Ylitse kaikkien m uiden nousi asem a ra 
kennus, jo k a o li sopusuhtainen, kovin
kaunis ja m ielenkiintoinen. O dotushuo
neessa to im i myös po stiko nttori, jossa
po stia ja e ttiin ja o d o te ttiin - naiset,
la pset ja m ieh et om issa ryhm issään.
Asem a mies k u u lu tti kuivalla äänellään
postinsaajien nim et, ja ilm o ille puhkesi
m o ne sti m iesten p u o le lta kuuluva,
hyviä ju ttu ja säestävä na uru nrem ak
ka.51 Asem asta tu li nuorison kokoon
tum ispaikka varsinkin “eh too ju nan "
lähtöaikaan. M atkustajien lähtöjen ja
saapum isten m yötä katsojakin tunsi
olevansa m ukana kaukana sykkivän
m a ailm a n menossa. R autatie avasikin "ikkunan suureen m aailm aan".
S ota-aikana asem alle o li jä rje s te tty
ja tk u v a v a rtio in ti ja siellä e le ttiin m onia
jä n n ittä v iä hetkiä. Varsinkin itsen äi
syyspäivän y önä 1939 täynnä karja a
oleva evakuointijuna sai ja lk e ille kaikki
m a hd olliset kain astolaiset ho ita m a an
ruo kinta a ja lypsyä sekä s ijo itta m a a n
karja a lähiseudun navetoihin.

Lo ttia ja suojelu skun talaisia k oko on tun ee na Kainaston asem alle noin vuon na 1930. Vasem m alla on
asem ap äällikkö Kustaa Sakki, jo ka oli m yös suojelu skun talaisten aluepäällikkö.

Kainaston kansakoulun perustamista lykättiin uusien kustannusten pelossa
kuntakokouksessa pitkään muun muassa tokaisulla: "Mitäs Kainaaston luhtalarot
koululla teköö.” Vihdoin vuonna 1919 perustettiin Kainaston koulupiiri ja koulu
rakennus oli valmis vuonna 1922. Opettajien tyttären Marjatta Leskisen mukaan
kylä eli aktiivista elämää koulunsa ympärillä alusta lähtien. Opettajat olivat in
nolla kaikessa mukana, ja koulussa järjestettiin monenlaista puuhaa. Kyläyhteisön
ytimeen kuului olennaisesti nuorisoseuran talo Onnela, jossa virkeää toimintaa
riitti pitkään kaikille halukkaille. Myös pienviljelijäyhdistyksen talo Kuntola tar
josi kesäaikaan hyvät tilat yleisötilaisuuksille, erityisesti tansseille, jonne tultiin
kaukaakin.
Kyläkeskuksessa oli aikanaan monipuoliset palvelut, koska väestöpohja oli var
sin suuri ja keskus oli hyvin tavoitettavissa teiden risteyksessä. Parhaimmillaan
Kainastolla oli lähes kymmenen liikettä, sekatavarakauppoja, vaatturinliike, kah
vila, matkustajakoti ja kampaamo. Kainastolla oli myös paikallista tarvetta varten
monia käsityöläisiä, ja heistä kyläkirjassa mainitaan erityisesti Eevert Lehtimäki
(s. 1892), joka hankki vaatturin koulutuksen ja sai vaativiakin tilaustöitä, kuten
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HATTU-HUOLTO k o rja a uusiin m alleihin naisten j a her
ra in tu rk is, ja h u o p a h a tu t. V alm istaa asiakk. p e lleriin ejä,
oravia j a mu-hveja. Toim itus nopea.
M yytävänä jo k u j a M A LLIH A TTU JA .
HATTU-HUOLTO, Kainasto as.
KAUHAJOEN KUNNALLISLEHTI 20.6.1925

S. Koivisto
Kainasto.

Entisestään edullisimmaksi
tunnetut hinnat.
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virkapukujen ja juhla-asujen valmistusta. Hän perusti vaatetusliikkeen ja kahvi
lan. Vuonna 1949 hän kuitenkin lopetti liikkeensä ja muutti Haminaan.
Yhteisöllisen toiminnan sieluna olivat opettajat Maikki ja S. E. Risku, jonka
vaikutus ulottui koko kunnan, maakunnan ja jopa valtakunnan tasolle saakka.
Hän oli perustamassa esimerkiksi Kauhajoen Kunnallislehteä ja kuului sen joh
tokuntaan yli 40 vuotta. Kainaston nuorisoseuralla on takanaan yli 100-vuotinen
toimelias historia, ja sillä on ollut oma talo miltei koko toiminta-ajan.
Rautatien ansiosta myös Kainastolle perustettiin useita teollisuusyrityksiä.
Kainasto olikin Aronkylän rinnalla merkittävä teollinen keskus Kauhajoella itse
näisyyden alkuvuosina. Kaksi kainastolaisista teollisuusyrityksistä olikin varsin
suuria, mutta Kauhajoen Alapään kylissä tehtaita oli lukumääräisesti enemmän.
Alun perin Teuvan Norinkylässä kasvanut ja toiminut Sylvester Koivisto tuli Kai
nastolle kauppiaaksi vuonna 19 1152ja oli poikineen perustamassa Korpputehdasta.
Sama kauppiassuku oli keskeinen omistaja myös perunajauhotehtaan ensimmäi
sen vaiheen loppupuolella. Polttoturvetehdas ja perunajauhotehdas perustettiin
maanviljelijä Iisakki Latomäen aloitteesta, mutta hän ei ilmeisesti merkittävässä
määrin vaikuttanut yrityksien varKAUHAJOEN MUSEO
sinaiseen toimintaan.53 Yrittäjiä oli
Kainastolla harvemmassa ehkä siitä
syystä, että alun perin torpparikylistä
syntyneellä Kainastolla ei ollut riit
tävästi varakkaita tilanomistajia eikä
myöskään vanhoja teollisia perintei
tä. Kekseliäisyyttä kylässä kuitenkin
oli, kuten esimerkiksi jäljempänä esi
teltävä köysien valmistus osoittaa.
Jo vuonna 1920 aloitti Survonnevalla toimintansa Kainaston Polt
toturve Oy, jonka perustajina olivat
maanviljelijä Iisakki Latomäki Kau
hajoelta, rakennusmestari Sameli
Hakola Kurikasta ja kauppaneuvos
Nestor Eskola Vaasasta. Yhtiön toimi-

ERKKI JYLLILÄN ARKISTO

tusjohtajaksi valittiin rakennusmestari Paavo Tamminen, joka toimi tehtävässään
vuoteen 1938 asti. Polttoturpeen noston ja myynnin lisäksi harjoitettiin höyryvoimalla tuotetun sähkön myyntiä, mutta vain pari vuotta. Koska turpeen nosto
etupäässä käsivoimin tuli kalliiksi, johtaja Tamminen suunnitteli ja rakennutti
omissa pajoissa automaattisia koneita ihmistyön vähentämiseksi, ja siinä hän oli
uranuurtaja alallaan. Kaikesta huolimatta tehtaalla oli taloudellisia vaikeuksia,
ja vuonna 1926 sen osti Jyllinkosken Sähkö Oy, joka tarvitsi lisää voimanlähteitä
sähkön tuottamiseen. Uuden sähköä tuottavan höyryvoima-asemankin toiminta
kesti vain vuoteen 1945, joten jäljelle jäi polttoturpeen ja pehkun nosto ja myynti.
Alkuvuosina turpeennosto käsipelillä työllisti kiireisimpään aikaan yli 400 henkilöä. 1950-luvun lopulle tultaessa työvoimaa vähennettiin, koska turpeen kysyntä
heikkeni ja koska koneellistaminen oli viety jo pitkälle. Silti tehtaan palveluksessa
oli kesäisin vielä pitkään yli sata henkilöä. Vähitellen öljy ja kivihiili syrjäyttivät
turpeen polttoaineena ja tehdas lopetettiin. Tehtaan ympärille syntyi sen toiminnan aikana oma yhdyskuntansa toimisto-, verstas- ja asuinrakennuksineen.54
Laajempi esittely Kainaston Polttoturve Oy:n ja johtaja Paavo Tammisen merkityksestä Kauhajoen teollisuuden kehitykseen liitteessä 5 sivuilla 496–497.

Kainaston Survonnevalle perustettiin
vuonna 1920 polttoturvetta, pehkua
ja hetken aikaa sähköäkin tuottanut
tehdas. Kuvassa laitoksen työväkeä
noin 1930-luvulla.

KAUHAJOEN KUNNALLISLEHTI 20.6.1925
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K oiviston K orp pu teh das p e ru s te t
tiin K aina sto lle v uon na 1927. A lfred
N iem istö kuvasi tehdasrakennuksen
v uon na 1930 ja K o ivisto t tila s iv a t
kuvasta 12 kopiota .

Kainastolla aloitti vuonna 1927 toinen merkittävä yritys, Koiviston Korpputeh
das, jonka perustivat kylän kauppias Sylvester Koivisto ja hänen neljä poikaansa.
Johtajaksi valittiin aiemmin kauppaa ja leipurinliikettä pitänyt Väinö. Hän osoit
tautuikin kyvykkääksi ja eteenpäin pyrkiväksi mieheksi. Kun aseman lähettyvillä
oleva tehdas ei kyennyt tyydyttämään kysyntää, rakennettiin läheiselle Lehtimäelle
toinen. Koiviston Korpputehtaan menekkialueena oli koko maa, ja alallaan se oli
MAIJA LUSAN ARKISTO

K oiviston K orp pu teh taa n työväkeä
elokuussa 1928.
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aikoinaan maamme suurin. Yritys työllisti parhaimmil
laan 1950-luvulla noin 100 henkilöä, enin osa naisia. Yri
tys osoittautui elinvoimaiseksi, vaikka kilpailutilanne oli
alalla vaikea.55 Vuonna 2013 honkajokelaislähtöinen Pir
jon Pakari osti tehtaan ja jatkaa sen toimintaa osana koko
yritystä.56
K oiviston veljessarjasta Arm as K oivisto
ta ikina nte ossa vuon na 1941.

Tässä pie n e t K oiviston serku kset saat
tam assa nä kkileip äla stia Kainaston
asem alle. V asem m alla seisova Eskoja
kelkassa istuva Sim o (ko rp p u te h ta a n
tuleva jo h ta ja ) ovat kelkkaa työ n tä vä n
Aini K oiviston lapsia. M atti ja Maija (ku
van ha ltija, nykyään Lusa) o v a t oikealla
seisovan Arm as K oiviston lapsia. M atti
K oivisto on kirjassa esite ltä vä n Ritva
K oiviston tuleva puoliso.
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Vuonna 1937 p e ru s te ttu Kainaston P erunajauhotehdas koki m onia vaiheita ja sen
to im in ta oli välillä keskeyte ttyn äkin . P oikkeuksellisen hyvä pe runasato in no sti
käyn nistä m ä än te h ta a n uudelleen 1960-luvun alussa, Kauhajoen Peruna Oy:n
nim ellä. Tehdas m y y tiin vuon na 1974 Häm een Peruna O yille, jo ka puolestaan myi
sen v uon na 1984 Raisiolle. P erunajauhon v alm istus K ainastolla lo p p u i pari v u o tta
m yö h e m m in kokonaan. Nämä kuvat o v a t syyskuulta 1976, alakuvassa P entti
Koivisto.
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Kainaston Perunajauhotehdas perustettiin
vuonna 1937, ja se käynnistyi hyvin entein. Ko
neisto tuli kuitenkin pian vanhanaikaiseksi,
joten yrityksen toiminta keskeytettiin. 1960-luvun alussa toimintaa taas jatkettiin, mutta kan
nattamattomaksi käynyt yritys lakkautettiin
1970-luvun lopulla.57
Erikoisena elinkeinona Kainastolla oli köy
sien valmistus sotien jälkeen. Materiaalina
käytettiin liittoutuneiden ylijäämävarastoista
peräisin olevia laivaköysiä, jotka olivat jostakin
syystä päätyneet Kainaston asemalle. Köydet
purettiin säikeiksi, joista punottiin uusia köysiä
varta vasten kehitetyillä laitteilla. Valmistus
ta jatkettiin useassa paikassa niin kauan kuin
pula-aika kesti, ja menekki oli hyvä.58Oma eri
koisuutensa oli myös Artturi Eskolan Kainaston
virvoitusjuomatehdas ja myymälä.
(Kainaston teksti perustuu pääosin Olavi
Alkion toimittamaan Kainaston kyläkirjaan,59
muut lähteet on ilmoitettu erikseen.)

TIMO RAITIO

Kokonkylä
Muistikuvani Kokonkylästä 1950 -luvulta ovat voimakkaasti maatalouteen liittyviä.
Tiilitehtaan ja sahan toiminnat ovat synnyttäneet käsityksen virkeästä ja aktiivi
sesta kyläyhteisöstä. Mielenmaisemaan ovat jääneet myös seudun äänet ja tuoksut
- vaikutelmat, jotka pulpahtavat esiin aina silloin tällöin.
Koska maatalous elää täysin vuoden kierron mukaan, ovat talvi ja kesä tyys
tin erilaiset. Kuti Yrjö-isäntä keväällä käynnisti Jontikkansa, tiesivät kaikki, jotta
toukotyöt ovat alkaneet. Silloin harvalukuiset traktorit saattoi tunnistaa äänestä
- missä ne kulloinkin liikkuivat ja kuka niitä ajoi. Joskus joutuu oikein miettimään,
mihin oikein on kadonnut rakennukselta kuuluva vasaran ääni, joka silloin ennen
kantautui jopa kilometrin päähän. Onneksi kotieläinten ääniä kuulee vielä silloin
tällöin, kun ne viestittävät toisilleen ja hoitajilleen.
Keväällä, kun sahalla aloitettiin työt, äänimaisemaan tuli tasainen raamisahan
jyskyttävä ääni sekä kanttaussirkkelin raastava viheltävä ujellus. Näitä ääniä seu
rasi tuoreen puun pihkainen ja raikas tuoksu. Tiilitehtaalta taas kantautui poltto
uunin savuimurin tasainen hurinaja tiilikoneen rattaiden jyrinä. Yötä päivää koko
kesän. Keväinen mullan tuoksu sekä keskikesän juuri niitetyn heinän tuoksu eivät
jätä ketään kylmäksi vielä tänäkään päivänä.
Timo Raitio 60
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Kainaston läheisessä Kokonkylässä oli vuosina 1948-1968 merkittävää tiiliteollisuutta, joka tarjosi työtä parhaimmillaan 120 työntekijälle. Tiilenteko alkoi
Rinta-Kokon ja Latva-Kokon rajalla rantatöyräässä, ja tiilihauta oli ainakin Jaak
kolassa ja Rantalassa.61
(Kokonkylän teksti perustuu pääosin Pentti Kiilin toimittamaan Kokonkylän
kyläkirjaan,62muut lähteet on ilmoitettu erikseen.)
KAUHAJOEN MUSEO

K o ko n kylän tiilite o llis u u s
Ludvig Rantala ry h ty i 1930-luvun p u o 
livä lin paikke illa te kem ään tiiliä om alla
m aallaan ensin om aan kylään, m u tta
m yö h e m m in m yös m u ua lle K auhajo
elle. T o im inta oli hevosvetoisella ” pysty k ra n a lla ” aluksi p ie n im u o to is ta . Tiilihaudassa sa a tto i olla kerrallaan noin
5 000 tiiltä p o lte tta va n a . Lapset o liv a t
m ukana tiilie n kantam isessa ja kuivatusvaiheissa. M yöhem m in tu o ta n to
k o n e e llis tu i tra kto rive to ise ks i, jo llo in
yhdessä päivässä v a lm is tu i jo p a 5 000
tiiltä . T iile t k u iv a ttiin tiilila d o is sa ja
ko lm e R antalan naapuria h o iti kärrääm isen. P o ltto ta p a h tu i pistouunissa,
jo h o n tiiliä sopi noin 25 000. V ilkkain ta
aikaa tiilite h ta a lla oli 1950-luku, ja
s illo in kesäaikaan v a lm is te ttiin jo p a yli
100 000 tiiltä . S irkkelillä s a h a ttiin kuiv a usalustoih in ta rv itta v a puutavara.
P oltto ain ee na k ä y te ttiin sah a jä te ttä ja
rankoja. T iiliä ta rv ittiin enim m äkseen
tiilin a v e to id e n rakentam iseen ja tu lis i
jo je n m uuraam iseen. T o im inta lo p p u i
1960-luvun alussa, kun ty ö n a n ta jille
m ä ä rä ttiin lisä ve lvo itte ita , e rityise sti
liike va ih to ve ro .63

Kokon tiilite h ta a n tu o ta n to o li suurin ja kone ellistetu in . Työtä te h tiin kahdessa vuorossa. Ensin vain
saven seko itu s ja savim assan pu ristus ta p a h tu i konevoim alla. Etenkin saven kaivu oli raskasta ty ö tä
ja vuod esta 1952 alkaen savea ka iv e ttiin kin "h u llu ju s silla ”, kiskoilla liikkuvalla kaivin kon ee lla . Saven
kuljetuksessa k ä y te ttiin kiskoilla kulkevia vaunuja, jo ita v e d e ttiin tra k to rilla .
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Myös Jaakkolassa te h tiin tiiliä
"p ysty kra n a lla ”, m u tta p ien em m äs
sä m ittakaavassa kuin Rantalassa.
Savikranaa la in a ttiin m yös kaikille
halukkaille.

TIMO RAITIO

S od a n jä lke ise n ä aikana m elkein kaikesta oli pulaa, niin e ttä erila ise t ty ö v ä lin e e t
jo u d u ttiin yleensä tekem ään itse. Tehtaan lähellä oli paja, jossa seppä Jaakko Nie
m istö v a lm is ti m onenlaisia ta rvekaluja tiilite h d a s ta varten . Pajassa oli m o n ip u o lis e t
ty ö k a lu t, m uun m uassa siihen aikaan m a aseudulla harvinaine n sähköh itsau sla ite .
N iem istön pajassaan v a lm is ta m ista tu o tte is ta m a in itta ko o n esim erkiksi lum iaura,
jo ta h in a ttiin k u o rm a -a u to n perässä.64
Kokon tiilite h ta a n to im in ta a n tu li varhaisessa vaiheessa m ukaan sirkkelisahaus,
jo ta k ä y te ttiin pääosin tiilite h ta a n ta rv its e m a n pu uta va ran sahaukseen. Sahaus
a rv io itiin sitte n niin kann attava ksi, e ttä lähelle p e ru s te ttiin vuon na 1951 saha, jo ka
tu k i tiilite h ta a n to im in ta a . J ä te p u u t ja suuri osa saha jau ho ista k u lje te ttiin kiskoilla
tiilite h ta a lle p o ltto a in e e ks i. R akennukset o liv a t k ä ytä n n ö llis e t ja kone ka nta to im iva .
Saha ty ö llis ti 15 m iestä kahdessa vuorossa, sillä sahatavaralla oli siihen aikaan valtava
m enekki. Sahan yhte yte en ra k e n n e ttiin vielä hö ylääm ö pu un ja lo sta m ise ksi m ah
d o llisim m a n p itkä lle sekä m ylly v ilja n ja u h a m ista varten . Kyseessä o lik in Kauhajoen
oloissa m e rkittä v ä te o llin e n y h te e n liitty m ä , jo lla in e n lö yty i K auhajoelta aiem m in vain
K oskenkylästä. Vaikka raken nu kset ja koneistus o liv a t ajanm ukaisia, ei saha eikä m ylly
m e n e sty n y t to iv o tu lla ta va lla , ilm e ise sti m enekki-, ta lo u s- ja jo h ta m iso n g e lm ie n takia.
O m is tu s ja e ttiin k in s itte n uudestaan niin, e ttä saha s iirty i Aarne Lusalle, h ö ylä ä m ö jä
m ylly Eero K arjan m aa lle se kä tiilite h d a s Arm as ja Sam eli Lusalle. Uusiksi osakkaiksi
tu liv a t Eero R aitio ja te uvala ine n Kaarlo Kiuru. T o im inta ja tk u i vilkka ana , m u tta v u o n 
na 1956 s a ttu n u t tu lip a lo tu h o s i sahan pe rustuksiaan m yöten. Myös tiilite h d a s jo u tu i
kovan k ilp a ilu n ta kia lo p e tta m a a n to im in ta n s a vuon na 19 68.65 T iilite h ta id e n jä ljiltä
K okonkylässä on vieläkin näkyvissä laajat kaivualueet, jo ita s yv e n n e ttiin vielä 1950-ja
1960-luvuilla, kun savea k ä y te ttiin m yös m a an teiden saveam iseen koko Kauhajoen
alueella.

Kokon tiilite h ta a n lä h is tö lle p e ru s te ttiin vuon na
1951 saha tu ke m aa n tiilite h ta a n to im in ta a .
M yöhem m in k ä yn n iste ttiin m yös hö ylääm ö sekä
ja uh om ylly. M onien on ge lm ien vuoksi tä m än
te ollisen y h te e n liitty m ä n o m istu s jo u d u ttiin
jakam aan. Sahausta ja tk o i Aarne Lusa. Tässä
Lusan saha kuva ttu na vuon na 1960.
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Pantane
Päntäneen liikekeskus sijaitsee edullisesti useiden teiden risteyksessä keskellä ti
heään asuttua kylää, jonka alueella on ollut peräti kuusi koulupiiriä. Kylän alue
ulottuu Karijoen ja Isojoen rajalle asti. Kauppaliikkeitä oli enimmillään alun tois
takymmentä, joukossa erikoisliikkeitäkin, esimerkiksi leipomoita, rautakauppa,
kirja- ja kemikaliokauppa, kultasepänliike sekä kaksi vaatetusliikettä ja kahvilaa.
Ne palvelivat yleensä vain oman kylän asukkaita, mutta joissakin kaupoissa käy
tiin myös Isojoen ja Karijoen puolelta. Leipomoista lähetettiin tuotteita linja-auto
jen mukana naapurikuntiinkin asti.
KAUHAJOEN MUSEO, ALFRED NIEMISTÖ

Päntäneen O suuskauppa m enestyi
alkuvaikeuksien jä lkeen hyvin ja selvisi
1930-luvun alun pu la -a ja sta kin. Kuvas
sa m yym älän sisä tila t sekä liikke e n 
ho ita ja V ih to ri Kohtanen vuon na 1932.

"P ä n tä lä on kun k a u p u n k i”
Päntäneen k a u p p a liikk e e t s ija its iva t 1950-luvun alussa nykyisen P äntäneen p a ika llistie n v a rre l
la sotie n jä lkeen pitenevänä ja tiivisty vä n ä o m a k o tim a iste n rakennusten ra ittik ylä n ä . Keskus
ta n ilm eeseen to iv a t om an leim ansa se u ro je n ta lo n , O suuskassan ja O suusm eijerin ko o kka a t
rakennukset, jo tk a ku va stiva t aikanaan koko kylän väkevää elinvoim aa. "P äntäläs asutahan,
eikä vääkästetä.” Kylän keskustassa v a llits i varsinkin aam uisin vilkas hyörinä: la pset riensivät
kouluun, m e ije rik u s kit kärräsivät m aitoa m e ijeriin ja kurria takaisin tilo ille , linja -au ton aa m u
v u o ro k u lje tti ihm isiä K irkonkylään ja e n sim m äiset asiakkaat k o lk u ttiv a t kaupan ovia. Iltaisin
n u o re t k o ko o n tu iv a t u rh e ilu ke n tä lle , k ahviloih in, elokuviin , s e u ro je n ta lo lle ta i m u ute n vain
n ä yttä y tym ä ä n kylän ra itilla . Kylässä ra lla te ttiin k in : "P äntälä on kun kaup un ki, sillä on itte llä
m e ije riki.” N uorisoseurassa nu ore t h a rra s tiv a t itsensä k e h ittä m is tä ja tie te n k in jä rje s tiv ä t ilta 
mia ja m u ita huveja. Vakaat isä n tä m ie h e t k e sk ittyivä t tila n h o id o n oh ella ho ita m a a n p u o lu e p o 
litiikka a , osu u sto im in ta a ja lukuisten yh d istyste n asioita. E m ännät puolestaan o s a llis tu iva t per
heen ja tila n askareiden lom assa k o d in h o ito a lähellä olevaan y h d is ty s to im in ta a n ja kursseille
sekä jä rje s tiv ä t yleisö tila isuuksia ja ju h lia . O m p elu se urat o liv a t su o sittu ja . M onet o s a llis tu iva t
m yös hengelliseen to im in ta a n . R ukoushuone oli ahkerassa käytössä pä Siionin K anteleen v irre t
tu liv a t tu tu ik s i m o n ille lapsillekin.

116

KAUHAJOEN MUSEO

Osuustoiminnan virittäjä koko Kauhajoella oli päntäneläinen opettaja Johannes Leppänen. Hänen aloitteestaan Päntäneen
osuustoiminta käynnistyi hyvin aikaisin ja kehittyi aikaa myöten
harvinaisen voimakkaaksi. Osuustoimintaan sitoutui pitkäjän
teisesti suuri joukko eturivin talollisia ja muita päntäneläisiä, joi
den tunnuslauseena oli: "Elämän keskittäminen johonkin jaloon
aatteeseen ei ole yhden ainoan päivän työ. Siihen on alinomaa
ja uudestaan palattava saavuttaaksemme päämäärän, olkoon se
sitten mitä laatua hyvänsä.” Keskeinen henkilö osuustoiminnas
sa oli 1900-luvun puolivälin tienoilla ylikonstaapeli Jaakko Keski-Keturi.
Päntäneen Osuuskauppa rupesi menestymään hyvin selviydyttyään kangertelevasta alkuvaiheestaan, jota kuvataan osuus
toiminnan alkuvaiheita esittelevässä luvussa. Vuonna 1923 kau
pan yhteyteen perustettiin leipomo, joka toimi hiukan yli vuosikymmenen. Samoi
hin aikoihin aloitettiin myös bensiininjakelu. Myönteinen kehitys jatkui, vaikka
1930-luvun alun pulakausi aiheutti ongelmia, puhumattakaan sotavuosista. Voi
makkaina kasvun vuosina 1940-luvun lopussa perustettiin sivumyymälät Uuroon
ja Puskankylään sekä vuonna 1952 vielä Nirvankylään. Myymäläauto hankittiin
1959 ja seuraavana vuonna avattiin huoltoasema kaupan yhteyteen. Hienoon valintamyymälään siirryttiin remontin jälkeen vuonna 1964. Kilpailu Kirkonkylän
tavaratalojen kanssa kuitenkin lisääntyi, ja kymmenen vuoden kuluttua tehtiin
päätös liittymisestä Kauhajoen Osuuskauppaan. Kaupankäynti loppui sitten ko
konaan vuonna 1981.

P äntäneen O suuskaupalla oli vu o d e s
ta 1959 lä htien jo p a m yym äläauto.

KAUHAJOEN MUSEO, ALFRED NIEMISTÖ

P äntäneen O suuskauppa vuo n n a 1932.
M yym äläto im inn an oh ella kauppa
h a rjo itti m m . bensiininjakelua.
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SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

Päntäneen O suusm eijerin tu o tte ita
a rv o s te ttiin ja etenkin voi oli saanut
k u u lu is u u tta Englannissa saakka jo
ennen sotia. Kuvassa Taimi H autam äki
pakkaa v o ita m arraskuussa 1976.
M eijerirakennusta p id e ttiin yleisesti
Päntäneen kom eim pana.

Vuonna 1925 perustetulle Päntäneen Osuusmeijerille rakennettiin heti seuraavana vuonna kaukonäköisesti niin suuret toimitilat, ettei niitä tarvinnut laajentaa
sen koommin, vaikka maitomäärä toiminta-aikana kymmenkertaistui. Rakennus
ta pidettiinkin yleisesti Päntäneen komeimpana. Rakennustöihin ryhdyttiin tal
koilla koko kylän voimin. Lehmää kohti jokainen talo lahjoitti kuution hiekkaa
ja soraa sekä kuorman tiiliä. Hevosettomat osallistuivat perustusten kaivamiseen.
Jaakko Puska tuli alusta alkaen isännöit
sijäksi ja toimi lisäksi Osuuskassan joh
tajana. Hän oli käynyt kansakoulun ja
Pellervon kirjeopistoa. Meijerin tuotteita
pidettiin laadultaan hyvinä, ja toiminta
oli muutenkin menestyksellistä. Kerrot
tiin, että ”Päntä-voi” on saavuttanut kuu
luisuutta ennen sotia jopa Englannissa
saakka. Päätökset tehtiin hyvin yksimie
lisesti ja luottamus johdon toimintaan oli
vahva. Keskittämisen paine meijeritoi
minnassa kasvoi kuitenkin niin suurek
si, että 1970-luvun puolivälissä Hyypän
ja Nummijärven Osuusmeijerit liittyivät
Päntäneen Osuusmeijeriin, joka sekin
vähitellen lopetti toimintansa ja sulautui
vuonna 1989 Osuuskunta Maitojalostee
seen.
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Vuonna 1914 perustetun Pantaneen Osuuskassan alku
oli hidasvauhtinen, mutta Jaakko Puskan johtajakaudella
O n n e llin e n
vuodesta 1923 alkoi nopean kasvun kausi. Pulakaudella
talletukset vähenivät ja lainat lisääntyivät, mutta ongel
koti...
mista selvittiin 1930-luvun loppuun mennessä. Sota-aikao n se lla in e n , jo ss a te h d ä ä n ty ö tä
j a s ä ä s te tä ä n . K u n s ä ä s tö t s 1kaan ei aiheuttanut vakavia ongelmia, ja menestys jatkui
j oi te ta a n p a ik k a k u n n a n o m a a n
o s u u s k a s s a a n , k a s v a v a t n e 4 p'*:n
vuonna 1957 johtajaksi tulleen Severi Kallio-Könnön aika
k o r k o a v a rm a s s a tummassa.
na. Kutakuinkin koko kylä oli yksimielisesti Osuuskassan
SÄÄSTÖ JENNE TURVALL NE N TALLETUSPAIKKA ON
asiakkaina. Omaan, komeaan toimitaloon päästiin muut
tamaan 1950-luvun alkupuolella. Posti oli vuokralla talon
•
v
■„
: A. !•:, tv, a
T o im isto a v o in n a k e llo 10— 15.
toisessa päässä, ja toisessa kerroksessa oli neuvolan toimi
tilat. Vuonna 1972 koko talo otettiin pankin omaan käyt
töön, ja samana vuonna nimi muuttui Osuuspankiksi. Pankki oli monella tavalla
mukana kylän kehittämisessä.66 Pankkialan suuret muutokset veivät kuitenkin
mukanaan Päntäneen Osuuspankin, ja siitä tuli Kauhajoen keskustassa sijaitsevan
Suupohjan Osuuspankin sivukonttori, joka sekin vuonna 2014 lopetettiin. Näin
Päntäneen osuustoiminnan viimeinenkin 'muistomerkki” toiminnallisesti hävisi.
Yksityisistä k a up pa liikkeistä on P äntäneellä to im in u t pisim m än aikaa 1950-luvun alussa N irvankylään p e ru s te ttu T e odo r Nevanpään kauppa. Se laajeni po rstu a ka m a rika u p a sta m yym äläa uto ka u p p a a h a rjo itta va ks i K -ka up aksi,joka m u u tti suku po lvenvaihdo ksen jä lkeen hyvien
liike nn eyhte yksien äärelle P äntäneen keskustaan Lauri Ala-Kokon aiem m in raken nu ttam aa n
ajanm ukaiseen liikerakennukseen. Toisen suku po lven kaup pia at, veljekset Tapio ja Kari,
su lkiva t k uite nkin pian K-kauppansa ovet kilp ailevien liikkeide n paineessa ja rup esivat h a rjo it
ta m aa n k u m p ik in om aa liike to im in ta a n sa , Tapio lankakauppaa ja Kari m yym äläa uto kau pp aa .

1900-luvun alussa Päntäneellä eli paljon miehiä ja naisia, joiden ahkeruus ja
yrittäjäntaidot olivat aikaansa edellä. Niinpä monet heistä perustivat Päntäneelle yrityksiä, joista sahat olivat suurimpia. Ympäristössä olikin runsaasti metsiä ja
Kristiinankaupunki vientisatamineen varsin lähellä. Useat yrittäjiksi ryhtyneet
olivat luoneet varallisuutensa itse ja käyneet Amerikassa tienaamassa taaloja sekä
saamassa muutakin oppia. Vaurastuneista Amerikan-kävijöistä tun
netuimpia oli Sameli Ala-Keturi, aiemmin Käyrä (1862-1937). Hän
oli jälkipolven kertoman mukaan "mestari joka asiassa”. Hän val Rakennustyössä oli mukana
misti omin käsin tuulimoottorin, joka pumppasi vettä navettaan, paikkakunnan koulukäymättömiä
ammattimiehiä, joilla oli ”isiltä
sekä kekseliäät lannanpoistolaitteet. Hän oli myös taitava pajamies
ja takoi mm. lukot ulkorakennuksiin. Sameli osti yhdessä vaimonsa peritty tietoja taito päässään ja loput
kanssa Päntäneenjoen varrelta Ala-Keturin talon vuonna 1894 ja pe
taidot oli hankittu kantapään kautta”
rusti sen yhteyteen sahalaitoksen ja myllyn. Pienen Keturinkosken
vesi tammettiin ja juoksutettiin turbiiniin. Betonia ei siihen aikaan
vielä käytetty, vaan isoja graniittipaasia ja tervalla kyllästettyä puuta. Rakennus
työssä oli mukana paikkakunnan koulukäymättömiä ammattimiehiä, joilla oli
"isiltä peritty tieto ja taito päässään ja loput taidot oli hankittu kantapään kautta”.
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P äntäneellä to im i aikoinaan m onia
tu n n e ttu ja rää täleitä ja o m p e lijo ita , m u tta
ensim m äin en alan y rity s oli 1950-luvun
alussa p e ru s te ttu B e rtta Palom äen va a te 
tu s -ja o m p e lu liik e Pantaneen keskustassa.
Liikkeessä m y y tiin kankaita, o m p e lu ta r
v ikk e ita sekä m o n e n la ista "tilp e h ö ö riä ”
asukokonaisuuksia tä yd entäm ä än . Vaat
te ita v a lm is te ttiin tila u sty ö n ä asiakkaan
om a sta ta i liikkee stä oste tu sta kankaasta.
Kyläläiset p itiv ä t B e rtta Palom äkeä
a m m a ttita ito is e n a ja kaun eu den tajuisen a
ihm isenä, jo ka a u tto i asiakkaita ja o p p ila i
taan lö ytä m ä än ty ylin s ä ja perso on allise n
p u ke utu m isen aakkoset. H änellä o likin
m onia o p p ila ita , jo tk a k o u lu tta u tu iv a t a m 
m a ttiin s a tä llä ta va lla . Kyky, halu ja ta ito
palvella asiakkaita, ahkera työske nte ly,
k e h itty vä a m m a ttita ito , e n n a kk o lu u lo to n
rohkeus ja luova hu llu us o liv a t B ertta
P alom äen p a rh a im p ia om inaisuuksia
y rittä jä n ä . 7
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Oli seppiä, kirvesmiehiä, kivenhakkaajia ja muita. Sameli itse johti rakennustöitä
sekä valmisti myllynkivet, joilla viljat jauhettiin, samoin raamisahan ja sirkkelin.68
Saha tarjosi runsaasti työmahdollisuuksia kyläläisille. Työvoimaa olikin yl
lin kyllin, ja työhön oli varaa valita ahkerimmat ja osaavimmat miehet ja naiset.
Sahaus tehtiin keväisin ja muulloin keskityttiin viljan jauhamiseen. Kyläläisten
metsistä ostettiin puuta sahattavaksi. Laudat ja lankut myytiin pääosin ulkomaille
ja ajettiin hevosilla sekä 1920-luvulta lähtien omalla kuorma-autolla Kristiinan
kaupungin satamaan lastattavaksi laivoihin. Sameli jatkoi sahaustoimintaa kuo
lemaansa saakka ja hänen jälkeensä vielä hänen poikansa Vilho 1960-luvulle asti,
kunnes suurten sahojen kilpailu heikensi menestyneidenkin pienten sahojen kan
nattavuutta. Sameli Ala-Keturi paneutui voimalla myös maanviljelykseen. Kylällä
puhuttiinkin kunnioittavasti hänen ruisvainioistaan.69
Muita merkittäviä puutavaramiehiä ja sahanomistajia olivat 1900-luvun alus
sa Päntäneellä Tuomas Rinta-Kyyny ja Juho Kullas. Molemmat omistivat Sameli
Ala-Keturin tapaan ison tilan ja viljelivät voimaperäisesti maataan. Juho Kullas
johti perustamaansa Kuhaan saha- ja myllyliikettä sekä omistamaansa Rengonkosken sahaa ja myllyä Ilmajoella kuolemaansa asti sekä toimi monenlaisissa kun
nallisissa ja kyläkohtaisissa luottamustoimissa. Ansioistaan hän sai herastuomarin
arvonimen. Sahan ja myllyn toimintaa jatkoi 1980-luvun lopulle menestyksellisesti
hänen poikansa Kauko, joka oli osakkaana myös kolmessa elokuvateatterissa. Rul
laan sahan voimanlähteenä oli sotien jälkeen muutaman vuoden höyrykone, mutta
saha muutettiin sähkökäyttöiseksi vuonna 1954. Työväkeä oli sahalla parhaimmil
laan 13 miestä. Sahan yhteydessä oli myös höyläämö. Tuomas Rinta-Kyyny harjoit
ti laajaa puutavaran välitystä vientiä varten ja oli perustamassa Kauhajoen Saha
Oy:tä vuonna 1922. Hän oli useiden muiden sahojen, muun muassa Kuhaan sahan
ja Kasko Woodin osakas. Lisäksi Rinta-Kyyny osallistui kunnalliselämään useiden
lautakuntien jäsenenä. Omien liiketoimiensa ohella hän kuului kotikylänsä osuus
meijerin ja osuuskaupan perustajiin sekä Päntäneen kansakoulun johtokuntaan.70
Päntäneellä oli aikoinaan muitakin pieniä myllyjä ja sahoja, jotka palvelivat
paikallista kysyntää mutta lopettivat toimintansa viimeistään 1960-luvulla. Täl
lainen oli esimerkiksi sotien jälkeen entisen ratasmyllyn paikalle Möykkykylään
perustettu Kaikulankosken Saha ja Mylly Oy, jonka omistajina oli alussa kolme
kyläläistä mutta lopulta yksin Vihtori Myllykoski, joka oli aikoinaan käynyt Ame
rikassa maatilansa ostorahoja ansaitsemassa. Padossa oli vahvat betoniset tuki
pilarit. Samalla syntyi laajahko myllylampi, mainio uima- ja kalastuspaikka sekä
jauhatuksen käyttövoima ympäri vuoden. Sahausta tehtiin vain keväästä syksyyn
turbiinivoimalla. Jauhatusta, sahausta ja päreiden höyläystä oli aluksi runsaasti
pääasiassa kyläläisten tarpeisiin, mutta toiminta jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi koti
tarvemyllyjen ja siirrettävien sirkkelisahojen yleistymisen vuoksi.

Päntäneellä toimi aikoinaan lukuisia puuseppiäpä rakennusmiehiä, esimerkik
si Hiskias ja Ville Mattila, Elias Toivonen, Vilho Pihlaja, Kalle Hakala ja Santeri
Isoniemi. Aiemmin Möykkykylässä asunut Tauno Latva-Aro perusti 1950-luvun
alussa Pantaneen keskustaan koneellistetun puusepänverstaan. Latva-Arolla työs
kennellyt Mauno Hautamäki puolestaan perusti muutamia vuosia myöhemmin
oman verstaansa. Merkittävää oli, että molempien verstaiden jotkut työntekijät
ovat panneet Kauhajoella alulle myöhemmin suuriakin saman alan yrityksiä.71
Sotien jälkeen toimi Parjakannevalla 1950-luvulle asti yritys, joka nosti poltto
turvetta johtajanaan paikkakunnalle muuttanut metsäteknikko Joose Pousi. Ke
säaikaan siellä oli paljon työntekijöitä, vaikka tuotanto oli osaksi koneellistettu
samalla tavalla kuin aiemmin esitellyssä Iiron Turve -yrityksessä. Työntekijöinä oli
jonkin aikaa myös ”pakkotyöläisiä”, irtolaisuuden takia pidätettyjä naisia. Työtä
tehtiin kahdessa vuorossa. Kuljetuksia varten oli kapeat raiteet vaunuineen. Aivan
maantien laidassa oli huolto- ja asuinrakennuksia sekä erillisenä valtavan suuri
varastorakennus. Valmis polttoturve kuljetettiin Kauhajoen asemalle.
Päntäneellä oli vanhaan aikaan monia seppiä, joista Antti Anttila, Ranteen
Anssu, Sameli Kuuttinen (Seppä-Samppa), Malakias Metsä-Turja sekä Yrjö ja Viljo
Pahkala olivat tunnetuimpia. Antti Anttila oli todellinen kyläseppä. Hän raudoitti
kärrynpyöriä ja rekiä, teki ja teroitti lapioita, kuokkia, viikatteita ja sirppejä, ti
nasi ja juotti astioita, valmisti puuastioita, rukkeja ja huonekalujen osia. Kengät
hän valmisti ja korjasi omalle väelleen. Hän teki itse myös hevoskierrolla toimivan
riihikoneen, jolla pui kevätviljat kauran ja ohran. Monipuolisesta toiminnasta ja
osaamisesta huolimatta maatalous oli kuitenkin hänen pääelinkeinonsa.72 Kivimiehistä tunnetumpia olivat Pellon veljekset Jussi sekä Antti, joka teki hautakiviäkin.
Yhteisöllinen yritystoiminta
”Säästyy monelta pahalta, kun tuloo
on
Päntäneellä
ollut aina vireää,
tänne paapan tupahan ja rupiaa
ja vahvimmillaan se näyttäy
taas ynnäämähän, että mitäs mä ny
tyi osuustoiminnassa. Tuosta
teenkää tuon kans ja näintoisin”
kukoistuskaudesta ovat jäljellä
Yrjö Heittola
vain muistot ja talot, jotka ovat
nykyisin muussa käytössä. Muu
tos on johtunut ennen kaikkea
yrityselämässä tapahtuneesta keskittymisestä, jonka vuoksi päätösvalta ei ole ollut
enää kylän omissa käsissä. Yhteisöllisyys on kuitenkin jatkunut vireänä kylätoi
mintana.
(Päntäneen teksti perustuu pääosin Satu Karhun toimittamiin Päntäneen kyläkirjaan sekä Päntäneen kuvakirjaan,75 muut lähteet on ilmoitettu erikseen.)

E em il ja Yrjö H e itto la n
m e ta lliv e rs ta a t
M e talliverstaista tä rke im p iä o liv a t Eemil
ja Yrjö H e itto la n pajat. Eemil oli m o n ito 
im in en y rittä jä , jo k a oli s y n ty n y t A m e ri
kassa vuon na 1899 ja eh ti käydä vuod en
sikäläistä koulua, ennen kuin perhe m u u tti
ta ka isin S uom een. M yöhem m in perhe
m u u tti Käyränkylään m aata vilje le m ää n.
Eem il in n o stu i Eino T ö rm än kanssa
kokoam aan p o lk u p y ö riä , hankki sillo in
U uronkylässä asuvalta A lfred N iem istöltä
k ytk in ka a vio n ja rakensi rad ion sekä piti
hetken aikaa k ylä ka up paa kin. Osuus
kaupan au ton ap um ieh en ä hän kerran
m a tkala ukku ja kuljetta essa an keksi, e ttä
k a lliit la u k u t ovat varsin yksinkerta isia
valm istaa . Niinpä hän hankki ta rv ik k e e t
Tam pereelta ja ta rp e e llis e t ty ö k a lu t
te h tyä ä n a lo itti m m . m atka-, ha rm o nikka -,
e väs-ja kou lu la u kku je n valm istukse n.
Sotien jä lkeen hän te ki m onenlaisia
k o rja u s tö itä ja eläkepä ivinä än harrasti
kive nh ion taa sekä v a lm is ti riipusm a llisia
kaulakoruja.73
Yrjö H e itto la oli aluksi isällään ja Pa
ju la h d e n tehtaassa töissä, m u tta pe rusti
m y öh em m in om an verstaan. Kekseliäs
kun oli, hän k e h itte li m y y n tiin m o nia om ia
tu o tte ita , kuten m a ito kä rryjä , lavakuivaajia
ja pe räkärryjä, m inkä lisäksi te ki m yös au
to n p e ltiko rja u ksia . Vielä vanh an akin Y rjöl
lä o li kova palo keksiä ja rakennella u u tta :
"S äästyy m o n e lta pahalta, kun tu lo o tä n n e
paapan tu p a h a n ja rupiaa taas yn n ä ä m ä 
hän, e ttä m itäs mä ny teenkää tu o n kans ja
n ä in to isin .”74
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OSMO METSÄLÄ

H yyp ä n m a is e m a t
H yyppä on m aisem allise sti k iin nos
ta vin kaikista K auhajoen kylistä.
S atunnaiselle o h ik u lk ija lle k in se on
aivan e rin o m a in e n m aisem akohde,
koska se kouru m a ise n avoim ena, p it
känä laaksona avautuu m a a n tie ltä kin
ih a ilta va ksi ikään kuin ta rjo ttim e lla .
H yypä njo kilaa kson nä kym istä pystyy
oh ik u lk ija n a u ttim a a n pika ruoa n
ta p a a n , m u tta tä yd e llise n eläm yksen
s aavuttaa vasta tu tu s tu m a lla m aise
m aan pe rin po hjin. Ei ole ihm e, e ttä
H yypä njo kilaa kso on v a ltio n e u v o s to n
vahvistam aa va lta ku n n a llis e sti a rv o 
kasta m a ise m a -a lu e tta , jo ka on v u o n 
na 2009 n im e tty lu o n n o n su o je lu la in
m ukaiseksi m a isem anh oitoa lue eksi.
Myös k ylä lä ise t o v a t o iva lta n e e t
asian, sillä he o v a t o tta n e e t runsaasti
kiito sta saaneen m aisem ahankkeen
om akseen ja s ito u tu n e e t tekem ään
y h te is ty ö tä sen hyväksi.
J okila akson kauneus pe rustuu
ihm isen ja lu o n n o n ta sa painoise en
rin nakkaiseloon . Ikivanhaan k a llio p e 
rän m u rrokse en s y n ty n y t jo kila a ks o
m u o d o sta a kom ean ja m itta k a a v a l
ta an va ik u tta v a n n ä yttä m ö n , jo h o n
ihm isen to im in ta tu o e lä v y y ttä m o n i
pu olise n m a a ta lo u d e n ja m aisem aan
hyvin so p e u tu vie n m u tta selvästi e ro t
tu vie n asum usten, te ide n ja m uiden
raken ne lm ien m u o d o s ta m a n k ude l
m an ansiosta. Suuren ta aja m a n sijasta
lö ytä ä lukuisia pieniä ja to im e lia ita
kyläyhteisöjä. Myös lu o n n o n tila is e t
p u ro t ja lä h te e t sekä runsas k a svi-ja
e lä in la jis to lu o va t m aisem aan k iin 
nostavia y ks ity isk o h tia . Maisem a elää
ja m u u ttu u v u o ro k a u d e n -ja v u o d e n 
aikojen m yötä; valoisuus, v ä rit, äänet
ja h a ju tv a ih te le v a t ja k e rto v a t om alla
kielellään ihm isen vuosisato ja kestä
neestä työ stä . Jokila akson m a isem al
la on selvät rajat, ja se on selkeiden ja
runsaiden y ks ityisko h tie n sa ansiosta
ka tso ja lle h e lp o sti ja no pe asti avau
tuva. Sitä riittä ä kilo m e trika u p a lla
aina uusina m u u n n e lm in a ja versioina.
P arh aim m illa an se on p o lku p yö rä llä
liikkujan ta i kävelijän katseltavana ja
koettavana , v u o ro in laaksoreunoja
kulkevia m a an teitä p itk in , v u o ro in
p o ik kisu u n ta a n m eneviä p ikk u te itä ta i
s itte n h iihtäjä n sivakoidessa jo k ila a k 
son la d u illa ta i hangilla.
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Hyyppä
Hyyppä on Kauhajoen suurimpia kyliä, pitkänomainen, noin 40 kilometriä pit
kä, ja se on jakautunut kahteen osaan molemmin puolin Kyrönjoen jokilaaksoa.
Tästä syystä Kainaston ja Päntäneen tapaista selkeää keskusta ei vielä 1970-luvulle
mennessäkään ollut syntynyt, vaan Hyyppä koostuu paristakymmenestä maa- ja
metsätaloustalousvaltaisesta kylästä, jotka vielä 1900-luvun alkupuolella elivät hy
vinkin itsenäistä elämää. Suurimmille ja liikenteellisesti parhaimmin sijoittuneille
yksittäisille kylille ovat olleet luonteenomaisia yksi tai useampi kauppa, pankki,
posti ja koulu, jotka nekin saattoivat sijaita hajallaan. Hyypän tieyhteydet ovat
Kauhajoen suuriin kyliin verrattuna olleet kaikkein heikoimmat, koska laakson
länsipuolella kulkeva yleinen maantie valmistui vasta vuonna 1907. Siihen asti
hyyppäläiset joutuivat korjailemaan teitään omin voimin. Vastakkaisella puolella
jokilaaksoa jäätiin pitkään kyläteiden armoille, ja yhteydet kylistä esimerkiksi kir
kolle kulkivat ensin jyrkkiä rinteitä joen yli maantielle. Vasta 1960-luvulla itäpuoli
jokilaaksoa sai oman paikallistiensä kyläläisten omatoimisuuden ansiosta. Vuo
sisadan alussa valmistunut maantie saatiin parannettua kantatietasoiseksi vasta
1980-luvun loppupuolella, koska sitä viivyttivät erimielisyydet hankkeen toteut
tamistavasta.

KOTISEUTUARKISTO

S epänkyläläinen Jaakko Kivelä teki
pajassaan veitsiä, v iik a tte ita sekä
m onia m u ita kin ta rve k a lu ja m e ta llista
ja puusta. Hän oli m yös Kauhajoen
ensim m äin en valokuvaaja. Kuvassa
Kivelä vaim onsa ja poikansa Jaakon
(m yöh. R antam äki) kanssa v uod en
1909 tie n o illa .

Perinteisiä käsityöntekijöitä Hyypässä on ollut paljon, kuten yleensäkin Kau
hajoella: seppiä, kutojia, leipojia ja puuseppiä. Monipuolinen käden taitaja oli
Maunu Huhtakangas, josta kerrotaan jo edellä myyntikotiteollisuuden yhteydes
sä. Esimerkiksi sepänpajoja oli lähes jokaisessa kylässä. Varsinkin Juonikylässä
tehtiin perinteisiä sepäntöitä ja käytiin myymässä niitä naapurimaakunnissakin.
Lisäansioita hankittiin muun muassa potaskan valmistuksella, ja monin paikoin
jokilaaksoa keitettiin punamultaa.76 Vuonna 1854 syntynyt sepänkyläläinen Jaak
ko Kivelä valmisti pajassaan tarvekaluja veitsistä viikatteisiin. Töittensä myyn
timatkoilla hän oppi valokuvauksen ensimmäisenä Kauhajoella. Kerrotaan, että
hän opetti kuvaamisen taidon myöhemmin tunnetuiksi tulleille Juho Niemelle ja
Alfred Niemistölle. Kivelä rakensi myös virsikanteleita ja teki marjanpoimintakoneen 1920-luvulla. Myös Juho ja Sakari Pentinmäki, Topias, Jaakko ja Anselmi
Rotola-Pukkila, Jaakko Kivimäki, Eenokki Holla, Anselmi Koivisto ja Kalle Nurmi
olivat taitavia seppiä. Hyypän kyläkirjassa mainitaan puun taitajia monia, muiden
muassa huonekalurakentaja Jaakko Länsi-Seppänen sekä puusepät Juho Leppinen
ja Matti Nevala. Perinteiset kädentaidot näkyvät vielä nykyisinkin ja yhdistyvät
usein luovuuteen; esimerkiksi itseoppinut Jarmo Mäkivaara hallitsee metallitöi
den lisäksi myös puusepän niksit. Könnönkyläläiset Männistön veljeksetkin ovat
kehitelleet itseoppineina 1960-luvulta lähtien laitteita polttoturpeen nostoon sekä
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niiden lisäksi laitteita maa- ja metsätalouden käyttöön. Myös räätäleitä, suutareita,
kutojia ja ompelijoita oli Hyypässä paljon, sillä elämä kylissä oli omavaraista. Hyy
pän kyläkirjassa mainitaan erityisesti moneen kertaan palkittu naisten käsityötai
to ja sen periytyminen nykypäiviin asti.
KAUHAJOEN MUSEO. VILJO RINTA-KOSKI

Leander Soinin pajassa R auskankylässä v a lm is te ttiin m m . m aata lo ude n
ty ö k o n e ita . H en kilökuntaa oli e n im 
m illään 5-7. Kuvassa pajarakennus
vuo n n a 1930.

Teollinen toiminta

”Kaikkipitää itte
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Varsinaista teollisuutta on ennen sotia ollut vähän, vaikka perinteistä taitoa ja kä
tevyyttä laajempaankin puunjalostukseen ja metalliteollisuuteen olisi todennäköi
sesti kyllä riittänyt. Olemassa oleva teollisuus oli enimmäkseen palveluluonteista,
myllyjä ja pieniä sahoja, joissa työ oli sesonkiluonteista. Hyypässä toimi vuodesta
1925 myös oma osuusmeijeri, mutta se sulautui Päntäneen Osuusmeijeriin vuonna
1975. Kauhajoen ensimmäinen höyrykäyttöinen saha rakennettiin vuonna 1876
Seppäseen. Merkittävä oli myös Hautaojan eli Rauskan saha, jossa oli myös höylää
mö, mutta se paloi vuonna 1934.
Vanhasta sepäntaidosta versoi Leander Soinin vuonna 1925 Rauskan kylään
rakentama paja, jossa työskenteli parhaimmillaan 5-7 miestä. Soinilla oli keski
määräistä suurempi maatila, mutta hän halusi myös yrittää ja oli vanhan polven
keksijäpersoona, jonka tunnuslauseena oli: "Kaikki pitää itte teherä.” Pajassa kor
jattiin mm. maatalouden työkoneita sekä valmistettiin sotien aikana puukaasuautoja. Erikoisuutena mainitaan hänen kehittäneen vanhasta T-malteherä”
lin Fordista lumessa kulkemiseen tarkoitetun suksiauton. 1960-luvulla
Leander Soini
Soini rakensi sysimiilun, jossa valmistettiin puuhiiltä pajan tarpeisiin.
Myöhemmin hän myi pajansa, jonka toimintaa jatkoi kaksikin omistajaa.
Ensimmäisen puunjalostusalan varsinaisen tehtaan Kauhajoella perusti Väinö
Hirvelä 1930-luvun alussa Rauskankylään. Väinö Hirvelää voidaankin pitää huo
nekaluteollisuuden uranuurtajana Kauhajoella. Hän oli opiskellut Etelä-Pohjan-

PENTTI KAKKORI

Leander Soini esitelee te kem iään ta i
d o kk a ita ru k in la p o ja vuon na 1974.

maan kansanopistossa. Tehtaassa oli aluksi neljä työntekijää, jotka valmistivat
pirttikalustoja. Uusi halli rakennettiin 1937, ja silloin työntekijöitä oli jo toista
kymmentä ja tuotteiksi tulivat myös ovet, ikkunat ja sähkökaapelipitimet. Oheen
perustettiin myös saha tarvittavan lautatavaran saamiseksi. Talvisodan aikana
tehdas toimi Lapuan patruunatehtaan patruunalataamona, jossa työskenteli 200
nuorta naista kahdessa vuorossa. Sittemmin tuotantoon kuuluivat muun muas
sa sotasairaalan sängyt ja sotien jälkeen rauhanaikaisten tuotteiden ohella myös
koulupulpetit ja myöhemmin patjat ja huonekalut. 1950-luvun puolivälissä tehtaan
osti sepänkyläläinen Veikko Tuovinen, joka oli itsekin taitava puuseppä. Toiminta
loppui kuitenkin muutaman vuoden kuluttua konkurssiin, ja tehtaan osti Perälä-yhtymä - siihen aikaan Kauhajoen suurin huonekalualan yritys.
Myös Bernhard Palo-Ojalla oli merkittävää teollista toimintaa 1920- ja 1930-luvuilla. Hän oli itseoppinut mutta menestyvä rakennusurakoitsija, joka urakoi usei
ta kouluja ja liikerakennuksia eri puolella Suomea. Hänen puutyöverstaassaan Se
pänkylässä valmistettiin rakennettavien talojen ovet ja ikkunat. Kilpailu kiristyi
kuitenkin 1930-luvulla ja toiminta loppui pakkohuutokauppaan.
Vuonna 1948 Pentti Martin perusti Juonikylään Kauhajoen Puunjalostamon.
Ensimmäiset ovet ja ikkunat valmistettiin entisessä navetassa, mutta menekin li
sääntyessä pystytettiin uusi tehdasrakennus. Sen suojissa ruvettiin valmistamaan
kalusteita ja tehtaan laajennuksen jälkeen vielä koulu- ja liikekalusteita. Parhaim
millaan työssä oli 12 henkeä. Yritys muutti nimensä Kauha-Kaluste Oy:ksi. Teh
taan toiminta loppui kuitenkin jo vuonna 1985 sattuneeseen tulipaloon. Rahikan
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SIVUN KUVAT KAUHA-KALUSTEEN ARKISTO

P en tti M a rtin in h u on ekalu teh taa n
K auhajoen P uu njalo sta m o Oy:n
ty ö n te k ijö itä .

saha aloitti toimintansa 1950-luvulla ja päätyöksi sahaus tuli 1970-luvulla. Par
haimmillaan työntekijöitä oli kahdeksan, mutta koneellistumisen myötä heidän
lukumääränsä on laskenut.
Vaikka teollisuusyrityksiä on syntynyt kylään vain vähän, yrittäjämieltä on
ollut paljon. Sitä osoitti muun muassa turkisteollisuuden nopea laajeneminen
1960-luvulla, jolloin Hyyppään perustettiin lyhyessä ajassa seitsemän tarhaa. Osa
niistä toimi vain lyhyen aikaa, mutta ainakin kaksi tarhaa on jatkanut toimintaan
sa, ja esimerkiksi Elsa ja Matti Haapalan turkikset on palkittu hyvästä laadustaan
useaan kertaan.
Hyypässä toimi aikanaan vuonna 1916 perustettu oma Osuuskassa, Kauha
joen Säästöpankin konttoreita sekä useita Kauhajoen Osuuskaupan myymälöitä.
Kaupat olivat sekatavarakauppoja ja harjoittivat myös välityskauppaa. Ensimmäi
nen kauppa perustettiin Hyypän Yli-Seppäseen jo vuonna 1870. Parhaimmillaan
Hyypässä on ollut 12 kauppaa. Yli 100-vuotias Joel Mäen perustama kauppa on
erinomainen esimerkki elinvoimaisesta liikeyrityksestä, joka on pystynyt uusiu
tumaan aikojen kuluessa ja jatkuvasti selviytymään haasteista. Joel Mäestä tuli
myöhemmin myös huomattava sahayrittäjä, joka harjoitti lisäksi rahtiliikennettä.
Pojat jatkoivat sahausta aina 1970-luvun alkupuolelle saakka. Sen sijaan kauppalii
ke jatkuu samalla tontilla vielä tänäkin päivänä.

Koneyhtymät
Maaseudulla on toiminut vanhastaan monenlaisia yhtymiä aina myllylahkoista
puimakoneyhtymiin saakka, koska omien koneiden hankinta on ollut kallista. Vii
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me aikoina metsäkone-, kaivinkone- ja muita koneyhtymiä on perustettu lähinnä
maatalouden sivutulojen hankintaa varten, koska koneellistuminen on jatkuvasti
lisääntynyt, eikä kaikkia koneita pystytä joka tilalle hankkimaan. Hyypässä näi
tä on toiminut monia, kuten yleensäkin Kauhajoen maatalousvaltaisissa kylissä.
Arvo ja Olavi Kangasniemen metsäkone- ja kaivinkoneyritys oli niistä ensim
mäisiä ja ehkä erikoisimpiakin. He rupesivat jo heti sotien jälkeen panostamaan
maatalouskoneisiin ja erityisesti metsätyökoneisiin, jotka pystyisivät korvaamaan
heikkotehoisen hevostyön puiden kuljetuksessa metsästä vesistöjen ja autoteiden
varrelle.77

Yhteisöllistä yrittäjyyttä
Koko Hyyppää käsittävässä yhteisöllisessä yrittämisessä ongelmana ovat pitkät
etäisyydet kaukaisimpien kylien välillä. Toimintaa rajoittaa myös Hyypänjoen ai
heuttama jakautuminen kahteen kapeahkoon asuttuun alueeseen, jotka vielä muo
dostavat omia kyläkuntiaan. Niinpä tieasiat ovat olleet tärkeitä yhteistyön kohteita,
mutta ne ovat toisaalta olleet myös erimielisyyden aiheuttajia kyläkuntien kesken.
1900-luvun alussa perustettu maantie osoittautui ajan mittaan kehnoksi liikenteen
motorisoitumisen ja lisääntymisen takia. Niinpä kunnollisen tien saaminen Hyyp
pään ja sieltä ulkomaailmaan todettiin välttämättömäksi, mutta vaikeasti toteutet
tavaksi. Vasta kylätoiminnan viriämisen myötä 1970-luvun hankkeesta päästiin
yksimielisyyteen, minkä jälkeen valtiovalta toteutti sen. Vuonna 1987 koko tie oli
valmis kantatietasoisena. Jokilaakson itäpuolen tie puolestaan kunnostettiin kylä
läisten voimin paikallistieksi ja rahoituksessa auttoi Kauhajoen kunta.
Koko Hyypän yhteisiä voimia tarvittiin myös oman osuusmeijerin ja osuuskassan perustamisessa. Tärkein koko Hyypän yhteistyön kohde on kuitenkin ollut
oman kirkon rakentaminen ja hautausmaan perustaminen Kauhajärvelle. Asiaa
ajoi voimakkaasti Muurahaisen kansakoulunopettaja Lauri Hirvinen. Kyläläiset
osallistuivat hautausmaan rakennustalkoisiin 5o:llä hevos- ja 70 miestyöpäivällä.
Hautausmaa vihittiin tarkoitukseensa vuonna 1937 ja kirkko 1951. Pääurakoitsija
na olivat oman kylän Nikolai Kujanpää ja Salomon Saarela ja rakennustöissä paljon
hyyppäläisiä miehiä.78
Yhteisöllistä yrittäjyyttä on kuitenkin toteutettu ennen kaikkea oman kylän
kehittämiseksi, erityisesti yhdistystalojen ja koulujen perustamisessa. Kyläläisten
yhteistyön voimin on perustettu myös kylittäisiä vesijohto-osuuskuntia. Yhdistys
toiminta on ollut ja on pääasiassa kyläkohtaista, esimerkiksi Sepänkylässä, Muura
haisessa sekä Jokimäen, Panttikylän ja Kiviluoman yhteisessä JoPaKi ry:ssä, mutta
1970-luvulta lähtien yhteisenä tavoitteena on ollut koko Hyypän kehittäminen, en
sin Hyypän kehittämistoimikuntana ja vuodesta 1999 Hyypän kyläseurana.
(Hyypän teksti perustuu pääosin Risto Rautiaisen toimittamaan Hyypän kyläkirjaan,79 muut lähteet on ilmoitettu erikseen.)
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Nummijärvi ja Nummikoski
Nummijärvi ja Nummikoski sijaitsevat erillään muusta Kauhajoesta laajan ja asu
mattoman Nummikankaan erottamana. Tästä syystä kylät elivät omaa elämäänsä
vielä pitempäänkin kuin Hyyppä. Varsinkin Nummikoskelta yhteydet Karviaan
ovat tiiviit. Varsinaisia teollisia yrityksiä on Nummijärvellä ollut vähän. Tosin
Nummikoskelle perustettiin jo vuonna 1845 Särkikosken saha, joka oli Kauhajoen
ensimmäinen teollinen saha. Se lopetti kuitenkin pian toimintansa ja paloi vuon
na 1868.80 Matti Mannila rakensi samalla paikalla jatkaneen jauhomyllyn rinnalle
uuden sahan vuonna 1915, ja nimi muuttui Mannilan sahaksi ja myllyksi, jonka
omistajaksi tuli hänen poikansa Felix vuodesta 1932 lähtien. Yrityksen toiminta
oli hyvin vilkasta sotien jälkeen. Myllyssä oli myös sähkögeneraattori, joka tuotti
sähköä 25 kotitalouteen. Toiminta kuihtui kuitenkin jo 1980-luvulla kotitarvesahaukseksi. Sahan yhteydessä oli myös paja, jossa korjattiin kyläläisten koneita ja
laitteita. Vanha sahamylly on kunnostettu 2000-luvun alussa ja on täysin toiminta
kunnossa.81 Nummijärvelläkin toimi 1900-luvun vaihteessa höyryllä käyvä Num
mijärven saha, josta käytettiin nimitystä "valakiasaha”. Se meni kuitenkin kon
kurssiin, jolloin monet talolliset joutuivat vaikeuksiin takauksien takia. Yksittäisiä
sirkkelisahoja on toiminut sen jälkeen useita. Nummijärvellä toimi aikoinaan usei
ta yksityiskauppoja ja kahviloita.
PENTTI KAKKORI

N um m ijärvellä on to im in u t useita
kaup po ja ja k a h v ila -ra v in to lo ita , tässä
K esti-Baari k u va ttu n a vuonna 1975.
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KAUHAJOEN KAUPUNKI, MATTI RISKU

N um m ijärvellä sija itsi K auhajoen toiseksi
vanhin kestikievari, m a ja talo, viim eistää n
vuod esta 1678 alkaen, koska se oli tärkeä
levähdyspaikka K yrönkankaan kesätien
varrella pitkä n m e tsäta ipa lee n p u o livä 
lis s ä 82 N um m ijärven lu on non ka un eud en
ansiosta kylän keskustassa oli ha va itta vis
sa 1940-luvun lo p p u p u o le lla "suuren m aa
ilm an tu n n e lm a a ”. E rityisesti heinäkuussa
ra itilla käveli kanta-asukka ide n seassa
m u o d ik ka a sti p u ke utu ne ina ja "h u u le t p u 
n a ttu in a ” Lehtisen lo m a ko d in asiakkaita,
h u vila-a su kkaita sekä kanta-asukkaiden
kesävieraita ihailem assa m aisem ia ja
s a a tto iv a t p istä ytyä kylän kahviloissa tai
kaupoissa. Kyläkuva oli id yllin e n ja p ie n i
m u o to in e n ; m aaston m u o to ja n o u d a tte ie van hiekka tie n varrella v u o ro tte liv a t hyvin
h o id e tu t ta lo t, pie n e t p e lto tilk u t sekä
kom ea, m ä ntyjä kasvava kangasm etsä.
Kaunis k ylä kirkk o ha utausm aineen oli
m onen kävelyretken kohde, sam o in lä he i
nen S iniharju ja Lapinkaivo. Järvi pe ila utu i
ra itilta katsoen h o u k u tte le va n kirkkaana
ja sinisenä. Rannalla oli kaksi yleisessä
käytössä olevaa laajaa hiekkarantaa, jo tk a
o liv a t om iaan rannalla ole ilu u n ja m o n e n 
laisten kesäleirien p itop aikoiksi.

Harvojen yritysten ja julkisten palveluiden ohella toimeentulo perustui 1950-luvulle asti maa- ja metsätalouteen. Erkki Kalliomäki83 kuvaa tätä aikaa omavaraisek
si vaihdannaistaloudeksi. Ammatit rupesivat erikoistumaan yhä pitemmälle, mut
ta ne jäivät enimmäkseen sivuammateiksi tai korkeintaan elättivät vain tekijänsä
perheen. Toisilta saadut työsuoritukset korvattiin yleisesti vastavuoroisilla töillä.
Kylä olikin omavarainen ammattimiesten osalta, ja osaavia käsityöläisiä, seppiä,
puuseppiä, nikkareita, räätäleitä, suutareita ja rakennusmiehiä löytyi vaativiinkin
töihin. Esimerkiksi Manu Kangasalusta veisti Nummijärven kirkon alttaritaulun
ja pojatkin ovat olleet taitavia kirvesmiehiä. Haapaniemen suvussa on puolestaan
kulkenut monessa polvessa näihin aikoihin saakka veneenrakentamisen taito aina
yritykseksi asti.
Metsäkoneyhtymiä on ollut monia. Nummijärveltä oli Lapin savotoilla useita
miehiä, ensimmäisenä Alfred Lehtinen ja hänen jälkeensä monia muita. Oppia ja
rohkaisua haettiin aluksi Kauhajärveltä Arvo Kangasniemeltä, joka oli ollut ajossa
Lapissa jo aiemmin. Nummijärveläisten lapinkävijöiden kokemukset olivat hyvin
kin samanlaiset kuin Kangasniemen metsäkoneyhtymän työntekijöillä.84

N um m ijärvi on K auhajoen suurin
jä rv i ja sen rannalla sijaitsee tä tä
nykyä paikkakunnan ainoa ns. yleinen
uim a ranta. Kuvassa a u rin g o n o tto a
N um m ijärvellä kesällä 1969.

Yhteisöllinen yrittäminen

Nummijärven kylä on tullut valtakunnallisesti kuuluisaksi yhteisöllisestä yrit
täjyydestään, jota rupesi vauhdittamaan vuonna 1918 vastaperustettuun kansa
kouluun tullut opettaja Heikki Vilen, sittemmin Vanamo toimimalla puuhamie129

henä meijerin ja osuuskassan aikaansaamisessa. Hän oli keskeinen henkilö myös
oman kirkon ja hautausmaan perustamisessa kylään ja pani liikkeelle pienviljelijä
yhdistyksen oman toimitalon Maunulan rakentamisen. Vanamo jäi kuitenkin pian
pois rakentamistyöstä ja hanketta lähti vetämään Väinö Pihlaja. Tärkeimmäksi
toimintamuodoksi tulivat 1950-luvun lopulta alkaen juhannusjuhlat. Ne tuottivat
yhä enemmän varoja, joita ruvettiin käyttämään kylän hyväksi, mm. yhteiskäyt
töön tarkoitettujen koneiden ostoon ja uuden seurantalon Salakarin rakentami
seen. Pihlajan jälkeen kylätoimintaa rupesi vetämään Erkki Kalliomäki. Myö
hemmin juhannusjuhlien tilalle keksittiin käynnistää Nummirock-juhlat, joiden
vetovastuussa on nykyisin Jarmo Viertola. Nummirock on edelleen elinvoimainen
tapahtuma, ja se on tuottanut voittoa aina viime vuosiin saakka. Kylässä on raken
nettu myös Vanhusten tuki ry:n vuonna 1985 valmistunut Nummikoti ja perustet
tu maatalousseuran toimesta uusi kyläkauppa.85
AUKEAMAN KUVAT PENTTI KAKKORI

Veneenrakennus oli yksi nu m m ijä rveläisten kä sity ö ta id o is ta . K y lä to im in 
nan m o n ito im im ie s Erkki K a llio m ä 
kikin rakensi veneitä. Kuva on o te ttu
vuon na 1977 M aunulassa.
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(Nummijärven teksti perustuu pääosin Erkki Kalliomäen kirjoittamaan Num
mijärven kyläkirjaan,86 muut lähteet on ilmoitettu erikseen.)

Ikkeläjärvi
Ikkeläjärvi on Nummijärven tapaan elänyt pitkään muusta Kauhajoesta eristettyä
ja omavaraista elämää, ja tätä ovat korostaneet vielä Nummijärveäkin heikommat
tieyhteydet Kauhajoen keskustaan. Ikkeläjärven kylästä oli paremmat yhteydet
Jalasjärvelle kuin Kauhajoelle silloin, kun Kauhajoen kirkolle kuljettiin niin sa
nottua Kangastietä pitkin. Ikkeläjärven yhteydet Kauhajoen keskustaan paranivat,
kun 1960-luvulla valmistui Sahankylän kautta Aronkylään kulkeva suora maan
tie. Sitä ennen kylätien hoito oli kyläläisten vastuulla. Kylä sähköistettiin vasta
vuonna 1954.
Aikoinaan kylässä asui runsaasti käsityöläisiä. Esimerkiksi rakentajia ja kirvesmiehiä olivat Sameli Polkumäki ja Jaakko Niemi, suutareita Juho Luoma, Matti
Suojanen poikineen ja Juho Niemelä, seppiä Vilho ja Väinö Viitala sekä Valde Ontto-Panula poikineen. Ompelijoita olivat Maija Luoma, Lempi Koski, Laimi Havunen ja Anni Kivistö. Ansiomahdollisuuksia tarjosivat aikoinaan erityisesti tervan
poltto, mutta myöhemmin metsätyöt, joita Ikkeläjärveltä käytiin tekemässä aina
Lappia myöten jo 1940- ja 1950-luvuilla. Ensimmäinen saha oli Myllyluoman saha,
seuraavaksi perustettiin Viitalan saha ja viimeksi Ikkeläjärven saha. Yhteisöllistä
yrittäjyyttä edustivat Ikkeläjärvellä ensisijaisesti oma osuusmeijeri ja osuuskassa,
jonka toiminta jäi tosin lyhytaikaiseksi. Parhaimmillaan kylässä oli kolme kaup-

P eltojen ja soiden pääosin ym p ä rö im ä
Ikkeläjärvi on K auhajoen toiseksi
suurin jä rvi. Täm ä ilm akuva on
kesättä 2012.
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VELJEKSET VIITALAN ARKISTO

Ikkeläjärveläisen V iitalan suvun
liike n n ö in n illä on p itk ä t pe rintee t. Yllä
vase m m alla V iitalan au to vuo d e lta
1928 ja oikealla v u o d e lta 1976.
O ikeanpuolim m aisessa yläkuvassa vasem m alla V ilho V iitala, jo n k a
isä aikoinaan a lo itti liike n n ö in n in Ikkelä järveltä Kauhajoen K irkonkylään.
Keskellä V ilhon poika P en tti V iitala
ja oikealla V ilhon to in e n po ika Jouko
V iitala.
Viereisessä Jaakko Uusi-H akalan
ottam assa kuvassa Sari H irvijä rvi
(Pentin ty tä r), P entti V iitala, Mika V ii
ta la (Joukon poika) sekä Mikan poika
Miro. S erkukset Sari ja Mika o v a t ne l
jännessä polvessa autoilevaa Viitalan
sukua. Miro on ilm o itta n u t jo , että
lin ja -a u to ku ski hänestäkin tulee!
V eljekset V iitala Oy sai Kauhajoen
Y rittäjien V uoden Y rittäjä -p a lk in n o n
vuon na 2008.
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PENTTI KAKKORI

paa ja kaksi koulua, baari ja leipomo. Liikennöinnillä on Ikkeläjärvellä ollut vanhat
perinteet jo 1930-luvun vaihteesta lähtien, jolloin Viitalan suvun ammattimainen
liiketoiminta alkoi. Erikoisuutena mainittakoon Heikki Taipaluksen vuoteen 2013
asti toiminut ase- ja ampumatarpeiden
”Ei muotia maailimas mitää
kauppa, joka toi alan tarvikkeita suo
raan ulkomailta ja markkinoi niitä ym
tapahrukkaa kun vain Amerikas
päri maata. Verkkomarkkinoinnin ja
ja Ikkeläjärvellä”
postimyynnin osuus oli keskeinen, ja
asiakkaat olivat urheiluampujia ja met
sästäjiä. Liiketoiminta siirtyi muutama vuosi sitten toiselle yrittäjälle.87
PIIRROS MATTI "NIFFE" NISULA

Ikkeläjärven asutus s ijo ittu u sa m a n n im i
sen jä rve n ra n ta m ille k uite nkin pääosin
e te lä p u o le lla kulkevan m aan tie n ja siitä
poikkeavien sivu teide n varrelle p itkä n om aise sti niin, e ttä kylässä on o llu t kaksi
ko u lu p iiriä . Kyläkuva on p ie n im u o to in e n
ja id yllin e n ilm an selkeätä keskusta sekä
m a astoltaa n hiem an ku m p u ile va .88 Ikkelä järveläiset e ro ttu iv a t vielä 1950-luvulla
m u ista kirkonkylässä kävijö istä, sillä he
k u lk iv a t ”seka ju nalla” eli au ton etuosa oli
h e n k ilö liike n n e ttä v arten ja takaosassa
k u lje te ttiin avolavalla ta va ro ita . Ikkelä
jä rve n kylä tu n n e ttiin m u ua lla K au ha jo
ella hu o n o sti, koska sinne p iti erikseen
m ennä ja koska lä p ia jo liik e n n e ttä o li vain
vähän. M onet kauh ajo ke la ise t p itiv ä t
sitä "k u rke lo o ste n ” va lta ku n ta n a , m u tta
tosiasiassa se oli virkeä, o m avara ine n ja
hyvän itse tu n n o n om aava kylä, jo lla oli
om an to im ita lo n om aava nuorisoseu rakin.
Hyvää itse tu n to a kuvaa seuraava m u is tin 
varaise sti k irja ttu h u m o ristin e n sanonta:
” Ei m u o lla m aailim as m itää ta pah rukka a
kun vain A m erikas ja Ikke läjärvellä.” Asutus
va kiin tu i Ikkeläjärvelle jo 1600-luvun
lo p u lla ja kylässä oli kaksi ka n ta ta lo a .89
K ansakoulukin p e ru s te ttiin Ikkeläjärvelle
jo vuon na 1915. A ronkylään päin sijaitseva
na ap urikylä S ahankylä sai osakseen ju lk i
suudessa pa ljo n h u o m io ta sotie n jälkeen,
koska sinne p e ru s te ttiin Suom en suurin
asutusalue pelkästään rin ta m a m ie h iä
v a rte n .90

(Ikkeläjärven teksti perustuu pääosin Ikkeläjärven Maa- ja kotitalousseuran
Kyläkirjatoimikunnan toimittamaan Ikkeläjärven kyläkirjaan,91 muut lähteet on
ilmoitettu erikseen.)
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TUOMO HAVUNEN

Ikkelänjoessa ollee sta P ietarinkosken
sahasta on jä lje llä enää koneisto.
K oneiston jalassa näkyy v alm istaja n
nim i. A ntero H aapanen ehti te hdä
aseiden ohella näitä saho jen kin
kone istoja useita.
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M U U t k y lä t
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Edellä oleviin kylaesittelyihin on tietoa voinut ammentaa erityisesti kylakirjoista, mutta myös Kauhajoen historiasta ja Eteläpohjalaisia elämäkertoja -teoksesta.
Valitettavasti varsinaista kylähistoriaa ei ole kirjoitettu monista suurehkoistakaan
kylistä, esimerkiksi Aronkylästä, Hangaskylästä, Sahankylästä, Luomankylästä,
Järvikylästä ja Lamminmaasta. Näiden kylien joitakin tärkeitä yrityksiä ja yrittäjiä
1900-luvun puoliväliin asti on kuitenkin tullut esille koko Kauhajokea ja muita ky
liä koskevassa kuvauksessa. Suuri saha oli aikoinaan esimerkiksi Lamminmaassa
sijainnut Pietarinkosken saha, jota johti Valkamankylässä asunut Juho Salokuutti
ja jossa myös sijaitsi jo aiemmin Alapään kylien yhteydessä esitelty Iiron Turve -yri
tys. Monia sahoja ja myllyjä sijaitsi muuallakin, yleensä jokien latvapurojen varsil
la, kuten Kauhajoen historiakirjasta ilmenee.92 Yleensä pienten kylien toimeentulo
oli 1950-luvulle asti käytännössä kokonaan maa- ja metsätalouden varassa. Monis
sa kylässä saattoi olla koulu ja kauppa kauankin aikaa, esimerkiksi Hangaskylään
perustettiin kansakoulu jo vuonna 1909, mutta Kainastollekin vasta vuonna 1924.
Kylän koosta riippuen saattoi olla myös muita yrityksiä ja monia käsityöläisiä, kos
ka pienessäkin kylässä oltiin varsin omavaraisia. Käsityöläiset olivat tosin useim
miten sivutoimisia ja he olivat tavallisesti pienviljelijöitä tai mökkiläisiä.

KAUHAJOEN MUSEO

Kauhajokelaisen yrittäjyyden peruspiirteitä 1950-luvulle saakka
Tervanpolton loputtua 1900-luvun alkuun mennessä yritysmäinen toiminta rupesi
Kauhajoella nopeasti yleistymään, mutta varsinaisia suuria yrityksiä ei kuitenkaan
syntynyt. Pääoman saantikaan ei välttämättä merkinnyt yrityksen menestymistä.
Muutama varakas liikemies perusti teollisuusyrityksiä Kauhajoelle, mutta ilman
pysyvämpää menestystä. Kristiinankaupunkilainen kauppias Simon Anders Wen
delin perusti Särkikosken sahan vuonna 1845.93 Se lopetti kuitenkin toimintansa
jo vuonna 1868 pian Wendelinin kuoleman jälkeen. Kainaston Polttoturve-Pehkutehtaan yhtenä perustajana oli kauppaneuvos Nestor Eskola Vaasasta, mutta omis
tajat vaihtuivat kannattavuusongelmien takia varsin pian. Pääomia olisi varmaan
löytynyt myös menestyneiltä kauhajokelaisilta liikemiehiltä. Ilmeisesti edellytyk
siä esimerkiksi suursahalle ei silloin kuitenkaan ollut, koska puutavaran uittomahdollisuudet olivat rajalliset. Kauhajoelta puuttui muitakin merkittäviä houkutti
mia, kuten suuri koski, rautateiden huomattava risteyspaikka tai hyvä satama.
1900-luvun alkupuolella syntynyt yritysverkko oli varsin tiheä, mutta yritykset
jäivät enimmäkseen pieniksi. Ne olivat tavallisimmin yhden työntekijän palvelu
ja käsityöläisyrityksiä tai kausiluonteisia pieniä myllyjä ja sahoja. Jos työntekijöitä
olikin useita, yksi heistä oli yrityksen omistaja, joka osallistui tuotteiden valmista
miseen eikä ollut saanut tehtävään koulutusta. Näillä yrittäjillä oli kertoman mu-

K auhajoelle syntyi ennen sota-aikaa
m a ata lo ude n la itte ita valm istavaa m e
ta llite o llis u u tta . Tässä Pajulahti Oy:n
te o llis u u s la ito s Aronkylässä kuva ttu na
rau tatiea se m a n ka to lta 1930-luvulla.
Pihalla o d o tte le e jo n o vilja nkuivau skaappeja.
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AUKEAMAN KUVAT PAAVO MARTTILAN ARKISTO

Toinen 1930-luvulla s y n ty n y t ja
m e n e sty n y t m e ta llia la n y rity s oli Kui
vaaja Oy Jyvä. Kuvassa to im itu s jo h 
ta ja Reino M a rttila työh uon ee ssaan
1950-luvulla.

kaan "isiltä peritty tieto ja taito päässään ja loput taidot oli hankittu kantapään
kautta”. Yritykset eivät kuitenkaan kasvaneet yleensä kovin suuriksi, koska teknistä
osaamista, myyntiosaamista, johtamistaitoa, yhteyksiä ja pääomaa oli rajoitetusti.
Vain Kauhajoen Alapään kylissä (Aron-, Turjan-, Marttilan- ja Harjankylissä),
Kainastolla ja Koskenkylässä kehittyi merkittäviä teollisuusyrityksiä. Muutamat
yritykset laajenivat manageriyrityksiksi, joissa johtaja ei osallistunut valmistustyöhön vaan keskittyi johtamiseen ja oli usein saanut myös teknistä tai muuta kou
lutusta. Kainaston Polttoturve Oy:n ensimmäinen johtaja rakennusmestari Paavo
Tamminen, Kauhajoen Sahan Jussi Kartano, Iisakki Lahtiharju, Koskenkylän teh
taiden Terho Vehniä ja Parjakan turpeen johtaja metsäteknikko Joose Pousi lie
nevät ensimmäisiä managerijohtajia Kauhajoella Jaakko Ranta-Knuuttilan ja Juho
Salokuutin ohella. Viimeksi mainitut olivat yritystoimintansa mittakaavan osalta
aivan omaa luokkaansa, mutta heidän toimintansa tapahtui pääosin muualla. Vain
Ranta-Knuuttila oli heistä syntyjään Kauhajoelta. Ilmeisesti paikkakunnan yritys
toiminta oli niin uutta, ettei varsinaista johtajuusainesta ollut vielä käytettävissä
enempää. Kauhajoen Alapään kylissä ja Kainastolla teollisuuden kehitys oli ensi
sijassa rautatieaseman ja edullisten maantieyhteyksien ansiota, Koskenkylässä ja
pienemmässä mittakaavassa Päntäneellä ja Hyypässä teollisuustoimintaa rakentui
puolestaan koskien ja vanhojen perinteiden tarjoamalle perustalle.
Kauhajoen Alapään kyliin perustettiin sahoja ja myllyjä sekä metallialan teol
lisuusyrityksiä mutta myös lukuisia palvelualan yrityksiä. Rautatieasema heijasti
vaikutuksensa lähikuntiin Karijoelle ja Isojoelle asti. Täten Kauhajoki alkoi vah
vistua Suupohjan keskuksena, koska aseman kautta kulki suuret määrät vähittäis
kaupan tarvitsemia tavaroita ja paikallisia teollisuustuotteita. Toinen rautatiestä
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hyötynyt teollisuuden keskittymä oli Kainasto, jossa oli kaksi vahvaa
yritystä, Kainaston Turve Oy ja Koiviston Korpputehdas Oy sekä lukui
sia palvelualan yrityksiä. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla Kirkon
kylä oli yritystoiminnassa jäänyt Alapään kylistä selvästi jälkeen ja oli
ennen kaikkea hallinnollinen ja kirkollinen keskus. Vähitellen Kirkon
kylän edullisempi asema maantieliikenteessä rupesi vetämään puoleensa
myös kaupallisia asiakasvirtoja, niin että Kirkonkylään muutti yrityksiä
Aronkylästä. Myös kunnallishallinto voimistui ja lisäsi Kirkonkylän
keskusvoimakkuutta.
Leimaa-antavaa Kauhajoen Alapään yrittäjyydelle 1900-luvun en
simmäisellä puoliskolla oli vahva yhteistoiminta. Perustajina saattoi
olla useita tai ainakin kaksi tilanomistajaa, jotka olivat monesti keske
nään sukulaisia ja joilla oli riittävästi pääomaa yrityksen aloittamiseen.
Heitä voidaan pitää nykyisten pääomasijoittajien varhaisina edeltäjinä,
vaikka monet osallistuivat pääomasijoittajia enemmän yritysten toimin
taan. Yhteisen pääoman keruulla voitiin vähentää perustamisen riskiä
ja olla perustamassa useitakin yrityksiä ilman, että pääomaa sitoutui lii
kaa yhteen yritykseen. Kauhajoen Saha nousi kangertelevasta alustaan
huolimatta Kauhajoen selvästi suurimmaksi yritykseksi 1900-luvun puoliväliin
mennessä taitavien johtajiensa ansiosta. Voidaan väittää, että Kauhajoen Alapään
alueen yritystoiminta ja yrittäjyys ovat ensisijaisesti luoneet kestävää perustaa
Kauhajoen nopealle teollistumiselle 1960-luvulta lähtien.
Koskenkylä oli 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla Kauhajoen oloissa vah
va teollisuuskeskus, joka kehittyi vanhan perinteen pohjalta ja Alavudelta tullei
den Vehniän veljesten johdolla. Voima-asema, saha, karstaamo ja kehräämöt sekä

Jyvän to im itu s jo h ta ja n a to im in e e n
Reino M a rttila n poika Pekka m u isteli,
e ttä jo skus oli niin kiire to im itta a
vilja nkuivaa jia asem alle, e ttä niitä
m a a la ttiin vielä junanvaunussa. Tämä
y ks ilö sen sijaan lähtee valm iiksi
m a alattu na .

K auhajokelaisia vilja nkuivaa jia e s ite l
tiin m a ata lo usnäytte lyissä.
Tässä A. Havusen Tulos.
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myllyt muodostivat hyvin toimivan kokonaisuuden. Parhaimmillaan se oli sotien
jälkeisenä pula-aikana, mutta sen jälkeen päätoimialat rupesivat kannattamaan
huonommin. Kosken sahakin oli liian pieni ja sijainti heikko pystyäkseen kilpaile
maan suursahojen kanssa.
SIVUN KUVATTIMO RAITIO

Tiilien valm istus oli p e rinteistä te o lli
s u u tta . K auhajoella sitä h a rjo ite ttiin
etenkin K okonkylässä. Kuvassa
K okonkylän m y lly jä tiilite h d a s .
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Lähes Koskenkylän vertaiseksi teollisuuskeskukseksi nousi 1950-luvulla lyhyeksi aikaa Kokon tiilitehdas. Sen toimintaan tuli jo varhaisessa vaiheessa mu
kaan sirkkelisahaus, joka laajeni vuonna 1951 tiilitehtaan lähelle perustetuksi sa
haksi. Sen jätteet kuljetettiin tiilitehtaalle polttoaineeksi. Sahan yhteyteen raken
nettiin vielä höyläämö ja mylly. Vaikka rakennukset ja koneistus olivat ajanmu
kaisia, ei saha eikä mylly lähtenyt kunnolla käyntiin, koska alan kannattavin aika
oli jo menossa ohi, samoin kuin Koskenkylässäkin oli käynyt. Omistus jaettiinkin
sitten uudestaan ja toiminta jatkui vilkkaana, kunnes vuonna 1966 sattunut tuli
palo tuhosi sahan perustuksiaan myöten. Myös tiilitehdas joutui kovan kilpailun
takia lopettamaan toimintansa vuonna 1968.94
Muissa Kauhajoen kylissä teollisuus ja palveluyritykset olivat varsin vaatimat
tomia. Vahvimpia olivat sahat ja myllyt, mutta nekin jäivät usein pieniksi joko vä
häisen koskivoiman tai niukan paikallisen kysynnän takia. Päntäneellä oli erittäin
vahvaa osuustoimintaa sekä kaksi suurehkoa, 1960-luvulle toimintansa jatkanutta
sahaa, Ala-Keturin ja Kuhaan sahat. Niiden omistajat olivat suuren tilan omis
tajia ja myös eteviä liikemiehiä. Ala-Keturin sahan perustaja oli käynyt nuorena
Amerikassakin, ja Kuhaan sahan perustaja oh puolestaan herastuomari ja kunnan
napamiehiä. Päntäneellä oh oma menestyvä osuusmeijeri, mutta muut osuusmei
jerit Kauhajoen Osuusmeijeriä lukuun ottamatta jäivät pakostakin pieniksi ja vain

lähiympäristönsä maidon tuotannosta riippuvaiseksi, koska maidon kuljetus oli
hankalaa.
Palvelutyyppiset yritykset jäivät muissa kylissä yleisesti ottaen varsin pieniksi,
koska ne olivat riippuvaisia paikallisen väestön vähäisestä ostovoimasta. Päntäneen ja Kainaston keskustassa oli kuitenkin erinomaisen
ASTA SARVELAN ARKISTO
liikennesijainnin ja kylien laajan väestöpohjan ansiosta
1950-luvulla paljon kauppaliikkeitä ja muita palveluja.
Vaikka Kauhajoen yritystoiminta vielä 1950-luvulle
asti oli pienyritysvoittoista, se loi kuitenkin perustaa teol
lisuuden myöhemmälle nopealle kehitykselle. Esimerkiksi
Kauhajoen Saha antoi hyvät lähtökohdat puutaloteollisuuden myöhemmälle laajenemiselle. Kuljetinteollisuudelle
loivat puolestaan pohjaa pitkälle automatisoitu turveteollisuus ja automatisointia edistäneet Pajulahti Oy ja Jyvä
Oy, jotka aloittivat toimintansa kuivaajien valmistamises
ta. Aika ajoi kuitenkin pienten kuivaamolaitteiden ohi.
Teollistumiskehitystä vauhditti myös hyvä, perinteinen
sepäntaito, joka oli hankittu menestyvissä aseseppäverstaissa. Kauhajoella oli myös nähty, että kokeneet metallityöntekijät ja muut alan ammattilaiset pystyvät kehittele
mään uusia laitteita ja koneita. Alan kannalta merkittäviä
olivat Jyvä Oy:n pitämät työllisyyskurssitkin, joilla koulu
K-kaupan s yy s k ie rtu e o n s aap un ut
tettiin alalle ammattitaitoista työväkeä. Jurvan puuseppäEero Sarvelan p itä m ä lle Luom ankykoulussa oppinsa saaneen Mauri Perälän menestyminen ja perinteinen puusepänlän kaupalle 1960-luvun vaihteessa.
P irkka-laiva h o u k u tte li jo ka isella
taito edistivät puolestaan huonekaluteollisuuden laajenemista. Työvoima oli hyvää,
k ie rtu e p a ik ka ku n n a lla etenkin lapsia.
vaikka varsinaista ammattikoulutusta ei ollut. Yritteliäisyys, kekseliäisyys, käsi
Eeron jä lkeen kauppaa p iti vielä hänen
poikansa Allan Sarvela.
työtaidot ja ahkeruus olivat vahvimpia valtteja. Yrittämiseen ei juurikaan odotettu
eikä tarvittu kunnallisia tukitoimenpiteitä, vaan pystyttiin toimimaan omillaan,
jotkut myös kasvattamaan yrityksensä kokoa.
Kauhajoella varsinainen teollinen menestystarina sotien jälkeen oli karstaamoja kehräämötoiminnan nopea laajeneminen. Ensimmäinen kehräämöalan laitos
Koskenkylässä oli Onni ja Martta Kokon karstaamo. Juuri sieltä lähti idea myös
karstauskoneiden valmistukseen. Ulkomailta oli hankittu karstauskone jo ennen
sotia, mutta se oli maannut varastossa. Konetta asentamaan pyydettiin Jyvä Oy:stä
Eero Marttila, joka hoiti asennuksen ja laati piirustukset. Niiden perusteella Jyvä
Oy:ssä ruvettiin sitten Eero Marttilan ja Reino Rantalan
sekä työnjohtaja Ilmari Säntin toimesta valmistamaan
Kauhajoella varsinainen teollinen
karstauskoneita. Menekki oli valtava, koska karstaus oli
hyvin kannattavaa. Toimitusaika saattoi olla jopa puoli
menestystarina sotien jälkeen oli
vuotta. Karstaamosta ja kehräämöistä tuli 1940-luvulla
karstaamo- ja kehräämötoiminnan
osa Vehniöiden yritystoimintaa Koskenkylässä. Kehräysnopea laajeneminen
koneet hankittiin Puolasta. Jyvä Oy:ssä ruvettiin valmista-
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KALEVI SÄNTIN ARKISTO

K arsta us-ja ke h ru u ko n e e t tu liv a t
kauhajokelaisen m e ta llite o llis u u d e n
va liko im iin sotie n jä lkeen , jo llo in niillä
oli hyvä kysyntä. Kauhajokelaiset
p e ru s tiv a t m yös k a rsta u s -ja kehruula ito ksia ja e tsiv ä t n iille kysynnän
perustee lla so p iva t sija in tip a ikk a 
kunnat. Kuvassa Kuivaaja Oy Jyvän
v a lm istam a kehru ukone Ilm ari Säntin
Jyväskylän kehrääm össä.
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maan markkinoilla olevasta koneesta saadun mallin mukaan myös kehruukoneita,
joilla oli myös hyvä menekki. Monet Koskenkylän kehräämöissä oppinsa saaneet
työntekijät lähtivät sitten perustamaan karstaamoita ja kehräämöitä muualle Kau
hajoelle ja myös muualle Suomeen etsien paikkoja, joissa pidettiin paljon lampai
ta, mutta jossa ei lähellä ollut karstaamoita tai kehräämöitä. Tällaista esimerkkiä
noudatti myös liikemiesuransa alkuvaiheessa ollut Vilho Kuusela, aluksi yhdessä
Ilmari Säntin kanssa. Ilmari Säntti perusti sitten yhdessä Frans Karjanmaan kans
sa Jyväskylään kehräämön, joka toimi siellä seitsemän vuotta.95 Kehräämöiden
loistoaika loppui viimeistään 1960-luvulla.
Voidaan väittää, että kauhajokelaisen kehräämöinnostuksen alkulähteenä oli
juuri Kuivaaja Oy Jyvä, jossa kehiteltiin tarvittavat kohtuuhintaiset ja helposti saa
tavissa olevat koneet. Jyvän työntekijöillä oli todellista teknistä taituruutta, jonka
perusteella he pystyivät myös kehittelemään aivan uusiakin laitteita. Eero Marttila
rakenteli autojen korjausten ohella esimerkiksi paperipussien tekokoneen ja vatkauskoneita paikallisille leipomoille. Paperipussikone oli käytössä vielä 1960-luvulla, jolloin Erkki Ketola Päntäneellä baarin pidon ohella valmisti ja myi pusseja
ympäri maakuntaa. Perusopin Eero Marttila sai kotitilan pajassa, mutta Högforsin
valimo ja Jyvän paja antoivat lisää oppia.96 Ilmari Säntti valmisti pajassaan muun
muassa keksimiään siivousvälineitä ja jopa pesukoneita. Pajasta lähti liikkeelle
vuonna 1973 myös nykyinen Serres Oy.

Kauhajoella, kuten muuallakin eteläpohjalaisella maaseudulla, oli aikanaan
paljon käsityöläisiä, jotka harjoittivat jotakin eriytynyttä ammattia sisäisen yrit
täjyyden merkeissä joko sivuammattina tai päätyönä. Heille oli ominaista vahva
sisäinen halu yrittää, eli tehdä työtä ja ansaita itse toimeentulonsa, koska vaki
naista palkkatyötä ei ollut saatavissa. Joukossa oli useita todellisia moniosaajia ja
erinomaisia keksijöitä, mutta ainoastaan Antero Haapanen tuotteisti onnistuneesti
työnsä ja murtautui jopa ulkomaisille markkinoille. Hänen ja hänen oppilaidensa
ansiosta Kauhajoelle syntyi kokonainen aseteollisuuden keskittymä, joka oli tun
nettu alan harrastajien parissa kaikkialla maassamme ja myös ulkomailla. Käsi
työläiset ovat sittemmin melkein kokonaan hävinneet, koska halvat tehdastuotteet
ovat suurimmaksi osaksi korvanneet heidän tuotteensa ja palveluksensa. Pienvil
jelijät saivat lisätuloja sivuammattien ohella metsätöillä, uitoilla ja satunnaisissa
päivätöissä.
Kauhajoella on harjoitettu hyvin paljon yhteisöllistä yrittämistä sekä kunnan
että kylien tasolla. Kunnan tasolla sitä harrastivat erityisesti rintakylien varakkaat
talolliset, yrittäjät ja myös viranhaltijat panemalla alkuun ja tukemalla koko kun
nan yhteisiä hankkeita, esimerkiksi yhteislyseon, maamieskoulun, kotitalouskou
lun ja kansanopiston perustamista. Syrjäkylissä taas etualalla olivat oman kylän
hankkeet. Niitä olivat esimerkiksi osuustoiminnalliset ja tiestöön liittyvät hank
keet sekä yhdistysten talot. Olennaista oli porukalla tehty työ yhteiseksi hyväksi
ilman osallistujien yksityisiä etuja.

Sota-aika

-

karaiseva välinäytös

Suurista nälkävuosista 1860-luvulta lähtien sotavuosiin 1939-1944 asti Kauhajoen
kehitys oli yleisesti ottaen myönteistä. Väestö sai elantonsa valtaosaltaan maa- ja
metsätaloudesta ja yritystoiminta enimmäkseen palveli sitä tai perustui paikalli
siin raaka-aineisiin. Väkiluku lisääntyi nopeasti, sillä syntyvyys oli edelleen kor
kealla tasolla ja maataloudesta toimeentulonsa saavan väestön määrää lisäsivät vil
kas uudisraivaus, torpparivapautus ja asutustoiminta sekä maatilojen osittaminen.
Maa- ja metsätalous oli kehittynyt ja tehostunut nopeasti 1800-luvun suurten näl
kävuosien jälkeen. Samanaikaisesti tapahtui myös yhteiskunnallista edistymistä,
jota siivittivät erityisesti kansalaistoiminnan nousu, osuustoiminta, koulujen pe
rustaminen ja itsenäistyminen. Vaikka 1930-luvun alun lama aiheutti suuria vai
keuksia varsinkin sahoille, kauhajokelainen yritystoiminta kehittyi myönteisesti
aina sotavuosiin asti.
Toisen maailmansodan puhkeaminen ja pitkä sota-aika järkyttivät perusteel
lisesti koko yhteiskuntaa. Oli ruvettava harjoittamaan niin sanottua sotataloutta.
Tämäkään ei nujertanut kansakunnan uskoa selviytymiseen. Kotirintama kesti
ja toimi vankkana tukena rintamajoukoille, ja suomalaisten yhteenkuuluvaisuus
ja luottamus omiin voimiin vahvistuivat. Niinpä pula-ajan väistymisen jälkeen,
1950-luvulta lähtien, koko suomalainen yhteiskunta ja samalla kauhajokelainen
yritystoiminta alkoivat kehittyä voimakkaasti. Ruvettiin rakentamaan nykyistä
hyvinvointiyhteiskuntaa.

KAUHAJOEN KUNNALLISLEHTI 5.12.1944

Ruumisarkkuja
edelleen varastossa.
JUHO N IE M I.
Puh. 159.

ottaa

vastaan m yöskin

kum i-

jalkineiden korjausta.

RADIOLIIKE

VÄRE.

Em o ota liilaa
karstattavaksi.
KAUHAJOEN VILLAKARSTAAMO.
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PENTTI KAKKORI

S otakausi to i pula-ajan kahvin ko rvikkeineen ja -vastikkeineen. Eivät näm ä
m itää n uusia asioita o lle e t Euroopan
laidalla sijainneessa ja suhdanteiden
he ilu tte lem assa Suom essa. Paulig oli
jo vuon na 1933 tu o n u t m a rkk in o ille
K ahvike-nim isen seko itu ksen , kun
kahvin hin ta nousi m o nien k a h v in ju o 
jie n u lo ttu m a tto m iin silloisen lam an
jä lkim a ining eissa . Kahvikkeessa
kahvia oii 25 %, lo p u tv ilja a ja sikuria.
Nämä p a k e tit on k u va ttu Mäen kaupan
om assa kauppam useossa.

P u la -a ja n e lä m ä ä ja y rity s to im in ta a K au h ajo ella 1 9 4 0 -lu v u lla 97
Suom een p e ru s te ttiin ennen ta lviso d a n s y tty m is tä syksyllä 1939 ka n sa n h u o lto m in iste riö ,
jo n k a te htävänä o li "väestön to im e e n tu lo n tu rva a m in e n ja ta lo u se lä m ä n ja työ v o im a n käytön
sään nö ste ly sodan ta i m uun poikkeuksellisen tila n te e n aikana”. Se to im i aina 1940-luvun
lo p p u u n saakka, vaikka ta lviso d a n jä lkein en , kesäkuussa 1941 a lka n u t ja tko so ta p ä ä ttyi jo
syyskuussa 1944. Kyse o li to d e lla po ikke uksellisesta tila n te e sta . Jatkosoda n aikana ulko m a a n 
kauppaa v o itiin h a rjo itta a vain Saksan k a u tta , ja sillä oli sotaa käyvänä m aana vaikeuksia
om an kin m aansa huoltam isessa. Kaikki tä rk e im m ä t p e ru s ta rv ik ke e t o liv a t säännöstelyn
alaisia, ja niiden o s to o n oli saatava lu va t ja käytettä vä erilaisia o s to k o rtte ja kuponkeineen.
Koska tä rke im p iä tu o tte ita oli m yytäväksi niukasti, ne e ivä t riittä n e e t kaikille halukkaille. N iin
pä virallisen säännöstelyn u lko p u o le lla h a rjo ite ttiin "m ustan pö rssin” kauppaa, jo ta y rite ttiin
estää ta rka lla valvon nalla ja ta rka stu ksilla .
R uokapula iski kovim m in kaupunkien asukkaisiin. Kauhajoella, niin kuin yleensä m aaseu
dulla, tila n n e o li parem pi, m u tta elin ta rv ikk e id e n tu o ta n to väheni v ä kila n n o itte id e n n iu k ku u 
den ja ty ö v o im a p u la n vuoksi. V ilje lijä t jo u tu iv a t m yös lu o v u tta m a a n ka n s a n h u o llo lle suuren
osan sadosta ja sen lisäksi työhevosia rin tam alle. M etsäno m ista jie n tä y ty i lu o v u tta a v a ltio lle
m yös puutavaraa. Lu ovutu ksista a n n e ttiin kyliä korvauksia, m u tta ne o liv a t paljon alhaisem pia
kuin "m u sta n pö rssin” m a rkkin ahinn at. Niinpä ho u ku tu s m a rkkin o id a tu o tte ita ohi kansan
h u ollon oli suuri, sam oin riski jo u tu a siitä kiin ni. Kauhajokelaiset v ilje lijä t tä y ttiv ä t leipäviljan
lu ovutu svelvollisuu ten sa erinom aise sti. Tästä to d is te e n a on vuon na 1943 jä rje s te ty n kuntien
välisen leipäviljan tu o ta n to k ilp a ilu n tu n n u stu sp a lkin to , kyntöä esittävä korkokuva, jo k a on
nähtävänä k a u p u n g in ta lo n 2. kerroksen aulassa.98
Työikäisten m iesten ollessa rin ta m a lla naiset ja jo p a kouluiässä ole va t lapset jo u tu iv a t
tekem ään raskaitakin m a a -ja m e ts ä tö itä . P akollinen työ ve lvo llisu u s sä ä d e ttiin ja tko so da n
aikana koskem aan kaikkia 1 5 -6 5 -v u o tia ita ihm isiä. T a lko otyötä e d is te ttiin m o nin ta vo in koko
valtakunnassa. Kauhajoellakin oli e rityin e n ta lko o p ä ä llik k ö , jo n a to im i O lli A. Laurila. Kou
lulaisia in n o s te ttiin ta lk o o ty ö h ö n ja ka m a lla ty ö s u o ritu k sista e rityisiä ta lko o m e rk ke jä , jo ita
koulula isten keskuudessa a rv o s te ttiin . P erustarvikkeiden niukku ude n vuoksi ta lo u d e n p ito
vaati e rityistä ta rk k u u tta ja kekseliäisyyttä. J o u d u ttiin siirty m ä ä n suuressa määrässä takaisin
om a va ra is-ja v a ih d a n ta ta lo u te e n . Metsän a n tim e t k e rä ttiin ta rko in ta lte en. Varsinaisten v ilje 
lykasvien lisäksi ka sv a te ttiin m uun m uassa m onenlaisia vihanneksia ja m u ita ravintokasveja.
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M uutkin kuin v ilje lijä t k a sv a ttiv a t k o tip ih a lla a n hyötykasveja ja s a a tto iv a t jo p a pitää p iha va
jassa la m p a ita ja porsasta. K erhopalstoja h o id e ttiin lukuisissa lapsiperheissä erityiste n kerhoneuvojien op astukse lla .
K äsityöt ja v a n h a t ta id o t no usivat arvoo n arva a m a tto m a a n . O p ittiin uu sio kä yttä m ä ä n ja
paikkaam aan vanhoja v a a tte ita , valm istam aan itse saatavilla o lleista raaka-aineista, esim er
kiksi v anh oista kangasaineksista, ta llu k k a ita ja to h v e le ita sekä k re p p ip a p e rista ikkunaverhoja
ja käsilaukkuja. S aa tettiin jo p a pa rkita te u ra s te ttu je n eläinten nahkoja, jo is ta s itte n suutari
va lm is ti kenkiä - ellei pe räti ru v e ttu tekem ään kenkiä itse, koska useissa taloissa oli ta lle lla
ty ö v ä lin e e t sitä varten . Lam paista saatiin villaa ja p e llo lta pellavaa, jo is ta s itte n m onien ty ö 
vaiheiden jälkeen k e h rä ttiin lankoja. Varsinkin pellavan kä sitte ly oli vaivalloista . Langoista
k u d o ttiin m a tto ja ja kankaita, ja niistä o m m e ltiin va a tte ita sekä n e u lo ttiin (ka uh ajo ke laisittain
k u d o ttiin ) villasukkia, -p a ito ja ja -lapasia. Kaikki tä m ä vaati paljon aikaa ja vaivaa, m u tta vaat
te id e n ja kenkien ta rve erityise sti lapsiperheissä oli suuri, eikä niitä o llu t ju u rik a a n m yytävänä
kaupoissa. Yleensä saatiin ostaa vain "tiskin a lta ” eli m y y tiin vain tu tu im m ille asiakkaille.
R uvettiin käyttäm ää n myös erilaisia k orvikkeita, jo is ta e rityise sti ka h vin ko rvikke e t o liv a t suu
ren m ie le n kiin n o n kohteena. K ahvipula k o e ttiin Kauhajoellakin e rittä in suurena ongelm ana.
Tupakkapula k o rv a ttiin itse vilje llyllä kotim aise lla tu p a ka lla , "presulla”. Kaihoten m u is te ltiin
1930-luvun hyviä vanhoja aikoja, jo llo in näitä n a u tin to a in e ita oli saatavilla y llin kyllin.
Sota-aikana ongelm ia oli m yös liikkum isessa ja m uussa eläm ässä, vaikka sota ei suora
naisesti koskenut Kauhajokea. Y ksityisiltä h e n k ilö iltä oli ta ka va riko itu a u to t so tila s kä yttö ö n ,
ja jä lje lle jä ä n e is sä k u o rm a -ja linja -au toissa oli he ikko teh oin en ja ha n ka la kä yttö in e n , puukaasulla to im iva m o o tto ri. Myös p o lk u p y ö rä n k u m e is ta oli kova puute. K oulunkäynnissä oli vai
keuksiapa sähköttöm issä kylissä esim erkiksi vala istus a ih e u tti ongelm ia, koska la m p p u ö ljyä
ei o llu t ta rpee ksi. Ikku nat jo u d u ttiin po m m itu sva a ra n vuoksi myös pim e n tä m ä ä n "M o lo to ffin
k a rte e ke illa ”.
Y rityseläm älle s o ta tila m e rkitsi vielä suurem pia vaikeuksia. Työikäisten m iesten ollessa
rin ta m a lla jo u d u ttiin sulkem aan m onia ve rsta ita ja pajoja, ja m o n e t y rity k s e t jo u tu ivat v a ih 
tam aan tu o ta n to su u n ta a n sa . Muun m uassa Jyvän pajalla k u n n o s te ttiin le nto ko nee n m o o t
to re ita a rm eijalle ta lviso da n aikana. Sam aan aikaan H irvelän h u on ekalu teh da s to im i Lapuan
pa tru u n a te h ta a n pa tru u n a la ta a m o n a , jossa työ ske n te li 200 n u o rta naista kahdessa vuorossa.
Jatkosoda n aikana tehtaassa te h tiin m uun m uassa sotasairaalan sänkyjä. Esim erkiksi O nni ja
M a rtta Kokon karstaam oo n oli ennen sotia h a n k ittu karstauskone o te ttiin k ä y ttö ö n vasta s o 
tie n jälkeen. Talvisodan a le ttu a Kaarlelan ta lo o n P äntäneelle s iirty i K u m itu o te Oy, jo ka va lm isti
p u o lu stu s vo im ille p ilo ttip a llo ja ym . m ateriaalia. H en kilökuntan a oli kaksi (m ies)dip lom i-insinö öriä ja kolm e na ispuo lista apulaista. Rauhan tu ltu a te hda s s iirty i taas H elsinkiin ja siitä
k e h itty i kuuluisa m uovialan yrity s, Etola Oy.99 Talvisodan jä lkeen L a htiha rjun tehdas m u u tti
T e rijo elta Kauhajoelle, ja se oli m e rkittä v ä askel Kauhajoen te ollistum ise ssa.
Rauhan tu ltu a v a ltio n ta lo u tta ra s ittiv a t erityise sti raskaat s o ta ko rv a u ks e t N eu vo sto liitolle.
Tämä sai to isa alta aikaan m e ta llite o llis u u d e n k e h itty m is tä , koska s o ta ko rv a u ks e t m a kse ttiin
pääosin m e ta llite o llis u u d e n tu o tte in a 100 ja Kauhajoellakin y rity s to im in ta vire y tyi nopeasti
sotie n jä lkeen . M onet p a rha ita m iehuusvuosiaan sodassa m e n e ttä n e e t m ie h e t p u h k u iv a t intoa
y rittä ä . He o liv a t k araistu ne ita ja m aailm aa nä hneitä sekä om asivat ta rv itta v a a roh ke utta.
Useat o liv a t saaneet sodassa m yö s jo h ta jä k o k e m u s ta . S otapalveluksesta ikänsä vuoksi sääs
ty n e e t n u ore tkin o liv a t k o tirin ta m a lla jo u tu n e e t jo varhain m iesten tö ih in ja o p p in e e t itse n ä i
siksi ja ne uvokkaiksi. Vaikka osa kauhajokelaisista lä hti m u ua lle onneansa etsim ään, jä lje lle
jä i paljon y ritte liä itä ihm isiä. Lisäksi lu ku isat s iirto la ise t, evakot, o liv a t tu n tu va p iristysruiske
K auhajoen eläm ään. Työtä oli kaikilla, ja y rityseläm ä lä hti voim akkaaseen lentoon.
Pula-aika ja sään nö ste ly ku ite n kin ja tk u iv a t, m ikä to isa a lta ra jo itti y rityseläm än kehitystä
m u tta to isa alta sai aikaan e rityise sti pu la -a ja lle ty y p illis te n te o llisu u sa lo je n , p o ltto tu rv e te o llisuu de n, karstaam ojen ja kehrääm öjen kuko istam isen. Syntyi m yös lukuisia pajoja ja vers
ta ita . Uusia sahoja p e ru s te ttiin ja entisiä la a je n n e ttiin valtavan jä lle en rake nn ukse n ja hyvien
vie n tim a h d o llis u u ks ie n ansiosta. Myös tiilite o llis u u s m e ne styi. Paikallinen kysyntä oli suurta,
sillä uusia o m a k o tita lo ja ja m a atilo jen asuinrakennuksia ra k e n n e ttiin paljon. R akennustarvik
keita k ä y te ttiin m yös korja us-ra ke nta m isee n, koska raken nu kset o liv a t sotavuosina päässeet
ränsistym ään. Aivan erikoisiakin id e o ita syntyi: esim erkiksi K ainastolla v a lm is te ttiin köysiä
k ä yttä m ä llä hyväksi toisen m a ailm a nsod an y lijä äm äm ate riaa lia . Varsinainen pula-aika p ä ä ttyi
1940-luvun lo pu lla , m u tta ku lu tu s ta v a ro ita sä ä n n ö ste ltiin vielä vuoteen 1954 saakka.
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Reija H a a p a n e n

KAUHAJOEN TEOLLISUUS
JA PALVELUT VAHVISTUVAT
1960-LUVULLA
OSMO METSÄLÄN ARKISTO

V asem m alla sivulla vilja nkuivaa jien uuneja Pajulahti Oy:n tu o ta n to la ito k s e lla kesällä 1969.
Yläkuvassa näkym ä Kauhajoen Saha Oy:n la u ta ta rh a sta v u o d e lta 1962. Maassa seisova
h e n k ilö O sm o M etsälä on yksi tä m än kirjan valokuvaajista.
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Kunnan päättäjät ryhtyvät kehittäm istoim iin
Huomio elinkeinorakenteeseen
Kunnallispolitiikassa oli 1960-luvun vaihteen tienoilla meneillään murroskausi,
jonka aikana kunnat alkoivat vanhastaan tuttujen koulutoimen, terveydenhuollon,
sosiaalitoimen jne. ohella paneutua muun muassa elinkeinoelämän kehittämiseen.
Kauhajoellakin tehtiin vuosikymmenen alussa ensimmäinen kokonaisvaltainen
kuntasuunnitelma. Lähtötilanne oli sellainen, että Kauhajoki oli selkeästi maatalouspitäjä: alkutuotanto työllisti yli 70 % ammatissa toimivasta väestä. Kauhajoen
Osuuspankin johtajana vuonna 1962 aloittanut Ilmari Varamäki muisteli haastat
telussaan:
Teollistaminen oli paremmin vasta niin kun alkuvaiheessa. Että kun amerikansukulainen tuli täällä käymähän ja sitte kiertelimme tuolla pitäjällä, niin se ky
syi, että millä täällä Kauhajoella eletään, kun ei täällä näytä olevan niitä pajoja.
Maatalouden rooli Suomessa oli kuitenkin muuttumassa voimakkaasti ja nopeassa
tahdissa. Osasta maataloustuotteita oli ylituotantoa ja ylijäämää vietiin vientitu
kien avulla, mikä ei ollut kansantaloudellisesti järkevää. Samaan aikaan maatalou
den tuotantotekniikan kehittyminen vähensi työvoiman tarvetta. Kauhajoellakin
maatalouden työpaikat olivat jo selvästi vähenemään päin ja kunnasta muutettiin
työn perässä Etelä-Suomeen ja Ruotsiin sekä jonkin verKauhajoella eletään, kun ei ran kaukomaille, kuten Kanadaan ja Australiaan. Elin-

”millä täällä
täällä näytä olevan niitä pajoja”

keinorakennetta oli siis saatava monipuolisemmaksi.
Tavoite oli yhteinen niin valtuutetuilla, johtavilla virka
miehillä, yrittäjillä kuin rahoittajilla.1
Elinkeinotoiminta ja asuntotuotanto vaativat tonttimaata. Kauhajoen keskusta
oli Yli-Knuuttilan tilan oston johdosta melko lailla kunnan omistuksessa, mutta
tätä omistusta laajennettiin vielä aktiivisin maanostoin 1960-luvun alusta lähtien.
Kun maata oli käytettävissä, voitiin ryhtyä johdonmukaisesti kaavoittamaan aluei
ta teollisuudelle, asunnoille, liikenteelle jne. Kunnan tulevaa kehitystä ohjaamaan
tehtiin laaja yleiskaavasuunnitelma. Pienteollisuudelle oli varattu ns. Kunta-Panulan alue, jonne oli vuoteen 1971 mennessä asettunut jo kahdeksan yritystä. Näis
tä kaksi edusti huonekaluteollisuutta. Kunnalliseen aravarakentamiseen tehtiin
päänavauksia. Myös yksityisten omaehtoista aravarakentamistoimintaa tuettiin ja
myytiin tontteja omakotirakentajille. Näin syntyivät mm. Männikön ja Filppulan
lähiöt.2
Kunnan toimia elinkeinoelämän kehittämisessä rajoitti kunnallisverotuoton
pienuus. Vanhan maatalouspitäjän ansiotaso oli alhainen, samalla kun laajalle
pinta-alalle levittäytyvät investoinnit rasittivat kunnan taloutta. Niukkoja varoja
korvattiin järjestelyjen systemaattisuudella ja tarmolla. Elinkeinoasioiden hoitoon
ei vielä perustettu virkoja, vaan niitä hoideltiin kunnan muiden toimintojen perusmiehityksellä. Heikki Taimi kertoi haastattelussaan, että vuonna 1964 oli hä
nen uusi virkansa ainoa, joka Kauhajoelle sinä vuonna perustettiin. Tämän jälkeen
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kunnantalolle tuli vuosittain yksi uusi virka
vuoteen 1970 saakka, jolloin tilanne muuttui ra
dikaalisti ja virkoja tuli kerralla seitsemän!3
Valtionhallinnon alaisia asioita saatiin myös
edistettyä vuosikymmenen mittaan. Valtion
virastotalo valmistui vuonna 1963. Sinne si
joittuivat poliisiasema, verotoimisto, posti ja
tuomiokunta, jonka toimisto oli siihen saakka
sijainnut Kristiinankaupungissa. Postitoimi
paikkoja perustettiin sivukyliin (enimmillään
Kauhajoella on ollut peräti 18 postitoimipaik
kaa). Kauhajoelle saatiin myös puhelinlaitoksen
oma verkkoalue ja Kauhajoen Puhelin Oy ryhtyi
valtion puhelinlaitoksen asiakkaaksi, kun taas
moni naapurikunnista oli Etelä-Pohjanmaan
Puhelimen alueella. Puhelinliikenne saatiin au
tomatisoitua seuraavan vuosikymmenen alussa,
vuonna 1973. Kauhajoen Sahan toimitusjohta
ja Veikko Niemi-Aro totesi lehtihaastattelussa
vuonna 1972, että tulevalla automatisoinnilla
oli huomattava merkitys Kauhajoen kilpailuase
malle, sillä tavarantilaajat eivät enää olleet tot
tuneet odottelemaan käsivälitteisiä puheluita,
pahimmillaan tuntikausia. Puhelinliittymistä
oli kuitenkin edelleen pulaa, ja sitä helpotti vas
ta Posti- ja lennätinlaitoksen Teletalon valmis
tuminen vuonna 1975. Apteekit toimivat valtion
myöntämän luvan turvin, ja Kauhajoelle yritet
tiin hankkia myös toinen apteekki, mutta reseptien lukumäärä ei vielä 1960-luvun
alussa ollut riittävä, ja hanke siirtyi lopulta muutamalla vuosikymmenellä. Kun
nanjohtajana tuohon aikaan toiminut Mauno Kangasniemi totesi haastattelussaan,
että Kauhajoki oli kohtalaisen omavarainen valtionhallinnon suhteen, eikä kovin
paljon suurempia keskittymiä ollut realistista yrittääkään.1
Kauhajoen kunnan alueen sähköistäminen saatiin päätökseen 1960-luvun ku
luessa. Saavutusta kuvaa toukokuun 1967 sanomalehtiotsikko: Koko Kauhajoen
pitäjä nyt sähkövirran piirissä. Virta kytkettiin Koivumäessä. Teollisen toiminnan
kehittymistä avitti myös moneen yhtiöön jakautuneen sähkönjakelun yhdistämi
nen. Edellisen vuosikymmenen lopulla Kauhajoella oli vielä kymmenkunta sähkönjakeluosuuskuntaa, jotka saatiin kunnan päättäjien patistelemina liittymään
Jyllinkosken Sähkö Osakeyhtiöön. Näin sähkönjakelua päästiin kehittämään, ja
se siirtyikin 1970-luvun alussa uuteen vaiheeseen, kun Jyllinkosken Sähkön uusi
muuntoasema valmistui.5

V iim e ine nkin K auhajoen kylistä
sähköistyi, kun piirie sim ie s Torsten
T ö rn q vist k ytk i K oivum äenkylän
Jyllinkosken Sähkö Oy:n verkkoo n
keväällä 1967.
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K auhajoen K irkonkylää kesällä 1969.
A le m m an kuvan n o sto ku rki on
Kansallis-O sake-Pankin rakenteilla
olevan to im ita lo n ty öm aalla.
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Myös tieyhteydet alkoivat parantua. Kantatie 67 Kaskisista Seinäjoelle oli
1960-luvun alussa merkittävin hanke. Tien taso nousi ratkaisevasti. Kaskisiin päin
kokonaan uutta tehtiin paljon, Seinäjoen suuntaan väli Kauhajoki-Kurikka oli ko
konaan uutta ja siitä eteenkin päin pitkästi. Myös ns. Rahikkatie (Hämes-Havunen-Aronkylä välillä) oli saman aikaan suuri paikallinen kehitysaskel keskustan
ohitustienä, joka palveli myös alueelle sijoittuvaa teollisuutta.6
Vuosikymmenen alkupuolella Kauhajoki haki kauppalan arvoa. Vaikka kaup
palaksi siirtyminen olisi tiennyt joitakin lisäkustannuksia mm. opetus- ja järjestystoimintaan, katsottiin kauppalatasolle siirtymisen nostavan kunnan statusta
niin paljon, että kustannukset tulisivat katettua positiivisten vaikutusten kautta.
Sisäasiainministeriö totesi kuitenkin vuonna 1965, etteivät Kauhajoen olosuhteet
edellyttäneet kunnan muuttamista kauppalaksi. Naapurikunta Kurikka sai tuol
loin hakemuksensa läpi.7

Vasem m anpuoleisen sivun yläkuvan
paikka 46 v u o tta m yöh em m in , kesällä
2015. Paljon on ta p a h tu n u t m enneinä
vuosina. Osa m u u to ksista käy ilm i
tä m än kirjan seuraavista luvuista
sekä Jussi Kleem olan ja Heikki Taim in
vuonna 2012 to im itta m a s ta K auhajo
en k u lttu u rim a ise m ie n kirjasta.

149

MARTTI ANTTILA

K auhajoen a m m a ttio p p ila ito s to im i
alkuun väliaikaisissa tiloissa. Omia
tilo ja a le ttiin rakentaa vuon na 1967.
R akennusurakan ta rjo u sk ilp a ilu n
v o itti e d ullisim p an a p a ikalline n yritys,
R akennusliike S. ja K. Koivisto. Kuvassa
uudisrakennuksen ty ö m a a lta ta v o ite t
tu raken nu sm e stari Kauko Koivisto.

Saadaan kauppaoppilaitos ja ammattikoulu
Yksi keino elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi oli ammatillisen koulutuksen
kehittäminen. Kun yrityksille olisi tarjolla osaavaa työvoimaa, ei kouluttaminen
jäisi pelkästään niiden itsensä tehtäväksi. Lisäpontimena oli vielä suurten ikäluok
kien tulo ammattikouluikään. Kunnallisneuvos Jussi Sillanpää luonnehti haastat
telussaan koulutuksen merkitystä Kauhajoen tapaiselle paikkakunnalle:
eihän tänne kovin herkästi muuten tulla, muuta kun että on hyvä peruskoulutettu työvoima, joka kykenee kohtuullisen vähällä yrityksen omalla koulutuksella
sitten sopeutumaan siihen tehtävään.8
Kauhajoki ei toki ollut ajatuksineen yksin, vaan koko valtakunnassa oli virityt
ty ammatillisen koulutuksen asialle ja vuonna 1959 oli astunut voimaan laki am
mattioppilaitoksista. Se velvoitti isommat kaupungit ja kauppalat perustamaan
ammattikoulun ja muut varaamaan nuorisolleen oppilaspaikkoja, yhden tuhatta
asukasta kohti.9
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Näistä lähtökohdista Kauhajoella alettiin nyt suunnitella sekä kauppaoppilai
toksen että ammattikoulun perustamista omalle paikkakunnalle. Kouluja valmis
teltiin liikeapulais- ja ammattikursseilla, joiden suosion perusteella voitiin osoit
taa, että paikkakunnalla oli todellista tarvetta tällaiselle koulutukselle. Esimer
kiksi ennen kauppaoppilaitoksen perustamista pidettiin muutaman vuoden ajan
yhden lukuvuoden pituisia liikeapulaiskursseja, joille voitiin ottaa parikymmentä
oppilasta noin sadan hakijan joukosta. Valtio maksoi suuren osan kustannuksista,
sillä kurssit olivat osa työllisyyspolitiikkaa. Näiden kokemusten perusteella am
mattikasvatuksesta vastannut kauppa- ja teollisuusministeriö hyväksyi Kauhajoen
oppilaitoksen kohtalaisen nopeasti, vaikka esim. Seinäjoen kauppaoppilaitos esitti
lausunnossaan, että tarvetta tällaiseen koulutukseen ei Suupohjassa ole. Tuolloin
kunnanjohtajana toiminut Mauno Kangasniemi muisteli haastattelussaan:
Ministeriössä oli [eräs osastopäällikkö] ja hän itse asiassa sen asian sitten hy
väksyi. Hän oli täällä Kauhajoella yötä ja me istuttiin iltaa tässä tämän pöydän
ääressä hänen kanssaan. Mä luulisin, että muita siinä ei ollutkaan. Me olimme
kaksistaan ja saunoimme täällä. Että se oli sen aikaista korruptiota (naurua).
Sitten tämän matkan jälkeen hän ilmoitti heti, että hän on valmis puoltamaan
tätä hanketta.
Koulua varten perustettiin Suupohjan Kauppaoppilaitoksen Kannatus Oy, jonka
omisti Kauhajoen kunta lähes kokonaan 1497 osakkeen osuudella. Osakkeita mer
kitsivät kuitenkin myös koulun perustamisessa aktiivisesti mukana olleet kunnan
johtaja Mauno Kangasniemi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Toivo Saloranta
sekä tässä luvussa myöhemminkin esiin tuleva huonekaluyrittäjä Mauri Perälä,
kukin yhden kappaleen. Oppilaitos aloitti toimintansa kaksivuotisena kauppa
kouluna vuonna 1963. Kouluun haki lähes 150 nuorta, joista voitiin ottaa 39.10
Saman kaavan mukaan todistettiin myös ammattikoulutuksen tarpeellisuus.
Koulun saamista edeltävillä kursseilla annettiin opetusta mm. ompelussa ja puu- ja
metallitöissä. Kauhajoen suunnitelmaa varjosti kuitenkin Kurikan pyrkimys saada
alueen ammatillinen oppilaitos itselleen. Kauppa- ja teollisuusministeriö ei tuke
nut Kurikan kantaa, ja valtioneuvosto vahvisti vuonna 1964 Kauhajoen ammatti
koulun perustamissuunnitelman. Koulun takana oli kuntainliitto, johon kuuluivat
Isojoki, Teuva, Jurva, Kaskinen, Kauhajoki ja Närpiö. Seuraavalla vuosikymme
nellä mukaan liittyivät vielä Kristiinankaupunki ja Karijoki. Tähänkin kouluun
pyrki ensimmäisenä vuonna lähes 150 nuorta, joista voitiin ottaa sisään 76. Aluksi
koulutusta oli tarjolla metalli-, konekorjaus-, rakennus-, ompelu- ja ravintotalous
osastoilla.11
Myös maatalousoppilaitos ja kotitalousoppilaitos kehittivät opintosuuntaan
ja toimintaansa 1960-luvulla. Kauhajoen kouluja esitellään tarkemmin kirjan lop
puun sijoitetussa liiteosiossa. Mainittakoon vielä Kauhajoen musiikkiopiston pe
rustaminen yksityisen kannatusyhdistyksen voimin vuonna 1968.12 Vaikka se ei
suoraan tukenut teollistamisen ideaa, se nosti kunnan kiinnostavuutta asuinym
päristönä lisääntyneiden harrastus- ja kulttuurimahdollisuuksien kautta.

S ep po K allio m a a

M u siikkio p isto n syn ty
ja m u u ttu m in e n P a n u lao p istoksi
K auhajoen M usiikkih arra stu ste n
K an na tusyh distys on p e ru s te ttu
vuon na 1923, ja se on edelleen
elävä yhdistys. M u siikkio pisto n
pe ru sta m in e n ju o n tu u y h d is ty k 
sen vuon na 1960 p id e tty y n v u o 
sikokoukseen, jossa keskuste ltiin
m u siik in o p e tu k se n jä rje s tä m is e s 
tä pa ikka ku nna lla . A lo ite oli V. J.
M a rttilan . Tarkoitus o li perustaa
k o ulula ito ksee n m u s iik in o p e tta 
ja n virka. Se ei kuite nkaa n tu o llo in
o llu t m a h d o llis ta . Asiaa v a lm is 
teltaessa tu li yhdistyksessä esiin
uu de nla ine n ajatus: eikö kansa
la is o p isto voisi ho ita a m u siik in 
o p e tu sta . Vuonna 1966 Kauhajoen
kansalaisop istoo n p e ru s te ttiin k in
ta id e a in e id e n o p e tta ja n virka,
m u tta M usiikkiharrastusten
K an na tusyh distys to te s i pian
on ge lm a ksi sen, e ttä kansalaiso
pisto ei v o in u t o tta a piireihinsä
alle 16 -vu otiaita. Oli pe ru s te tta v a
varsinainen m u siik kio p isto . Toi
m innan käynnistäm iseksi perus
te ttiin jo vuon na 1967 Kauhajoen
M u siikkio pisto n k ann atu syhd istys
ja seuraavana vuon na itse m u siik
kiop isto. Vuonna 1966 pitäjäne uvoksen a rvo n im e n saan ut V. J.
M a rttila oli koko ajan asian sielu ja
m o o tto ri. O pisto to im i yksityisin
v o im in vuoteen 1974 saakka,
m inkä jä lkeen se s iirty i Kauhajoen
kunnan h a llinta an ja om istukse en .
V uo sitta ine n o p iske lijam ä ärä oli jo
ensim m äisen k y m m e n vu o tisk a u 
den ajan noin 200. M u siikkio pisto n
nim i on m u u te ttu m yöh em m in
P an ula-op istoksi, ja se on nykyisin
s u o s ittu ja koko valtakunnassa
tu n n e ttu alan o p p ila ito s .
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Talou de llin en Valistuskeskus,
m y ö h e m m in Suom en Y k s ity is y rittä 
jä in liitto , käynnisti jo 1930-luvulla
Y k sityisyritte liä isyyd e n viikon p e rin 
teen. V iikko o li ta rk o ite ttu tu om a an
y rittä jy y ttä positiivisessa m ielessä
esiin ja jä rje s tö n p a ik a llis yh d is tyk s e t
p itiv ä tv iik o n aikana yle isö ju h lia sekä
jä rje s tiv ä t kaikenlaista m u u ta kin
ohjelm aa. V iikon nim i lyheni aikojen
saatossa, m u tta sisä ltö säilyi. Kauha
jo e n Y k sityis yrittä jie n vuo d e n 1966
Y rittäjä viikon oh je lm a an kuului mm .
v iera ilu vasta v a lm is tu n e e lla Maan
Liha Oy:n te u ra s ta m o la ito k se lla . Lai
to sta e s itte li to im itu s jo h ta ja P. P outtu
Y rittäjien pu olesta lausui kiito ssan at
y h d istykse n p u he enjoh tajana v u o d e t
1966-1968 to im in u t p a n kin jo h ta ja
M auno Turja (kuvassa viides vase m 
m alta).
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Elinkeinoelämä laajenee
Yrittäjät perustavat suuren teurastamon ja Tiklas vaatetehtaan
Ensimmäinen uusi merkittävä työnantaja paikkakunnalle saatiin yrittäjien omalla
aktiivisuudella. Honkajoella toiminut yksityinen teurastamo Maakunnan Liha oli
mennyt konkurssiin. Se oli aikanaan perustettu karjankasvattajien, elintarvikekauppiaiden ja makkaranvalmistajien yksityisillä pääomilla, ja osakkeenomistaji
na oli ollut myös useita kauhajokelaisia ja teuvalaisia toimijoita. Huonekaluyrittäjä
Mauri Perälä oli yhtenä puuhamiehenä ehdottamassa, että Kauhajoelle perustet
taisiin uusi teurastamo Honkajoen laitosta korvaamaan. Siinä missä Honkajoella
paikkakunnan pieni koko oli haitannut työvoiman ja teuraseläinten saantia, Kau
hajoella oli työvoimaa tarjolla ja karjan ostotoimintakin oli sujunut jo Honkajoen
teurastamon aikaan. Kauhajoella oli myös elintarviketeollisuudelle sopivaa puh
dasta pohjavettä runsain mitoin.13
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Teurastamon perustaminen vaati yksityisen
pääoman keruuta. Uuden yrityksen nimeksi tuli
Maan Liha Oy ja Mauri Perälästä sen hallituksen
puheenjohtaja. Kun teurastamotoiminnasta ei en
nestään ollut kokemusta, kävi joukko puuhamiehiä tutustumassa toimiviin teurastamoihin mm.
Huittisissa, jossa Liha-Pojat Oy:llä oli uusi laitos.
Laitos tarvitsi tietenkin myös tontin. Kauhajoen
kunta suhtautui suopeasti uuden yrityksen tuloon.
Tässä yhteydessä pitää kuitenkin mainita, että kun
nanvaltuuston puheenjohtaja Toivo Saloranta oli
teurastamon perustamisen aikaan myös seinäjo
kelaisen Osuuskunta Itikan hallintoneuvoston pu
heenjohtaja, ja yksityisen teurastamon saapuminen
alueelle oli luonnollisesti ristiriidassa Itikan tavoit
teiden kanssa. Lisäksi Maakunnan Lihan perusta
minen aikanaan Honkajoelle oli ollut jonkinlainen
protesti Itikan menettelytavoille. Kunnanjohtaja
Mauno Kangasniemi totesi haastattelussaan, että
asian hoitamisen kanssa oli hieman tietämistä.
Asiat kuitenkin järjestyivät, ja Kauhajoen kunta sai
ostettua yksityisomistuksessa olleen tontin, joka
sitten luovutettiin kohtuullisin ehdoin teurasta
molle. Laitoksen sijaintiin vaikutti tulevalle jäteve
denpuhdistamolle kaavailtu paikka. Vuonna 1965
aloitettiin rakennustyöt Aronkylässä ja teurastamo
valmistui seuraavana vuonna.14
Toiminta pääsi parissa vuodessa hyvään vauh
tiin, ja yritys nousi liikevaihdolla mitattuna kun
nan suurimmaksi yritykseksi sekä teurasmääriltään maan suurimmaksi yksityiseksi
teurastamok7
7
si. Ruhojen suurin ostaja oli Helsingin Kauppiaat
Oy. HK:n perustajasta, toimitusjohtajasta ja suuromistajasta, kauppaneuvos Erkki
Salonojasta tulikin jo vuonna 1967 Maan Liha Oy:n enemmistöosakas. Vuosikym
menen lopulla Maan Lihan liikevaihdon arveltiin olevan peräti Suupohjan yri
tyksistä suurin. Teurastamo aloitti tuorelihan ulkomaanviennin mm. Englantiin,
Italiaan, Ranskaan ja Ruotsiin, ja viennin osuus nousi nopeasti kolmannekseen
yhtiön markkinoimasta lihamäärästä. Omaa henkilökuntaa oli tuossa vaiheessa
yli 90 ja ostoasiamiehiä 50.15

_.

, . ......

S ianruhoja tahdossa te urastu spro se ssiin Maan Lihalla vuo n n a 1975.
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K auhajoen kunta ra k e n n u tti ja v u o k 
rasi vaasalaiselle Tiklas O yille hallin
1960-luvun jä lk ip u o lisk o lla . O ikean
puoleisessa kuvassa Kauha-Kaivu
Y htym än n o stu ri hallin pystytystöissä
(Kauha-Kaivu on nykyään M aansiirtoliike H einola Oy). V aatteiden v alm istus
tehdashallissa alkoi kevä tta lvella
1967. V asem m anpuoleisessa kuvassa
ty ö t o v a t täydessä vauhdissa pari
v u o tta m yöh em m in . M eneillään on
n a ilo n p a ito je n om p e lu N eu vo sto liiton
vie n tiä varten . Kohta tä m ä n jälkeen
tu o ta n to s u u n ta va ih tu i u rh e ilu p u k im iin ja vie n tis u u n ta länteen.
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Vaasalainen tukkukauppayritys Lassila ja Tikanoja oli 1920-luvulla laajentanut
vaateteollisuuteen ja oli 1980-luvulle saakka yksi Suomen suurimpia vaatetuottajia.
Ensin tuotantotilat olivat Vaasassa, mutta vuonna 1952 rakennettiin ensimmäi
nen satelliittitehdas Seinäjoelle. Vuonna 1962 muodostettiin kolme yksikköä: Puku-Tiklas, Paita-Tiklas ja Seinäjoen Tiklas. Tuotanto kasvoi entisestään, kun vuon
na 1964 alettiin viedä vaatteita Neuvostoliittoon ja Pohjoismaihin. Vienti toikin
pian yli puolet yhtiön liikevaihdosta. Tarvittiin lisää satelliittitehtaita, sillä Vaasassa
ei ollut tarpeeksi työvoimaa ja asuntojen puute vaikeutti paikkakunnalle muuttoa.
Vuonna 1966 aloitettiin toiminta Kurikan Panttilassa ja Vimpelissä ja seuraavana
vuonna Kauhajoella. Kauhajoen valinnassa ratkaisivat tarjolla oleva tekstiiliteolli
suuteen sopiva työvoima ja kunnan vastaantulo: kunta rakensi tuotantotilat, jotka
Tiklas sitten vuokrasi käyttöönsä. Tehdas nousi nopeasti Kauhajoen suurimpien
työllistäjien joukkoon 130-140 työpaikan voimin. Erityisen positiivista oli se, että
saatiin paikkakunnalla kaivattuja naistyöpaikkoja, joita oli ennestään ollut suures
sa määrin tarjolla vain Lahtiharju Oydlä. Tiklakselle palkattavilta ei vaadittu teollisuusompelijan ammattitaitoa, sillä tehtaalla oli oma koulutusohjelma. Alkuun
tehtiin miesten nailonpaitoja itävientiin, sitten ulkoiluvaatteita länsivientiin ja ko
timaahan. Työt tehtiin urakalla, ja siten oli mahdollista päästä hyvillekin palkoil
le. Vuoden 1967 sanomalehtiotsikko kertoi: Kauhajoen teollisuushallissa tehdään
1.500 paitaa päivässä. Pyrkimys 5.000 kappaleeseen päivässä. Toiminta oli hyvin
systemaattista, ja kaikki mallit ja kaavat tulivat emoyhtiöltä Vaasasta. Kauhajo
en jälkeen Tiklas rakensi Kurikkaan toisen laitoksen sekä laitokset Vähäkyröön,
Kuortaneelle, Laihialle sekä aina Irlantiin saakka, viimeisimmän vuonna 1977.16

ANTTI TUOMIKOSKI

Kauhajoen Saha ryhtyy tuottamaan taloelementtejä
Kauhajoen Sahaa oli ryhdytty uudistamaan Veikko Niemi-Aron tultua toimitus
johtajaksi vuonna 1958. Omallakin paikkakunnalla oli tuolloin vielä useita sahoja,
ja koko maassa kiristyneeseen kilpailutilanteeseen oli vastattava tuotantoa tehos
tamalla sekä omaperäisillä lopputuotteilla. Kauhajoen Saha lähettiinkin melko
lailla uusiksi ja sahaustehoa saatiin nostettua peräti 60 %. Puutavaraa alettiin myös
kyllästää aikakauden trendin mukaisesti. Teknisten uudistusten jälkeen ruvettiin
paneutumaan tuotteisiin. Perinteinen sahaus ja kyllästäminen kannattelivat toi
mintaa tuotekehityksen ajan. Sahatavaran vienti oli merkittävää vielä vuosikym
menen alussa (70 % tuotannosta), ja kanavana oli Kasko Wood, jossa oli Kauhajoen
Sahan lisäksi osakkaina monia muita eteläpohjalaisia sahoja. Suurimmat kohde

Kauhajoen Saha Oy:n to im itu s jo h ta ja
Veikko N iem i-A ro e s itte le e tasavallan
p re sid e n tti U rho K ekkoselle tu o ta n to 
laitoksensa uu tu u d e n , e le m e n ttita lo n ,
pien oism a llia K auhajoen näyttelyssä
vuonna 1969. O ikealla k u n n a llis n e u 
vos, kansanedustaja ja Kauhajoen
kunn a n va ltu u sto n p u h e enjoh taja
Toivo S aloranta.
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maat olivat Englanti, Saksa ja Hollanti. Kotimaan myynnin osuus lähti kuitenkin
nyt kasvuun, mitä avitti esimerkiksi puutavaran myyntivaraston avaaminen Sei
näjoelle.17
Uusiin tuotteisiin otettiin mallia Keski-Euroopan puutaloelementtirakentamisesta sekä liimapuupalkeista. Elementtien tuotantoa varten rakennettiin oma halli,
ja elementtitalotoimituksiin päästiin 1960-luvun puolivälissä. Tuotteen nimi oli
Kauhajoki-talo. Talo täytti aravalainan vaatimukset ja aikakauden lehtiartikkelin
mukaan se oli erittäin helppo koota valmiiksi vähäiselläkin ammattitaidolla 1,2
metrin levyisistä ns. pienelementeistä. Toimitus sisälsi myös komerot ja keittiö
kalusteet. Liimapuupalkkeja puolestaan ryhdyttiin valmistamaan Enon pappilan
vanhassa navetassa. Tuotekehittelyn ohella sekä elementtitalot että liimapuupalkit
vaativat uudenlaista otetta markkinointiin. Eräs markkinointimenetelmä olivat
mallitalot, joihin yleisö sai käydä tutustumassa. Näistä ensimmäinen pystytettiin
Aronkylään. Toiminta vaati kuitenkin kokonaisen myyntiorganisaation luomista,
joten vuonna 1968 perustettiin Helsinkiin myyntikonttori. Elementtitaloja myy
tiin kotimaan ohella Saksaan. Liimapuupalkeille kysyntä oli luotava alusta lähtien
itse. Ensisijaisesti niitä käytettiin hallien tukirakenteina.18
Elementtitalotuotanto vaati työntekijöiden perehdyttämistä. Vuonna 1967 jär
jestettiin ammattikasvatushallituksen kustantama elementtirakentajien kurssi,
joka sai jatkoa seuraavina vuosina, sittemmin järjestetyn rakennuspuusepän kursKOTISEUTUARKISTO, KAUHAJOEN SAHAN KOKOELMA

K auhajoen Sahan e le m e n ttita lo ja
m a rk k in o itiin K a u ha joki-ta lo n
nim e llä . Yläkuvassa valm is talo.
Alakuvassa ta lo n pien oism a llia
tu tk a ile v a t y rity ks e n to im itu s jo h 
ta ja Veikko N iem i-Aro, in sinöö ri
Jarno Pekkala, opiskelija M atti
H änninen ja a rk k ite h ti M arjatta
Leskinen.
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sin rinnalla. Koulutuksen avulla voitiin myös yhä automaattisemmin toimivasta
sahauksesta siirtää henkilökuntaa talotuotantoon. Kaikkiaan yrityksen henkilökuntamäärä lisääntyi tämän vuosikymmenen mittaan: kun vuonna 1963 sahalla
sekä muissa töissä mainittiin olevan yhteensä yli 100 henkeä, saha työllisti vuonna
1970 Kauhajoella noin 220 henkeä, minkä lisäksi oli kausittain vaihteleva määrä eri
puolilla maata olevia talonrakentajia.19
Huonekaluyritysten määrä alkaa kasvaa
Aiemmin tässä kirjassa on mainittu, että Kauhajoen huonekaluteollisuuden aloitti
Väinö Hirvelä 1930-luvun alussa Rauskankylässä. Seuraavalla vuosikymmenellä
toimintansa pani alulle toinen alan uranuurtajista, Jurvan veistokoulun käynyt
puuseppä Mauri Perälä. Hän oli perustanut huonekalujen myyntiliikkeen Aronkylään vuonna 1945. Sodan jälkeen kaikki meni kaupaksi, mitä saatiin hankittua
tarjolle. Yritys menestyikin sen verran hyvin, että 1940-luvun lopulla siirryttiin
Filppulankylään, jonne rakennettiin suuri liiketila ja aloitettiin oma huonekalu
tuotanto.20 Juonikyläläinen Pentti Martin oli aloittanut Kauhajoen Puujalostamon
toiminnan vanhassa maatalousrakennuksessa vuonna 1948.21 Huonekalutehdas
Erkki Mannila puolestaan aloitti toimintansa 1950-luvun lopulla. Mannila toimi
ensin karjakauppiaana ja osti sitten sementtivalimon Pukkilankylästä. Kun ra-

SIVUN KUVAT PERÄLÄ-YHTYMÄN ARKISTO

Yläkuvassa Perälä-Yhtym än
Filpp ula nkylän liike ta lo. Talo
on v a lm is tu n u t vuon na 1949.
Liiketa lon v a lm istu m ise n jä lkeen
ra k e n n e ttiin ta i la a je n n e ttiin
te o llisia tilo ja useaan otteeseen.
Alakuvassa e n sim m äiset tehdastila t ovat rakenteilla 1950-luvun
vaihteessa. Tämä Mauri Perälän
pe rustam a y rity s a lo itti to im in ta n 
sa M. Perälän H uonekalu-, Väriliike
ja V erhoom on nim ellä. Vuonna
1960 nim eksi tu li Perälä-Yhtym ä
M. Perälä ja kum p p. ja vuod esta
1977 eteenpäin y rity s on tu n n e ttu
Perälä-Yhtym ä Oy:nä.
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Erkki M annilan h u on ekalu liikkee n
työväkeä ta u o lla . Kuva on to d e n n ä k ö i
sesti 1960-luvulta.

kennettiin omakotitalo, ryhdyttiin sen yläkerran yhdessä huoneessa verhoilemaan
sohvia. Ritva Mannila muisteli haastattelussaan:
Muutama jousi ja niitä sitten narulla sidottiin ja vähän lastuvillaa päälle...
Vuonna 1960 rakennettiin tien toiselle puolelle tehdasrakennus, jonka alakerrassa
oli sementtivalimo ja yläkerrassa verhoomo. Verhoomopuoli alkoi heti menestyä ja
sementtivalimo myytiin myöhemmin.22
Varsinaisesti Kauhajoen huonekaluyritysten määrä alkoi kasvaa 1960-luvulla,
ja vuosikymmenen loppuun mennessä huonekaluyrittäjien määrä oli noussut jo
noin sataan.23 Huonekalujen tarve oli edelleen suuri Suomen vaurastuessa ja suur
ten ikäluokkien edustajien perustaessa omia kotejaan. Ala sopi pienyrittäjälle, sillä
alkuun pääsi vaikka omassa ulkorakennuksessa tai vuokratiloissa, eikä pienimuo
toiseen tuotantoon tarvittu muutenkaan suuria pääomia.24 Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila muistelivat vuonna 1965 perustetun huonekaluyrityksensä alkuaikoja:
Pentti rupes puhumaan siiloon vuoden aluusta, jotta sen oman yrityksen perus
tamista. Niin sitte alettiin molemmat vain säästämään vähä rahaa, että mihinkää turhaan ei enää käytetty. Alotettiin tämä työ tuolla Koskenkylällä vuokratiloos sellaasis, mitähän olis 130 neliötä se työtila siinä suurin piirtein oli. Ja
toises pääs asuttihin sitte. Siitä tehtihin jonkinmoinen asunto sitte sinne toiseen
päähän, jotta ei tarvinnu vuokrata erillistä asuntoa. Keittiökalusteet oli vain
muoviverholla laitettu, ku ei maltettu laittaa levyä siihen.25
Tuotanto saattoi käynnistyä myös maatilojen pihapiireissä, kuten Pentti Martinin
yritys.
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Toiminnan laajentuessa rakennettiin omia tuotantolaitoksia keskustaajaman
ulkopuolisille teollisuustonteille. Vuonna 1967 Panulan teollisuusalueelta oman
tontin ostanut Pentti Rotola-Pukkila kuvasi yrityksen ensimmäisen vuosikymme
nen aikaisia rakennusvaiheita:
Niitähän nyt on tosiaan -68, 500 neliötä, ja -69 saman verran lisää ja -71, 440
neliötä, tosiaan lähinnä lakkausta varte. Ja sitten -73 oli suuri muutos, mel
kein rakennusten kuutiotilavuus kaksinkertaistuu sitte. Jatkettiin niitä samoja
puuosaston osia, niin 400 neliötä lisää siihen ja tehtiin poikittain sitte tämä nykyynen konttorirakennus, niin siinä oli 1500 neliötä.
Pääyrittäjän tuotannon laajentaminen saattoi synnyttää alihankintaa. Esimerkiksi
Erkki Mannila teetti sohvien runkoja yrityksen ulkopuolella. Perälä-Yhtymä puo
lestaan osti vuonna 1960 Väinö Hirvelän alun perin perustaman tehtaan, jossa sit
ten tehtiin rungot yhtymän tuotteisiin, eli tuotanto saattoi kasvaa myös kauppojen
kautta.26
Huonekaluyritysten tuotannon kasvu merkitsi yleensä myös työntekijöiden
määrän kasvua.27 Työntekijät koulutettiin usein yrityksissä.28 Huonekaluyrityk
set pystyivät työllistämään myös maatilojen
isäntiä, joilta sivutyöt olivat vähentyneet
1950- ja 1960-luvuilla pienempien sahojen ja
myllyjen lopetettua toimintansa. Antti Latva-Pukkila kertoi haastattelussa:

MARTTI ANTTILA

Niin mä muistan ku Maurin [Perälä]
kans usein puhees ja Rintamäen Erkin ja
Mannilan Erkin kans, jotta isännät saivat
kylyvöaikana vapaata Himan muuta, että
saivat kylyvettyä hyvin ja heinäaikoona
samoon isännille vapaata ja korjuuaikanaja näin, jotta ne sai työvoimaa hyvin.29
Huonekaluyrittäjä Heikki Kontio Hangaskylästä mainitsi vuoden 1975 lehtihaastattelus
sa myös, että oman kylän väkeä oli työnteki
jöistä valtaosa ja monet näistä osa-aikaviljelijöitä.30
Alkuun huonekaluja valmistettiin tyy
pillisesti muutaman kappaleen sarjoissa.
Toisaalta suositut tuotteet saattoivat jäädä
hyvinkin pitkäaikaisiksi malleiksi. Suunnit
telussa luotettiin omaan silmään ja käytän
nöllisyyden sanelemiin ratkaisuihin.31
H u o n e k a lu y rittä jä Mauri Perälä seuraa viilu tu sp u u h issa olevan O lavi Kallion ty ö tä
vuon na 1966.
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H e ikki T aim i ja Reija H aapanen

Liikem ies ja yh te is te n asioid en e d istäjä M auri
P e rä lä 32
H uonekaluala on o llu t yksi K auhajoen selkeistä te o llis tu m isvetu re ista. Alan u ra n u u rta jia pa ikka ku nna lla oli teuvalaissynty in e n Mauri Perälä (1915-2008), jo n k a pe rhe s iirty i Pantaneen
Puskankylästä osta m allee n m a a tila lle Perälän nuoruudessa.
Mauri Perälä kävi nuorena m iehenä Jurvan ve isto ko u lu n , jo sta
hän v iik o n lo p u ik si tu li k o tiin p o lku p yö rä llä . Sota kutsui Perälän
ikäluokan lähes viid eksi vuod eksi rin ta m a lle p a sieltä pa la ttu a a n
hän vuo n n a 1945 p e ru s ti huon ekalu jen m y y n tiä ja v erho ilu a
h a rjo itta va n y rity ks e n paikkakunnalle.
Teollinen h u o n e k a lu tu o ta n to alkoi vuon na 1960 p e rustetun
Perälä-Yhtym ä Oy:n nim issä. Perälä-Yhtym ä kasvoi m e rk ittä 
väksi te o llisu u sla ito kse ksi om alla alallaan. Mauri Perälä v a ik u tti
ratkaisevasti m yös kahden veljensä hu o n e ka lu liikke id e n p e 
rustam iseen. Kalle Perälän liike p e ru s te ttiin ensin Jalasjärvelle,
jo s ta se vuon na 1957 m u u tti S einä joe lle pa Ville Perälän liike
a lo itti Kurikassa vuon na 1962. Vävynsä Jarl G laderin kanssa
Mauri Perälä pe rusti v ie n tiin tä htä ävän s u u rv e rh o o m o n nim e ltä
M ö be lja tta n, jo k a to im i ensin Kauhajoella ja s iirty i Forssaan
vuonna 1973. Mauri Perälä oli m ukana käynnistäm ässä k a u h a jo 
kelaisten h u o n e k a lu yritys te n kierto ka up paa , jo lla paikkakunnan
y rittä jä t lö iv ä t itsensä läpi 19 60 -ja 1970-luvuilla. K auhajoen huon e ka lu y rittä jie n kannalta oli tärkeää saada to im in ta v irallisesti
h yvä ksytyksip ä Perälä oli m e rkittävässä osassa m yös vuod en
1961 kie rto ka u p p a a koskevan lain m uokkaam isessa tä lle kaupp a m u o d o lle suopeaksi.

H u o n e k a lu y rittä jä M auri Perälä ja Perälä-Yhtym än no ja tu o lisa to a .
Alakuvassa näkym ää y h ty m ä n tu o ta n to la ito k s e lta , tu o lin aihio ta
pitelee Mauri Perälän vävy Jarl Glader.
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Kauhajoen kuntaa Mauri Perälä palveli lu o tta m u ste h tä vissä
kaikkiaan 42 v u o tta . H u o m a tta v im m a t lu o tta m u s to im e t o liv a t
k u n n a n va ltu u sto n jäsenyys, jo s ta s uurim m an ajan va ltu u s to n
va ra p u h e e n jo h ta ja n a , sekä kunn a n h a llitu kse n jäsenyys ja yleis
ten tö id e n la uta ku nna n p u h e enjoh tajuus. A m m a ttik o u lu tu s oli
Perälälle läheinen asia. A m m a ttio p p ila ito s ja k a u p p a o p p ila ito s
o liv a t hänen m ie le n k iin to n sa kohteena sekä p e rustam isva i
heessa e ttä sen jä lkeen . Y rittäjyys ja yh te isk u n ta te h tä vä t tu k iv a t
toisiaan. Mauri Perälä lä hti siitä, e ttä y rittä jä ja yhte iskun ta (tai
kunta) o v a t y h te istyö ku m p p a n e ita . T o im inna lle oli m yös le im a l
lista, e ttä ahdas p u o lu e p o litiik k a jä i ta u sta lle . Perälä hyväksyi
d e m o kra a ttise n p ä ätö ksen teo n sillo in kin , kun lo p p u tu lo s ei
v a sta n n u t hänen näkem ystään. O m ien y rity ste n jo h ta m ise n
lisäksi hän oli m m . Maan Liha Oy:n ha llitukse n p u h e enjoh taja
sen pe rustam isesta aina Itika lle siirty m ise e n saakka. Hän o li m u 
kana m yös Ikaalisten Kylpylän kehittäm isessä. Lisäksi hänellä oli
y rittä jä jä rje s tö n lu o tta m u ste h tä v iä . Perälä sai aktiivisu ude staan
ta lou sn euvokse n a rvo n im e n vuon na 1967 ja kym m en en v u o tta
m yö h e m m in vielä kaup pa neu vo ksen arvon.
M auri Perälällä o li h u om attava a liike-eläm ässä ta rvitta v a a
ta rkk a n ä kö is yy ttä ja kykyä nähdä tu levaisu ute en. Esim erkiksi
Perälän h u on ekalu liikkee n m yym älän p e rustam ine n R inne-La
tu rin p e llo lle Filpp ula nkylään , p u o lito is ta kilo m e triä k irko lta ,
oli 1940-luvulla jo id e n k in m ielestä uhkarohkea teko. Perälällä
oli ku ite n kin selkeä visio Kauhajoen keskustan k e hittym isestä.
P itkän iän s a a v u tta n u t Perälä eh ti nähdä, m iten tä m ä k in ajatus
lä h ti to te u tu m a a n : kaupan ja palvelujen ke skittym ä on nyt to 
d e llis u u tta tu o lla alueella.

KAUHAJOEN MUSEO

P erälä-Yhtym ällä oli runsaasti h u on ekalu jen k ie rto ka u p p a a tekeviä
ko p p ia u to ja . Y rittäjä ta rvitse e kuite nkin hyvän kulkun euvon myös
itselleen. Tässä kauppaneuvos Perälä testaa V olksvvagen-m erkkistä
h e nkilö au toa .
Alakuvassa y h ty m ä n te h d a s-ja liike tilo ja Filppulankylässä.
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Huonekalujen lisäksi Kauhajoella oli jonkin verran mattotuotantoa, esimerkik
si Matti Kauran, Reino Kauran sekä Valkaman kutomot. Matti Kauran kutomos
sa oli 1960-luvun lopulla uudenlainen amerikkalainen nukkamattokone, joita oli
tuolloin Suomessa vain neljä. Kaura mainitsi aikakauden lehtihaastattelussa, että
kutomotyöntekijöitä sai kyllä hyvin, mutta ammattitaito piti heille opettaa.33

H u o n e k a lu te h ta a n lasten leikkejä
J uon i kylä Iäisen h u o n e k a lu te h ta ilija P entti M artinin ty ttä re t A nn ikki ja Kaarina m u iste liva t, että
te h ta a n ho m m iin ei lapsena ta rv in n u t osallistua (m aatilan tö ih in kyllä). Sen sijaan te h d a sra 
kennuksessa tu li usein le ik itty ä . Yksi leikki oli nim e ltä än Verstaan mies. Siinä la ite ttiin suu tä y 
teen verhoilussa k ä yte tty jä pieniä nauloja, kuten lapset o liv a t nä hn eet ty ö n te k ijö id e n tekevän.
N u o rim m a t ty tö t lakkasivat jo skus kyntensä hu on ekalu lakalia. Ja kun kotona oli o p e te ttu , että
ei saa sadatella, s a n o ttiin ta rp e e n tu lle n pa in okkaa sti: "L a v itta !” 34

Vasem m alla y rittä jä H eikki RotolaPukkila ja e sittele e tu o tta m ia a n
m e tallisia tv -tu o lin ja lk o ja . Oikealla
P utkikaluste H. R otola-P ukkilan
tu o ta n to la ito s ulkoa käsin kuvattuna.

Heikki Rotola-Pukkila perusti metalli- ja huonekalualat yhdistävän yrityksen
1960-luvun lopulla. Hän alkoi valmistaa metallisia huonekaluja tai niiden osia, ku
ten tv-tuolien jalkoja. Yritys oli vuoteen 1970 mennessä kasvanut jo 20 työntekijän
kokoiseksi ja tehdastilaa kunnalta hankitulla teollisuustontilla oli 700 neliötä. Kun
tässä vaiheessa ei Kauhajoen metalliteollisuus ollut vielä lähtenyt liikkeelle, Ro
tola-Pukkila sai hyvin työvoimaa paikkakunnalta. Yritys oli kuitenkin jo hyvin
pitkälle koneellistettu.35
SIVUN KUVAT MARTTI ANTTILA
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Huonekaluja ja mattoja myytiin ympäri maata kiertokaupalla, koppiautoista
käsin. Kauhajoella tämä toiminta lähti laajassa mitassa käyntiin 1950-luvun lo
pulla, ja juuri kiertokaupalla kauhajokelainen huonekaluteollisuus löi itsensä läpi
Suomen markkinoilla. Huonekaluautot olivat joko tehtaan omistuksessa ja kuljet
tajat tehtaan palkkalistoilla tai sitten kiertokauppias toimi itsenäisesti. Kuljetta
jan lisäksi mukana saattoi olla erikseen myyjä. Kiertokaupan yleistyminen herätti
maan kivijalkaliikkeet, sillä se vähensi niiden myyntiä. Vuonna 1961 laadittiin laki
liikkuvasta kaupasta, jossa määrättiin ehdot kiertokaupalle: Kotimaassa valmistet
tujen koti-, käsi- ja siihen verrattavan pienteollisuuden tuotteiden, ei kuitenkaan
elintarvikkeiden, kaupaksi pitämiseen koko maassa kiertokauppana, voidaan antaa
lupa näiden tuotteiden valmistajalle, valmistajien yhteisölle taikka valmistajan tai

Pauli R istolainen to im itti 1960-luvun
lo p u lla lyh yte lo ku va n K auhajoen h u o 
n e ka lu -ja m a tto te o llisu u d e sta . Tämä
huon ekalu jen k ie rto ka u p p a tekevien
a u tojen kavalkadi on k o o s te ttu kysei
sestä film istä . A u to t ovat k o k o o n tu 
neena K auhajoen vanhan ku n n a n ta 
lon ed u sta lle kuvauksia varten .

KAUHAJOEN MUSEO

Risto H uhtakangas h u o n e k a lu a u to ineen 1960-luvun vaihteessa.

163

MARTTI ANTTILA

Suuri jo u k k o etelä po hja laisia
k ie rto ka u p a n h a rjo itta jia k o ko o n 
tu i K auhajoelle m aaliskuussa 1966
E telä-P ohjanm aan K äsi-ja p ie n te o llis u usliiton jä rjestä m ää n kokoukseen,
jo ka kä sitte li k ie rto ka u p a n tu le v a isu u 
de nn äkym iä. Kokouksessa p e ru s te t
tiin liito n alainen k ie rto ka u p p a ja o sto ,
jo n k a en sim m äiseksi p u h e e n jo h ta 
ja ksi v a littiin kauh ajo ke la ine n Pauli
R istolainen. R istolainen on kuvassa
k olm an nella rivillä, to in e n oikealta.
Rivin ensim m äin en on Kauhajoen
K unnallislehden p ä ä to im itta ja Jarm o
Koskinen.

valmistajien yhteisön hyväksymälle välittäjälle, jolla on oikeus harjoittaa elinkei
noa Suomessa, milloin tällaisen luvan antaminen on tarpeellinen mainittujen tuot
teiden valmistajan ja hänen työntekijöidensä toimeentulon vuoksi. Lupa haettiin
lääninhallituksesta. Vaikka kiertokaupasta tehtiin nyt luvanvaraista, se saatiin sa
malla virallistettua ja suojattua. Marjatta Gladerin mukaan hänen isällään Mauri
Perälällä oli osuutensa tässäkin asiassa.36 Vuonna 1966 ilmaantui uusi uhka, sillä
tuolloin esitysasteella ollut kaupunkien ja kauppaloiden järjestyssääntö oli rajoit
tamassa kiertokauppaa näillä alueilla. Muutos olisi ollut paha isku, sillä 60-70 %
kiertokaupan myynnistä tehtiin kaupungeissa ja kauppaloissa. Tapaus sai kiertokauppaa harjoittavat yrittäjät järjestäytymään Etelä-Pohjanmaan käsi- ja pienteollisuusliiton alaiseksi kiertokauppajaostoksi. Perustavassa kokouksessa Kauhajoella
oli koolla yli sata alan yrittäjää eri puolilta maakuntaa.37 Tällaista kaikenkattavaa
säädöstä ei kuitenkaan lopulta tullut voimaan, vaikka vuoden 1976 uudessa kun
nallislaissa kunnalla olikin oikeus tarpeen mukaan omassa järjestyssäännössään
antaa rajoituksia ovelta ovelle tapahtuvalle kulkukaupalle.38
Itsenäisenä kiertokauppiaana 1960-luvun alkupuolella aloittanut Antti Perälä
muisteli kaupan käytännön järjestelyitä:
Mä ostin näitä kauhajokisilta, teuvalaisilta, jurvalaisilta, huonekalueriä, myin

164

PIIRROS MATTI "NIFFE" NISULA

niitä sitte erelleen. Mulla ei ollu mitää varastoa. Se auto oli aina varasto. Ku mä
tulin reissusta perjantaina niin lauantaina käytiin huoltamas autoo ja lastaamas kuorma, mitä mä sitte tarviin. Mulla oli ennen määrätyt tehtaat, sopimustehtaat, mä sain sieltä ottaa sellaaset. Ja mä sain tilata ja soittaaki. Silloin ei ollu
vielä kännykköjä, mutta kuitenkin monta kertaa sieltä soitin lennättimistä tai
mistä soitin kaupungissa, niin tilasitz sitte, jotta sain sellosta tavaraa, jota oli
tarvis.

H uonekalujen kierto ka up assa m yyn ti
ta p a h tu i ovelta ovelle -m e ne telm ällä.
K aikille tu n te m a tto m ie n ihm isten
puheille p yrkim in e n ei s o p in u t, m u tta
to is e t m e n e sty iv ä t hyvin ja pääsivät
näkem ään suom alaisen eläm än koko
kirjon.

Kauhajoen huonekalu- ja mattotuotantoa vietiin myös Ruotsiin ja viennin osuus
yksittäisen yrityksen tuotannosta saattoi olla merkittävä. Suomalaisten myynti
miesten harjoittama kiertokauppa oli Ruotsissa kielletty, mutta tätä säännöstä voi
tiin kiertää eri tavoin.39
Kiertokaupustelu kasvatti maalaispojat rohkeiksi: ei muuta kuin koputtelemaan
oville ja tarjoamaan huonekaluja. Jos yksi sanoi ei, niin jatkettiin seuraavalle ovel
le. Ihmisten koko elon kirjo näyttäytyi kaupustelijoille, ja myynti tapahtui pitkälti
oman persoonan perusteella. Yksi kiertokauppaa lisännyt tekijä oli osamaksukaupan käyttöönotto. Osamaksukaupassa tavaran omistusoikeus säilyi myyjällä,
toisin kuin vekseleitä käytettäessä. Kumpikin kauppatapa tuotti kuitenkin paljon
työtä kauhajokelaisten yritysten konttoreissa, sillä vekseleitä ja kauppasopimuksia
kertyi laatikkokaupalla ja niiden suorituksia piti valvoa. Kaikki eivät välttämättä
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maksaneet. Ritva Mannila muisteli, että hänen ensimmäisiä toimenkuviaan isän
huonekaluliikkeen konttorissa oli karhukirjeiden lähettely, ja pohti, mitä asiak
kaat olivat mahtaneet miettiä 13-vuotiaan käsialalla allekirjoitetuista kirjeistä. Ai
kuisempana piti omilla lomamatkoilla aina ottaa peräkärry sekä nippu osoitteita
mukaan ja käydä matkan varrella noutamassa maksamatta jääneitä sohvakalustoja
pois. Pentti Martinin tyttäret Annikki ja Kaarina taas muistelivat, että heille olisi
kotiin tullut rahattomilta ostajilta jääkaappi, ompelukone ja pölynimuri.40
1960-luvun lopulla huonekalu- ja mattoalat työllistivät Kauhajoella noin 550
henkeä ympäri vuoden. Luvun alussa mainittiin jo, että yrittäjiä oli sadan hengen
verran. Kun tähän lisätään vielä puutavaran ja muiden materiaalien toimituksiin
sekä kiertokauppa-autojen myyntiin ja huoltoon liittyvät kerrannaisvaikutukset
päälle, oli ala noussut vanhassa maatalouspitäjässä hyvin merkittäväksi. Koneel
listuminen lisääntyi kuitenkin vähitellen, motiiveina tuotantokustannusten koho
aminen ja kädentaitajien hupeneminen. Koneet tehtiin usein itse, sillä sopivia ei
joko ollut saatavilla tai niihin ei ollut varaa.41
Huonekaluyrittäminen ei aina ol
lut
ruusuilla tanssimista. Juho Äijö osti
JUHO ÄIJÖN ARKISTO
vuonna 1963 vekselivetoisen kuorma-au
ton ja ryhtyi huonekalujen kiertokaup
piaaksi, kun kotitilan ohella muuta työtä
ei ollut tarjolla. Seuraavana vuonna pe
rustettiin Huonekalumyynti Juho Äijö,
joka toimi yrittäjän ja yhden myyntimie
hen voimin. Kohta Äijö perusti peräti
huonekaluliikkeen ja verhoomon naa
purikuntaan Kurikkaan. Tämä kivijal
kakauppa kohtasi kuitenkin ongelmia:
lakkaaminen ei käynyt päinsä rakennuk
sessa, jossa oli asuinhuoneistoja. Niinpä
Äijö siirtyi seuraavana vuonna takaisin
Kauhajoelle, toimintansa lopettaneen
kehräämön tiloihin Turjankylään. Hen
kilökunnan määrä nousi toiselle kym
menelle. Huonekalut myytiin edelleen
joko omalla kiertokaupalla tai sitten niitä
myytiin toisille kiertokauppiaille. Äijö
kuitenkin joutui toteamaan, että myyn
nistä oli alkanut kertyä liikaa luottotap
pioita, samalla kun kauppa itsessään oli
hiljenemässä. Hän siirtyikin vuosikym
menen lopulla toiselle alalle.42
a lku taipalee lla pitää hetken aikaa m yös h u o n e k a lu liike ttä

J uho Ä ijö e h ti y rity s to im in ta n s a
ja -ve rh o o m o a Kurikassa. Kuvassa y rittä jä K aa rin a-pu oliso ine en Kurikan liikkeessä
v uon na 1966.
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Puutavaraa käsittelevät huoneka
luteollisuuden kiinteistöt olivat alttiita
tulipaloille. Tätä kirjaa varten selatut
Vaasa-lehden lehtileikkeet vuosilta
19ö5-i978 sisälsivät useita palouutisia
kauhajokelaisista verstaista. Kirjassa
esiteltyjen yrittäjienkin tehtaat kohtasivat onnettomuuksia. Pentti Martinin
tehdas Juonikylässä paloi vuonna 1959.
Tilalle rakennettiin kuitenkin nopeasti
uusi. Tehtaan toiminta loppui uuteen
tulipaloon vuonna 1985, sillä liika on
liikaa ja aikakin oli jo toinen.43 Myös
Erkki Mannilan tehdas paloi vuonna
1971, ja jonkin aikaa toimittiin väliai
kaisissa tiloissa ennen uuden hallin ra
kentamista.44
Kauppoja ja yksityistä palvelutuotantoa syntyy lisää
Tavarasäännöstelyn ja tuontirajoitusten vähentyessä 1950-luvun loppua kohti al
koivat perinteiset sekatavarakaupat korvautua päivittäistavara- ja erikoisliikkeillä.
Tähän vaikutti myös elintarvikemyynnin muutos: omavaraistalouden vähentyessä
kaupat alkoivat myydä tuore-elintarvikkeita ja ruokatavaran valikoimat laajenivat.
Tavarat myytiin kuitenkin vielä tiskin takaa palvellen. Kauhajoen ensimmäinen
itsepalveluliike saatiin vuonna 1956, kun Alli ja Matti Loukon Karikosken nimen
alla pitämä ruokakauppa siirtyi suurempiin tiloihin Kirkonkylässä ja vaihtoi sa
malla palvelutapaa. Varsinaisen läpilyönnin valintamyymälät tekivät 1960-luvun
puolivälin tienoilla, ja esimerkiksi Kaijankankaan kauppiasperheen Kauppa-Kaija
koki muutoksen vuonna 1963. Kauhajoen keskustassa myös kauppojen koko alkoi
kasvaa. Loukot rakensivat yhteistyössä Keskon kanssa uuden, 600 neliön hallimyymälän, joka avattiin vuonna 1968. Edistysmielinen osuuskauppaliike (E) perusti
1950-luvun jälkipuoliskolla Centrum-tavarataloketjun suurimpiin kaupunkeihin,
ja Kauhajoellekin ketjun liike saatiin. Aronkylässä oli useita myymälöitä sekä kol
me matkustajakotia ja kaksi baaria! Kauppoja oli runsaasti myös sivukylillä. Antti
Latva-Pukkila muisteli haastattelussa:

H u o n e k a lu y rittä jä Erkki M annilan te h 
dasrakennus palaa vuon na 1971. Palo
sai ilm e ise sti alkunsa sähkökip inä stä
ja levisi la kkaa m osta nopeasti m u ille
osastoille. H uo nekalute hta an lisäksi
rakennuksessa oli erään perheen
asunto. H e n kilövahing oilta s ä ä s ty ttiin ,
m u tta palo kun na n p o n n iste lu is ta h u o 
lim a tta koko rakennus paloi lo p u lta
maan tasalle.

Melekeen joka kyläs oli joku K-kauppa tai joku yksityiskauppa ja osuuskauppa.
Erityisesti osuuskaupalla oli suuri joukko sivumyymälöitä. Latva-Pukkila luetteli
muistista Harjankylän, Koskenkylän, Sepänkylän, Kauhajärven, Nummikosken,
Nummijärven, Kainaston ja Kokonkylän ja arveli, että sivumyymälöiden koko
naismäärä olisi ollut 13-14.45
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SIVUN KUVAT HEIKKI HANGASLUOMAN ARKISTO

H a n g a s lu o m a n nuo ri k a u p p ia s p a ri as e ttu u
kovan k ilp a ilu n keskelle A ro n k y lä ä n
Heikki H angasluom an Reino-isä a lo itti k a up an pid on Hangaskylässä v uon na 1930, o ltu a a n ensin m yym ä lä n h o ita ja n a . Heikki itse ei
koskaan aja te llu tka a n m u uta uraa kuin kauppa: ” Mulla on ollu niin
kova hinku k a up an tekoh on koko eläm äni.” V an he m m at k a n n u s ti
v a t häntä m enem ään ka u p p a ko u lu u n Seinäjoelle. Koulusta lö yty i
sam a nh enkin en pu oliso , jo n k a kanssa a lo ite ttiin om an kaupan
p ito vuon na 1956 vuokra h u o n e isto ssa Aronkylässä. Kauppaa
p itä n y t pa risku nta o li valm is lu op um a an to im in n a sta ja vieläpä
siten, e ttä rouva jä i jo ks ik in aikaa apulaiseksi ne uvom aan m m .
tilauksissa. M olem pien p u o liso id e n v a n h e m m a t ta ka siv a t la in a a ja
kauppa saatiin käyn tiin. H angasluom a p o h ti haastattelussa, että
k iin te istö n o sta m in en ei tuossa vaiheessa olisi o llu t m a h d o llista ,
sillä jo pelkästään to im in ta a v arten h a n k ittu velka tu n tu i sen ajan
m itta p u u ss a suurelta. Kilpailu oli kovaa, sillä e lin ta rv ikk e ita sai
p ien eltä v ä lim a tk a lta ostaa kahdeksasta m yym älästä: y ksityisten
k a up po jen lisäksi kylässä oli osuuskaupan sivuliike, OTK sekä
Itikan m a kkara m yym älä . Vuonna 1960 H an gaslu om at m u u ttiv a t
A sem atien päähän, O suuspankin ta lo o n v u o k ra lle ja ja tk o iv a t siinä
ka u p a n p ito a , kunnes vuon na 1974 ra k e n n e ttiin nykyiselle s ija in 
tip a ik a lle om a h a llim yym älä , K-halli H angasluom a. H allia laaje n
n e ttiin vielä 1980-luvun alussa. Kauppa s iirty i vira llis e s ti ty ttä re n
perheelle, Tiina ja Pasi N iem elle, vuon na 2000. K -Lähikauppa
H angasluom a p a lk ittiin Kauhajoen Y rittäjien V uoden Y rittäjä -p a l
kinn olla vuon na 2002.46
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Yllä vasem m alla Reino H angasluom a H angaskylän kaupassaan
vuon na 1933. H angasluom a oli ju u ri a lo itta n u t itsenäisenä ka u p p ia a 
na to im ittu a a n ensin h a rjo itte lija n a ja m yym ä lä n h o ita ja n a Lem pi ja
Rikhard Laurilan kaupassa. Yllä oikealla m yös Reinon poika Heikki
tiskin takana kaksikym m e ntä v u o tta m yöh em m in . Alakuvassa H eikki
perheineen A ron kylä n kaupan p o rta illa a lo itta m is vu o n n a 1956.
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Yläkuvassa kaup pia sp ariskunta H eikki ja Liisa H angasluom a K-Halli H angasluom an avajaisissa
vuonna 1974. H angasiuom illa on kaksi ty tä rtä , Päivi ja Tiina, jo is ta Tiina pu oliso in een jatkaa
kauppiasuralla. Alakuvassa K-extra H angasluom an kaup pia at Tiina ja Pasi N iem i T uom o Havusen
kuvaam ana vuon na 2015.
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Kauhajoen erikoisliikkeet ja palvelut alkoivat myös lisääntyä. Oli pukimoita,
kenkäkauppoja, kirjakauppa ja useita valokuvaamoita. Pienkoneet sai ostettua ko
tiin ja työmaille, auton maalautettua ja polkupyörän korjautettua. Vuoden 1968
lehtijuttu kertoo, että palvelevia huoltoasemia oli peräti seitsemän - huoltoasemien
pitäjien mielestä kilpailua oli jo liikaakin. Muutama kauhajokelainen erikoisliike
esitellään jäljempänä tarkemmin. Opiskelijana Kirkonkylän elämää näihin aikoi
hin seurannut Leo Korpi-Halkola luonnehti kauhajokelaisen kysynnän ja tarjon
nan suhdetta:
Tietysti se vaatimustasokaan ei kansalla ollu niin kova, ei oltu niin muotitietoosia. Yleensä tyydyttiin siihen paikkakunnan omahan palveluvarustukseen aika
hyvin.
Samaa sanoivat juonikyläläisen huonekaluyrittäjän Pentti Martinin tyttäret An
nikki ja Kaarina. He muistivat nuoruudestaan yhden kerran, jolloin oli Seinäjoelta
haettu takit. Enimmäkseen pärjäiltiin peräti oman kylän tarjonnalla.47
Kunnassa oli vuodesta 1950 lähtien
ollut
A-luokan asennusoikeuksilla va
)
rustettu sähköliike, Vakio-Sähkö. Tämä
sähköinsinööri Kaleva Mattilan perus
tama myymälä toimi ensin Aronkylässä,
hankki sitten Kirkonkylästä vuokratilat
T V -C -V , (
ja siirtyi vuonna 1958 omaan kiinteis
/I
töön. Aronkylänkin myymälää pidet
..-—
/;
tiin
vielä muutama vuosi. Vakio-Säh
/
/
köstä tuli vuonna 1951 ensimmäinen
1 \
Sähkötarkastuslaitoksen
hyväksymä
radiohuolto Suomen maaseudulla ja
kymmenen vuoden päästä ensimmäi
nen hyväksytty tv-huolto maaseudulla
ja koko Vaasan läänissä. Yritys teki säh
köasennustöitä ja myi kotimaisen teolli
suuden valmistamia pienkoneita, joiden
— .
. cCl
tuotantoa tuettiin sotakorvausaikana ja
d
pitkään sen jälkeenkin säännöstelyllä.
Oli myös erikoisempaa toimintaa, kuten
radion
akkujen
latauspalvelu. Mattilalla oli kolme
Kaleva M a ttilan ty ö p iirro s K auhajärven kirkon u k ko se n jo h d a ttim e n asenta
m ista varten . Kaikki suuret, ym p ä ristö ä ä n korke am m a t raken nu kset tu lee
laturia, joilla saattoi ladata 36 akkua kerrallaan. La
varustaa u kko se n jo h d a ttim e lla . Jyllinkosken Sähkö Oy:n to im itu s jo h ta ja
dattavaa saapui linja-autojen kyydissä eri puolilta
Reino Kostioja oli te h n y t te kn ise t laskelm at kirkon jo h d a ttim e n asentam ista
varten . Vakio-Sähkö sai ty ö n te htä vä kseen . Kaleva M attila ja asentaja Esko
Kauhajokea ja naapuripitäjiä. Akut ja niiden rik
Vesala s u o rittiv a t ty ö n . Ensin ka iv e ttiin lapio lla niin syvä kuoppa, e ttä kahden
kihappo
olivat myös yksi alkuaikojen myyntiartik
neliön laajunen kupa rine n levy saatiin a sen ne ttua pohjaveden tasolle. Tässä
keli. Asennustyöt olivat kuitenkin selvästi suurin
tapauksessa pohjavesi oli lähellä m a an pin taa , jo te n kaivan to oli m elko m a ta 
la. Levyyn h its a ttiin kiin ni sähkökaapeli, jo ka v e d e ttiin kirkon korke im m alle
liikevaihdon tuoja. Tekemistä riitti, sillä Kauhajoen
kohdalle. M a ttilan m ukaan jo h d a tin suojaa sala m a nisku lta an tennin y lim m ä s
pinta-alasta oli Vakio-Sähkön aloittaessa arviolta
tä pisteestä 45 asteen kulm assa olevan ym pyrän sisä pu ole lla olevia.
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noin puolet sähköistämättä. Vakio-Sähkön asennusmiehet kulkivat alkuun pol
kupyörillä, sitten mopedeilla, ja kun Kauhajoelle saatiin autokoulu, kustansi Va
kio-Sähkö asentajilleen ja huoltomiehilleen kuusi ajokorttia. Sähköasennustöitä oli
runsaasti, kun julkinen rakentaminen oli 1960-luvulla lähtenyt kasvuun ja myös
teollisuuden ja palveluiden uudet liikerakennukset ja hallit tarjosivat työtä. Esi
merkkikohteista mainittakoon kauppaoppilaitos, ammattioppilaitos, Maan Liha
ja Kansallis-Osake-Pankki. Lisäksi kotitalouksien kiinnostus sähkölämmitykseen
kasvoi, ja Mattila kertoikin seuraavan vuosikymmenen alkupuolella tehneensä
noin sadan talon sähkölämmitysasennukset.48
SIVUN KUVAT KALEVA MATTILAN ARKISTO

O p e tta ja n s a n a t k a n n u s tiv a t o m an y rity k s e n p eru stam is een
Kun Kaleva M attila oli jo u lu ku u ssa 1949 valm istum assa Tam pereen te kn illise n o p p ila ito k se n
s ähköo sa sto lta , kyseli eräs o p e tta jis ta o p p ila ilta , m ihin näm ä o liv a t suuntaam assa tö ih in .
E teläsuom alaiset kurssikaverit m a in its iva t suuria y rity ks iä , kuten S trö m be rgin ja Im atran Voi
m an. Yksi kertoi k uite nkin m enevänsä tö ih in isän liikkeeseen Turussa. Tämä sai m uun luokan
tyrskä h tä m ä ä n nauruun. Että jo k u m enee vain isän liikkeeseen! O pe ttaja ku ite n kin sanoi, että
ei siinä ole m itään na ura m ista, jo s itse ty ö llis tä ä itsensä. Kun ensim m äin en v alm istum ise n jä l
keen h a e ttu ty ö p a ik ka K oillis-S atakunnan Sähkössä m eni to ise lle M a ttila lle sam a lta kurssilta ja
kun äidin v a n h a t ka h v ila tila t Aron kylässä s a ttu iv a t olem aan ty h jillä ä n , p ä ä tti Kaleva o p e tta ja n
sanojen rohkaisem ana ryh tyä y rittä jä k si. Hän sai tukea sillo iselta Jyllinkosken Sähkön jo h ta 
ja lta K ostio ja lta , jo ka p iti hyvänä asiana, e ttä m aakuntaan tu le e tä lla isia y rity ks iä . Yhdyspankki
lainasi M a ttilan isän ta ka u sta vastaan 500 000 m k, jo lla h a n k ittiin varastoa.

V asem m alla V akio-Sähkön om a
liike ta lo Kirkonkylässä. Talo oli alun
perin nim ism ieh en asuntona sekä
m yöh em m in vielä p o stito im isto n a .
O ikealla in sin ö ö ri ja y rittä jä Kaleva
M attila itse.
M attila on to d e n n u t le ik k im ie li
sesti om asta y rittä jyy d e stä ä n : Silloin
olin ura ni huipulla, kun sähköisiin
Aronkylän hu om a tta va n korkeaa v ilja
varastoa.
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PENTTI KAKKORI
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Yllä TePe-baarin ju lk isivu a . Viljam i M yllyniem en
valkoiseksi ra p a ttu liike ta lo va lm is tu i vuo d e n 1950
alussa. Se sija itsi e rittä in hyvällä liike pa ikalla, Topeekalla, jossa naapureina oli pankkeja, k irja ka u p 
pa, e lo k u v a te a tte ri ja useita m u ita liikerakennuksia
K ym m enen v u o tta m y öh em m in tu liv a t lin ja -a u to 
asem a ja taksiasem a Topeekan to ise lle puolelle.
J ä ätelö baa rin ovi oli vasem m alla.
Alakuvassa y rittä jä p a ris k u n ta T e lle rvo ja P ertti
M yllyniem i baarissaan noin 1960-luvulla.

Vaasan talouskoulusta valmistunut Tellervo Myllyniemi oli vuonna
1950 perustanut jäätelöbaarin Topeekan varrelle, monipuolisena yrittä
jänä tunnetun isänsä Viljami Heikkilän vastavalmistuneeseen liiketalo
on. Suunnitelmissa oli ensin lastenvaateliike. Päätös kallistui kuitenkin
jäätelöbaarin suuntaan. Ajatuksena oli, että nuorille olisi hyvä saada jo
kin kokoontumispaikka. Illalla käyttäjiä voisivat olla Kirkonkylän nuo
ret, päivällä tiloja tarvitsivat Päntäneen, Hyypän ja Harjankylän suun
taan linja-autoa odottaneet opiskelijat. Erikoinen hanke herätti kuiten
kin epäilyjä. Toinen paikkakunnalla tunnettu liikemies, vaatekauppias
Ilmari Turja oli kehottanut Viljamia painottamaan tyttärelleen, ettei
amerikkalainen villitys voi menestyä Kauhajoella. Toisin kuitenkin kävi
ja nuoriso otti baarin omakseen. Liikepaikka oli paras mahdollinen.
Nuoret pääsivät liikkumaan pitäjän sisällä ainoastaan linja-autolla, jota
oli hyvä odotella baarissa, sillä Matkahuolto saatiin vasta myöhemmin.
Baaritoiminta laajeni vuonna 1961, jolloin otettiin käyttöön liiketalon
toisen kerroksen asunnon tilat. Perustettiin Tepe-baari, joka tarjosi
myös ruoka-annoksia (nimi tuli yrittäjäpuolisoiden etunimistä Tellervo
ja Pertti). Uudessa paikassa kokoontuivat mm. rotaryt ja siellä oli mo
nenlaisia muitakin kokouksia sekä häätilaisuuksia ja hautajaisten muis
totilaisuuksia.50
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Ikävä ta p a u s jo h ta a
y rity k s e n lo p e tta m is e e n
Toisen polven y rittä jä Tellervo M yl
lyniem i tie si a loittae ssaa n, e ttä ta r
jo lla olevalle pa lvelu lle p iti olla selkeä
ta rve. Se o li ja siksi liike m enestyi.
Kun TePe-baarin y rittä jä n liikeura oli
k e stä n y t 38 v u o tta , ta p a h tu i niin, että
Vaasasta tu li viisi p o liisim ie stä ja tilasi
ru o ka -a n n o kse t. T ilaukseen kuului
ran skalaiset p e run at, jo te n Tellervo
la itto i k e ittim e n päälle. Hetken k u lu t
tu a k e ittim e n rasva s y tty i palam aan.
S a m m u tu s p e itte itä ei siihen aikaan
o llu t, m u tta tu li saatiin k uite nkin sam 
m um aan. Tapauksen ja sen a ih e u tta 
m an jä rk y ty k s e n jo h d o s ta liik e to im in 
ta lo p e te ttiin m u u ta m a n kuukauden
k u lu ttu a . O suuspankki o sti ta lo n ja
to n tin pa nkkirake nn ukse n laajennusta
varten . O li vuosi 1988 ja edessä eläk
keelle jä ä m in e n .51

Af

a

mk

Ml

- Jt?

Jr

f

|jj-

\:T\

TT.'Ai
> ; lilf i’
, *
1
',
.
.' ■

172

Tj Ä j.::Ä;J
# i
j ■,

il

: v ; y: • *’
! 1

y\
H

<

Vilho Kuusela oli toiminut taksiautoilijana kotipaikkakunnallaan Kauhajoella,
karstaamoyrittäjänä Merikarvialla sekä karstaamo- ja kehräämöyrittäjänä Lah
dessa, kunnes hän ja puolisonsa olivat vuonna 1954 siirtyneet takaisin Kauhajoelle.
Pariskunta piti Kuuselan isältä ostettua Kone ja Pyörä Oy:tä, jonka valikoimaa oli
laajennettu monenlaisiin kodeissa sekä maatiloilla tarpeellisiin koneisiin. Vuonna
1962 Kuusela onnistui käynnistämään Prins-Auto-nimisen autokaupan Seinäjoel
le. Avajaispäivänä NSU-Prinz-merkkistä autoa, "Prinssiä”, koeajoi yli sata henkeä!
Muita merkkejä olivat Wartburg, Neckar, Renault, Toyota, Citroen ja PMC-Gloria.
Kuuselan puoliso Kerttu piti Kauhajoen liikettä Heikki Nummikosken kanssa ja
Vilho autokauppaa Seinäjoella, jossa myi lähes 500 uutta autoa. Liikkeen kohta
loksi koituivat yrittäjän terveyssyyt, ja liike myytiin vuonna 1967. Kuusela aloitti
kuitenkin autokaupan uudelleen vuonna 1969, tällä kertaa Kauhajoella.52
Leipomoita ja metalliteollisuutta
Kauhajoen leipomotoiminta kasvoi ja teollistui. Koiviston Korpputehdas Oy
Kainastolla automatisoi toimintaansa jo 1950-luvulla. Esimerkiksi vuonna 1952
hankitut kaksi leipomakonetta korvasivat yhteensä 16 työntekijää - koneet pyö
räyttivät pullatkin valmiiksi. Kun työntekijöitä oli 1950-luvun alussa ollut noin
sata, työllisti leipomo koneistamisen jälkeen enää 60 henkeä, mikä sekin oli toki
suuri määrä paikkakunnan mittakaavassa. 1950-luvulla oli aloitettu myös oman
myyntiorganisaation rakentaminen palkkaamalla muutama kiertävä myyntimies.
MAIJA LUSAN ARKISTO

T yötunnelm ia K oiviston K orp pu teh taan le ipo m o ssa 1960-luvulla.
Kuvassa vase m m alta Aura Vuorela,
Anni Laitinen, Helvi Kytönen ja Anni
H eikkilä.
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Markkina-alue oli laajentunut läntisen Suomen ohella Etelä- ja Keski-Suomeen.
Myyntiorganisaatiosta luovuttiin kuitenkin kohta vuonna 1968 tapahtuneen suku
polvenvaihdoksen jälkeen, ja vuonna 1971 tehtiin ensimmäinen markkinointisopimus, jonka toinen osapuoli oli Jyväs-Hyvä Oy. Tämä muutti markkinat maanlaa
juisiksi ja osittain jopa kansainvälisiksi.53 Vuonna 1952 Kirkonkylään perustettu
Eino Niemen Leipomo Ky vaihtoi 1960-luvulla päätuotteikseen korput ja rinkelit.
Toimitiloja laajennettiin tällä vuosikymmenellä kahteen otteeseen. Leipomo oli
pitkälle koneellistettu, ja sillä oli oma myyntiorganisaatio eri puolilla Suomea.54
Matti Vaskivuori aloitti leipomouransa Keskusleipomon lähettinä, sai sitten leipomokoulutuksen ja osti (yhdessä Heikki Nisulan kanssa) leipomon vuonna 1960.
Oma kiinteistö hankittiin vuosikymmenen lopulla. Matin Leipätuote Ky tuotti
ruoka- ja kahvileipiä, jotka markkinoitiin pääasiassa Kauhajoelle.55 Kotileipomo
Ritva Koivisto perustettiin vuonna 1963 Kainastolle. Pipareita tuottanut leipomo
koneellistettiin kohta alkukehittelyiden jälkeen, ja siinä oli puolisenkymmentä
vierasta työntekijää. Tuotteiden markkinointiin saatiin vetoapua Koiviston Korpputehtaan valmiista myyntikanavista. Toiminta siirrettiin Kirkonkylään laajenta
misen vuoksi, mutta Koivisto vaihtoi alaa ja ryhtyi pian kirjakauppiaaksi.56
KAUHAJOEN MUSEO

Leipuri N ikolai Ojala (oikealla) sekä
p o ikapu olensa Eino kuva ttu na
N ikolain le ipo m o ssa 1920-luvulla.

Nikolai Ojala oli perustanut Kauhajoella leipuriliikkeen vuonna 1920. Niko
lain poikapuoli Eino työskenteli liikkeessä ja avasi myöhemmin oman leipomon.
Liike siirtyi Kuortaneelle, jossa Seppo Ojala puolestaan aloitti 1950-luvulla leipurinuransa Eino-isän palveluksessa. Perheen hoidettavaksi tuli myös Kauhajoen
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Matkahuolto, jota piti Sepon veli. Vuonna 1958 Eino Ojala osti
Kauhajoelta Nikolain vanhan leipomopaikan ja leivontaa jatket
tiin molemmilla paikkakunnilla. Kauhajoelta vietiin Kuortaneelle munia, sillä niistä oli pulaa. Seppo Ojalan oma leipomo aloitti
Kauhajoella vuonna 1966 samaisessa vanhan Ojalan rakennuk
sessa, jolle kävi kuitenkin pian huonosti, sillä se jäi tielinjauksen
alle vuonna 1969. Leipomo siirrettiin nopeassa tahdissa Ojaloi
den vasta ostamaan omakotitaloon, jota jatkettiin sadan neliön
verran. Seppo Ojala muisteli haastattelussaan:
Niin mä sanoin Maunolle [Panula], että pitää piirtää leipomo
tänne perähän, ja se oli sitte jo seuraavas kokoukses leipomo
piirrettynä, ja sitte me vähä joudutettiin sitä rakentamista.
Miehet teki kattoa, löi kattopelliä kiinni, kun meille tuli raken
nuslupa siiloon syksyllä.
Leipomolle avattiin myymälä naapurissa sijainneeseen Panulan
liiketaloon, josta se kuitenkin pian siirrettiin Sammallahden
taloon.57

P o s tik o rtti Kauhajoen K irkon kylästä 1960-luvulta.
T ielinjauksen alle vu o sikym m e nen lopussa jä ä n y t
Seppo O jalan le ip o m o ra ke n n u s näkyy kuvan oikeassa
reunassa.

L e ip o m o y rittä jä n v a u h d ikas aloitu s
Eräänä kesäisenä sunn un tain a vuon na 1966 Seppo
Ojala haki lapset ja m u u tto k u o rm a n K u o rta n e e lta Kau
hajoelle. O m an le ip o m o n avajaiset o liv a t seuraavana
päivänä. Kun p ikk u tra n s itiin m a h tu n e e t ta va ra t oli
saatu ty h je n n e tty ä asun too n, alkoi le ip o m in e n avajaisia
varten . Välillä n u k u ttiin ja aam uyöstä taas ja tk e ttiin le i
po m ista . Vanhin lapsista tu li au tta m a a n kakkujen koris
telussa, ilm an sen kum m em pa a op astusta kuin isänsä
ta rkk a ilu . H aastattelussa Ojala lu o n n e h ti y rittä jä u ra n
alkua sanoilla 'nuo ri ja roh ke a’. K ylm ä tilat o liv a t pienet,
kerm a p iti hakea m e ije riltä ja siitä koe tta a vispata. M ut
ta kun tiesi, m iten hyvä vo ikre e m i te h tiin , niin saattoi
uskoa itseensä, ja siitä se sitte n lähti, liik e to im in ta !58
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Kirjan alkuosassa on kerrottu Pajulahti Oy:n metallipajan toiminnasta ja turvekoneiden kehittelystä. Turvekoneiden lisäksi yritys valmisti keskuslämmityskat
tiloita, kuten kotimaista energiaa käyttävää monikäyttökattilaa, joka soveltui myös
öljylle. Lisäksi tehtiin puusepänteollisuuden koneita ja laitteita. Toinen perinteikäs
metallipaja Kuivaaja Oy Jyvä lopetti toimintansa 1960-luvun lopulla tulipaloon,
mutta muutama sen työntekijöistä jatkoi toimintaa omissa yrityksissään. Karstauskonettakin kehitellyt Eero Marttila tuotti omalla pajallaan kaikenlaisia eri
koistuotantoon soveltuvia koneita sekä toimi konekorjaajana. Hannes Linjamäki
oli siirtänyt entisen työpaikkansa sorvin kotiinsa palon jälkeen ja piti vuodesta
1967 lähtien metallisorvaamoa. Muita laitteita olivat omatekoinen jyrsinkone ja
hiomalaite. Yritys korjasi vanhaa ja teki uutta. Hitsaaja Esko Seppilä jatkoi myös
omatekoisilla laitteilla. Tilaajana oli esimerkiksi puusepänteollisuus, jolle 1970-luvun alkuun saakka tehtiin moniporakoneita, kasauspuristimia, kuljettimia ja sirkkeleitä. Piirustuksina saattoi olla ulkomaalaisen koneen mainos ja jonkinlainen
mitta osviitaksi.59
Rakentajille ja kuljetusyrittäjille työmaita

T u rveläm pö valta si vä h ite lle n alaa,
m u tta la ito ks e t o liv a t ty y p illis e s ti
suuria. In sin öö ri Heikki Toivakka oli
p ä ä ty n y t asentam aan kotiinsa palatu rp e e lla to im iva n k a ttila n jo vuonna
1969 ja e s itte le e sitä tässä vuonna
1971 (hänestä tu li P ajulahti Oy:n to im i
tu sjo h ta ja sam ana vuonna).
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Rakennusliikkeille tuli töitä julkisen ja yksityisen rakentamisen lisääntyessä. Esi
merkiksi vuonna 1960 perustettu Rakennusliike Kuusisto & Kumpp. Ky rakensi
kouluja, lääkärintaloja, liikerakennuksia ja asuntoja Kauhajoella ja muualla Ete
lä-Pohjanmaalla. Maakuntarajojen ulkopuolellakin oli jonkin verran kysyntää.
Aiemmin tässä luvussa mainittujen koulujen ja yritysten perustamiset ja laajen
nukset näkyivät Kuusiston tilauskirjassa siten, että yritys rakensi Kauhajoen koti
talousopiston uuden asuntolan, Suupohjan kauppaoppilaitoksen koulutalon, Maan
Liha Oy:n teurastamorakennuksen sekä myöhemmin esiteltävän Hankkijan kyl
mävaraston laajennuksen. Seuraavalta vuosikymmeneltä mainittakoon Strömbergin suurten hallien pääurakointi. Yrittäjä Toivo Kuusiston rakennusura kesti lähes
40 vuotta, sillä se oli alkanut jo vuonna 1957 Kokon koulun lisärakennuksesta ja
päättyi Espoon Koukkukartanon urakkaan vuonna 1995. Kaikkiaan rakennuskoh
teita oli 181, joista yli puolet Kauhajoella. Yrittäjän mukaan haastavin näistä oli
Kauhajoen terveyskeskus vuosina 1978-1979.60
Sulo ja Kauko Koivisto perustivat rakennusliike S. ja K. Koiviston 1950-luvulla
ja rakensivat tuolla vuosikymmenellä mm. Kauhajoen yhteislyseon uuden siiven,
Kauhajoen uuden kirkon sekä Kauhajoen evankelisen kansanopiston lisäraken
nuksen. 1960-luvun julkisesta rakentamisesta veljeksille tulivat mm. seuraavat
rakennustyöt: kansalaiskoulu, seurakuntakeskus, siunauskappeli sekä ammatti
koulu. Vuoden 1967 lehtijuttu kertoi ammattikoulun rakennusurakan tarjouskil
pailusta, että tarjouksia tuli Vaasasta ja Turusta saakka, mutta Koivistojen tarjo
us hyväksyttiin edullisimpana. Myös yrityksille rakennettiin tiloja, esimerkkeinä
1970-luvun vaihteeseen ja alkuun sijoittuneet Kansallis-Osake-Pankin ja Säästö
pankin uudet liikerakennukset sekä Maan Lihan laajennus. Koiviston veljekset ra
kensivat monia kohteita myös eri puolille maakuntaa. Lisäksi heillä oli oma puuse-
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pänverstas Laurusen kylässä. Tämä Kauhajoen puukalusteena tunnettu yritys on
nykyään Kauhajoen Tasohonka Oy:n omistuksessa.61
Merkittävä rakentaja oli myös Rakennustoimisto Arvo Tuunainen. Karjalasta
sotien jälkeen Puskankylään evakkona tulleen Tuunaisen perheen isä ja Arvo-poika urakoivat ensin yhdessä omakotitaloja. Arvo Tuunainen kävi sittemmin Vaasan
teknillisen koulun rakennusmestarilinjan ja perusti muutaman vuoden palkkatöi
tä tehtyään oman rakennusliikkeen vuonna 1958. Ensimmäiset kohteet olivat Puk
kilan ja Kainaston koulut. Tärkeä työ oli yhteislyseon laajennusosa, ns. Tuunaisen
siipi (1962). Muita Tuunaisen pääurakoimia rakennuksia olivat esimerkiksi valtion
virastotalo (1963), elokuvateatteri, kunnan kaksi vuokrakerrostaloa 1970-luvun
alussa sekä myöhemmin esiteltävän Vesmen tehdaskiinteistö. Kohteita oli Kauha
joen ulkopuolellakin. Rakennustoiminnassa tarvittiin myös muuta erikoisosaa
mista, ja tätä varten perustettiin Suupohjan Vesijohtoliike Ky vuonna 1966.62
Kauhajokelaisen tuotannon lisääntyessä lisääntyivät kuljetuksetkin. Esi
merkiksi Maan Lihan karjakuljetukset työllistivät Antti Hautamäen kuljetuslii
kettä, ja jo 1960-luvun lopulla näihin ajoihin oli varattuna 12 autoa.63 Alkuaan
kahden kuorma-auton ja taksin Kuljetusliike Tuure Lehtinen puolestaan laajensi
kalustoaan kylmäkuljetuksiin sopivilla järeillä yksiköillä Maan Lihan toimitusten
vuoksi. Vuonna 1971 toimintaan tuli mukaan hänen poikansa Juhanin yritys, ja
saman vuosikymmenen lopulla he ostivat Hautamäeltä viisi raskasta yksikköä,

Kauhajoen keskustaan rakennetaan
u u tta 1960-luvun alussa. Taustalla
nousee v a ltio n v ira s to ta lo ja etualalle
Koivun liiketalo.
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K uljetusliike Tuure Lehtisen au to Maan
Lihalla vuon na 1975.

minkä jälkeen heillä oli yhteensä 17 rahtipuolen rekka-autoa.64 Kauhajoelle perus
tettiin myös osuuskuntamuotoinen KTK vuonna 1969. KTK:n idea oli koota pieniä
kuljetusyrittäjiä yhteen, jolloin esimerkiksi markkinointi olisi tehokkaampaa. Al
kuun lähdettiin kuljetusten välittämisellä, kuten Pauli Hautala muisteli haastatte
lussaan:
Ennen välitettiin niitä kuljetuksia, joku soitti vähä niin ku taksinki ja sitte sinne
pistettiin auto.
Kauhajoen KTK:n perustamisvaiheessa kalustoa oli 23 kuorma-autoa. Suurimmal
la osalla yrittäjistä oli autoja vain yksi, mutta mukana olivat myös edellä mainitut
Hautamäen ja Lehtisen yritykset.65
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A lkutuotanto tehostuu
Maatalous koneellistuu nopeasti
Maatalouden murroksesta mainit
tiin jo luvun alussa rakennemuutos
ta ajavana tekijänä. Tässä käsitellään
maatalouden muutoksia lähemmin.
Maatiloista poistui 1960-luvun mit
taan reilut 10 %, ja tiloja oli vuosi
kymmenen lopulla jäljellä noin 2 600.
Pellonraivauksen valtiontuki loppui
1960-luvun puolivälissä, eikä Kauha
joen peltopinta-ala tällä vuosikym
menellä enää oikeastaan kasvanut.
Kauhajoki oli kuitenkin peltoalaltaan
maan suurin pitäjä. Suuresta pelto
O lavi Kangasniem i p u in titö issä.
pinta-alasta huolimatta Kauhajoen
maatalous oli hyvin kotieläinvaltaista ja
etenkin nautakarjavaltaista - Kauhajoel
la oli vuosikymmenen lopulla toiseksi eniten nautoja Kiuruveden jälkeen. Vaikka
lypsylehmien määrä oli hienoisessa laskussa, maidontuotanto lypsylehmää kohti
oli puolestaan kasvussa. Antti Latva-Pukkila muisteli haastattelussaan:
Kauhajoki Kiuruveden kans tappeli 60 - 70 -luvulla ja via 80 -luvullaki, kuka on
suurin mairontuottajapitäjä. ja se oli vuorotellen Kauhajoki ja Kiuruvesi. Ja nyt
tänä päivänä justihin viikko sitte kuulin rariosta, niin kymmenen joukos ei 00
Kauhajokia.
Nautakarjassa oli aiempaa enemmän nuorta karjaa, jota kasvatettiin paikkakun
nan teurastamon tarpeisiin, mutta varsinaisten lihakarjarotujen kasvatus oli alku
tekijöissään.66
Suuri maidontuotanto piti yllä paikallisia meijereitä. Kauhajoen Osuusmeijeri
oli lisännyt juustontuotantoa jo aiemmin ja oli nyt merkittävä tahkojuustontuottaja. Nämä emmentaljuustot vietiin Turkuun, Valion varastoon. Maitoa jalostettiin
myös laadukkaaksi voiksi. Lisäksi meijerissä oli suuri pesula, johon tuotiin pestävää
muistakin pitäjistä, sekä sikala. Meijeri olikin kokonaisuutena suuri työllistäjä.67
Maatalous alkoi erikoistua tilakohtaisesti 1960-luvun lopulla. Samalla se ko
neellistui kovaa vauhtia ja hevos- ja ihmistyön määrä väheni. Kun Kauhajoella oli
vuonna 1959 ollut 402 traktoria, niitä oli vuonna 1969 jo 1078. Peltoalaa oli yhtä
traktoria kohti keskimäärin 20 hehtaaria ja yhtä leikkuupuimuria kohti 80 heh
taaria. Sotien jälkeen salaojitettua maata oli ollut ainoastaan ”maamieskoululla ja
Kauralla”, mutta nyt se alkoi lisääntyä. Kevyen ja joustavasti liikkuvan, hevosen ja
ihmisen muodostaman yksikön vaihtuminen raskaaseen koneeseen lisäsi salaoji-
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K auhajoki to im i H ankkijan uusien
palvelukeskusten p ilo ttip a ik k a k u n ta na. Palvelukeskus a v a ttiin huhtikuussa
1968. A la vu de lta tila ttu a ru n ko ra 
ke n n e tta lukuun o tta m a tta rakennus
p y s ty te ttiin H ankkijan o m in voim in.

tuksen tarvetta. Koneet tulivat myös sisätöihin: lypsykoneita oli kohta joka toisessa
navetassa.68 Maatalouden voimakkaan kehittymisen seurauksena Suupohjan maa
talousoppilaitoksessa alkoi vuonna 1961 kokonainen maatalousteknillinen linja.
Maanviljelys perustui kuitenkin edelleen pitkälti tekemällä oppimiseen, sillä vuo
sikymmenen lopulla vain noin yhdeksän prosenttia Kauhajoen maatalousväestöstä
oli saanut alan koulutusta.69
Hankkija oli alun perin perustettu viljelijöiden yhteisosto-organisaatioksi. Se
toimi pelkästään tukkukauppana osuuskauppojen hoitaessa jakelun. Vuonna 1960
SOK kuitenkin irtisanoi työnjakosopimuksen saadakseen rehukaupan omaan
hallintaansa. Vuosikymmenen lopulla alkoi peräti kauppasodaksi kutsuttu kau
si, jonka aikana Hankkija irtautui osuuskauppayhteistyöstä ja ryhtyi perustamaan
omaa jakeluverkostoa. Maa päätettiin jakaa palvelualueisiin, joissa viljelijät olisivat
suoraan Hankkijan jäseniä. Uudessa toimintamallissa myyntimiehet kiersivät ti
loilla ja toimittivat tavaran suoraan autolla isännille. Kauhajoelle saatiin 1960-luvun lopulla maan ensimmäinen nk. palvelukeskus. Kauhajoen valinta Hankkijan
pilottipaikkakunnaksi perustui sen johtoasemaan maatalouspitäjänä sekä siihen,
että maatalouskaupan markkinaosuudet alueella olivat keskitasoa alemmat. Pal
velukeskukselle järjestyi tontti Filppulankylästä, ja Hankkijalle muodostettiin
laaja-alainen isäntätoimikunta. Maataloustarvikkeiden myynnin ohella Hankkija
osti jäsentensä viljaa ja myi sitä eteenpäin.70
Kesko oli ryhtynyt käynnistämään sekä K-rautakauppaverkostoa että maatalo
us- ja konekauppaa 1950-luvun lopulla. K-kauppaa Kirkonkylässä pitäneet Loukot
kin ottivat toimintaansa mukaan maatalouskaupan siirtyessään uuteen suureen
hallimyymäläänsä vuonna 1968.71
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Vuonna 1969 pidettiin Kauhajoen näyttely, jossa esiteltiin pitäjän maatalout
ta ja teollisuutta. Aiemmat näyttelyt vuosina 1934 ja 1948 olivat kulkeneet maa
talousnäyttelyn nimellä, mutta nyt oli aika yhdistää perinteisesti vahva maatalo
us sekä orastava teollisuus ja tuoda vielä kouluja ja kulttuuriakin esiin. Näyttelyn
suunnittelu käynnistyi Kauhajoen maamiesseuraliiton aloitteesta jo viisi vuotta
aiemmin. Sen järjestämiseen osallistui lukuisa joukko järjestöjä ja rakentamisen
talkootöihin noin kaksituhatta kauhajokelaista. Näyttely ei kuulunut Maatalo
uskeskusten liiton viralliseen ohjelmaan, mutta se oli kuitenkin suuri menestys
ja kävijöitä oli noin 50 000.72 Hankkijan Pentti Yli-Kortesniemellä oli näyttelystä
vauhdikas muistelus:
Oli sellaanen sopimus, että näihin välinäyttelyihin firmat ei tuo uusia maata
louskoneita. Me kerättiin tiloille toimitetuista traktoreista ja työkoneista [näyttelykoneet], oli siis Hankkijan yrityskuvaa tukeva konekanta sielä. Ja sitte pai
notuttiin sellasiin uusiin alueihin, kun muun muassa uima-altaat, jokka siihen
aikaan oli sellaaset neliä metriä, kuus metriä leveitä puhdistuslaitteineen. Ha
luttiin tuoda tätä kautta Hankkijan monipuolisuutta esille. Täälä oli sitten tämä
uima-allas siinä heti portin pielessä. Niin tämä nuori isäntä sukelsi sinne vaat
teet päällä. Ja totes, että hän kokeilee, että tuleeko tästä myyntivalttia. Sielä oli
Kekkonenki niissä maatalousnäyttelyissäP

Kauhajoen n ä ytte ly vuonna
1969 oli koko kunnan yhteinen
ponnistus. N äyttelyssä e site ltiin
m o n ip u o lis e s ti m a ata lo ude n,
te o llis u u d e n , kaupan ja k u lttu u 
rieläm än saavutuksia. Esillä oli
lu o n n o llis e s ti m yös m a a ta lo u s 
kone ita (yläkuva). K olm ipäivä ine n
n ä ytte ly hu ip e n tu i sunnuntaiseen
päiväjuhlaan, jo ta k u n n io itti läs
nä olollaan tasavallan p re sid e n tti
U rho Kekkonen (alakuva).

181

MARTTI ANTTILA

H u o n e k a lu te h ta a t k ä y ttiv ä t runsaasti
pu uta va raa . Kuvassa hu o n e ka lu yrittä jä Erkki R intam äki (vasem m alla)
seuraa puun ty ö s tä m is tä . T yönteki
jö is tä kasvot kam eraan päin on Jussi
H arju-Panula.
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Metsänparannusta ja turvetuotantoa
Edellä mainittu Kauhajoen näyttely avattiin metsäpäivällä, jonka juhlapuhujak
si oli pyydetty Metsäntutkimuslaitoksen metsänarvioimisen professori Kullervo
Kuusela, armoitettu metsätalouden tehostamisen puolestapuhuja. Kuusela painotti
metsätalouden tärkeyttä Etelä-Pohjanmaan talouselämälle sekä sitä, ettei puulla
ollut näkyvissä ylituotanto-ongelmia (puuston kasvu ylitti poistuman pysyvästi
vasta seuraavalla vuosikymmenellä).74 Kauhajoen kasvava huonekaluteollisuus oli
tässä vaiheessa törmännyt jopa koivupulaan. Esimerkiksi Erkki Rintamäen tehdas
käytti koivupuutavaraa runsaan autokuorman viikossa. Kun sitä ei ollut saatavissa
tarpeeksi edes koko maakunnan alueelta, haalittiin koivua ympäri maata.75
Vaikka puulla oli kysyntää, oli metsäalankin työllistävyys laskussa: metsä
talouden ja uiton työpäivät lähes puolittuivat 1960-luvun kuluessa koko maassa.
Metsätalouden miestyötä vähensi mm. puun lähikuljetuksen siirtyminen hevoselta
traktorille sekä moottorisahojen kehittyminen. Ensimmäiset hakkuukoneet ilmes
tyivät markkinoille vuosikymmenen lopulla. Metsänhoitotöiden työmäärä sen si
jaan oli kasvussa, samoin metsänparannuksen. Metsänparannuslain muutoksella
vuonna 1948 oli annettu mahdollisuus metsäautoteiden rakentamiseen metsänpa
rannusvaroilla. Tämä toiminta toi töitä maansiirtourakoitsijoille (ks. esimerkiksi
Kangasniemen perheen yritystoiminnan kuvaus kirjan loppuosaan sijoitetussa yri-
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tyspolkuluvussa). Kauhajoen kunta tuli mukaan metsäautotiehankkeisiin 1960-luvun alussa: kunta maksoi puolet maanomistajalle jääneestä lainasta, mikäli tiellä
oli yleistä merkitystä. Nämä tuet yhdessä nostivat Kauhajoen metsätienrakennustoiminnan ohi koko muun Etelä-Pohjanmaan. Vuosina 1958-1968 pitäjässä raken
nettiin peräti 60 kilometriä metsäautoteitä. Tienrakennus helpotti sekä puun lii
kettä metsästä jalostukseen että metsätöitä. Samalla syrjäisempien seutujen välille
syntyi uusia yhteyksiä ja virkistysmahdollisuudet paranivat. Vuonna 1964 alkanut
MERA-ohjelmakausikin suuntasi rahoitusta metsänhoitoon ja -parannukseen.75
Kauhajoen polttoturvetuotannon aiemmista vaiheista sekä Pajulahti Oy:n
turvekoneista on kerrottu kirjan alkuosassa. Myös Kauhajoen kunta oli tuntenut
kiinnostusta turpeen hyödyntämiseen. Alun perin kunta vuokrasi suoalueita isoa
valtion tukemaa lämpövoimalaa varten. Joitakin alueita jopa ostettiin. Polttotur
peen tuotanto tyrehtyi kuitenkin lähes tykkänään 1960-luvun lopulla öljyn hinnan
laskiessa. Koko maassa toimi enää neljä polttoturpeen tuottajaa, niistä yhtenä Iiron
Turve Kauhajoella. Valtion tukema voimalaitoshanke toteutui myöhemmin Haapajärvelle. Kauhajoelle rakennettiin kunnallinen kaukolämpölaitos 1980-luvulla.
Sen polttoaineena on pääasiallisesti turve, jonka osuus 2010-luvun on alussa ollut
hieman päälle 50 %. Haketta on käytetty 37 % ja öljyn osuus huippujen tasaajana
on ollut noin 12 % vuodessa.77

P u u ta v a ra p in o t sy n ty iv ä t v ikke lä in mi n
kun m o o tto ris a h o je n k ä y ttö hakkuutöissä yle istyi. Kuvassa Eino Laine
m etsätöissä vuon na 1977.
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Reija H a a p a n e n

TEOLLISTUMINEN KIIHTYY
1970-LUVULLA
AUKEAMAN KUVAT PENTTI KAKKORI

Vasem m alla sivulla T e rttu R inta-H alkola työssään Lahtiharju Oy:n kuto m ossa 1970-luvun
puolivälissä. Yläkuvassa vase m m alta lukien Leena N urm ela, Vellam o V a rttila , Irm a S a m p o ja
K irsti Jyrkiäinen valm istam assa sähköliesien k e itto le vy jä S trö m be rg Oy:n Kauhajoen te h ta a lla
vuon na 1977.
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Väestöromahduksen ennustam inen
saa kunnan päättäjät vastatoim iin
Muuttoliikkeen supervuodet koetaan myös Kauhajoella
Kauhajoen teollistuminen oli päässyt hyvään vauhtiin: kun vuonna 1960 teollisuu
den osuus elinkeinojakaumasta oli ollut 10 %, oltiin vuosikymmen myöhemmin jo
lukemassa 18 %.' Eniten teollisuustyöpaikkoja oli sahateollisuudessa, teurastamol
la, leipomoissa, huonekalutehtaissa sekä kutomoissa.2 Tämä positiivinen kehitys ei
kuitenkaan riittänyt työllistämään kaikkia maataloudesta vapautuneita
kauhajokelaisia, kun samaan aikaan vaikutti toinenkin tekijä, suurten
Eniten teollisuustyöpaikkoja oli
ikäluokkien siirtyminen työelämään.
sahateollisuudessa, teurastamolla,
Kuten edellisessä luvussa mainittiin, kauhajokelaisia oli muuttanut
leipomoissa, huonekalutehtaissa
etelään tai Ruotsiin jo pitkin 1960-lukua. Ammattioppilaitoksen rehto
sekä kutomoissa.
ri Lasse Madekivi kertoi lehtihaastattelussa vuonna 1970, että koulun
metallipuolelta siihen mennessä valmistuneista noin sadasta henkilöstä suurin osa
oli työllistynyt Vaasaan, Tampereelle sekä Turun ja Porin laivatelakoille.3 Ruot
sin vetovoimaa puolestaan oli kasvattanut ensin vuoden 1957 markan devalvaatio,
jonka jälkeen naapurimaan palkat olivat noin 50 % kotimaan tasoa korkeammat.
Vuoden 1967 devalvaation jälkeen ne olivat kaksinkertaiset.4 Suomesta muutti
vuosina 1969 ja 1970 ennätysmäärä - noin 40 000 henkeä vuodessa - Ruotsiin, kun
edellisenä viisivuotiskautena määrät olivat olleet 10 000-22 000.5
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Tuolloin Kauhajoen taloussihteerinä toiminut Heikki Taimi muisteli haastat
telussaan, että oli 1960-luvun lopulla ollut liikkeellä taksissa, jonka kuljettaja oli
kertonut vieneensä samana syksynä 14 perhettä Kauhajoelta Ruotsiin. Tässä oli
toiminut esimerkin voima. Miesten oli ollut helppo lähteä kotimaassa lomailleiden
suomalaisten mukana tai innostamana katsastamaan töitä naapurimaasta. Kun
työ oli järjestynyt, seurasivat vaimo ja lapset perässä. Ruotsissakin suuret teolli
suuspaikkakunnat, kuten Göteborg ja Trollhättan, olivat suosittuja kohteita.6Eten
kin sotien aikaan syntyneiden joukko oli huvennut työikään tultuaan: Kauhajoki
menetti 1960-luvun kuluessa puolet vuosina 1941-1945 syntyneistä ikäluokista!7
Teollistumisen ulkoiset edellytykset parantuivat edelleen heti vuosikymme
nen alussa. Vuonna 1973 tehtiin Suomen elinkeinoelämän kannalta merkittävä
EEC-vapaakauppasopimus, jonka mukaan useimpien teollisuustuotteiden tullit
poistuivat vuonna 1977 kokonaan Suomen ja silloiseen Euroopan talousyhteisöön
kuuluneiden maiden välisestä kaupasta. Tämä aiheutti investointien aallon ympä
ri Suomea; kotimaisten yritysten lisäksi Suomeen tuli suoria investointeja muista
Länsi-Euroopan maista. Kauhajoelle tämä investointibuumi näyttäytyi kuitenkin
negatiivisena siinä mielessä, että kauhajokelaiset olivat edelleen suurin joukoin
täyttämässä työvoimavajetta suuremmilla teollisuuspaikkakunnilla. Vuosi 1974
oli muuttoliikkeen "supervuosi” Suomessa, ja tuolloin lähes kuusi prosenttia vä
estöstä vaihtoi paikkakuntaa. Kauhajoen väkiluku laskikin 1970-luvun ensimmäi
sellä puoliskolla peräti 1 010 hengellä ja kävi alimmillaan vuonna 1976 lukemassa
14 444. Myös Ruotsi veti edelleen: pahimmillaan yhtenä vuonna naapurimaahan
muutti yli 300 kauhajokelaista, kokonaisen kylän verran. Väestökato koski erityi
sesti sivukyliä. Kylien tyhjentymisen myötä oli jouduttu lopettamaan kyläkoulu
ja ja monet kyläkaupat olivat sulkeneet ovensa. Väkiluvun vähenemistä joudutti
osaltaan se, että Kauhajoelle oli vuonna
1944 sijoitettu enemmän siirtolaisia,
Kauhajoen väkiluku laskikin
kuin
alun perin suunnitelmissa oli tar
1970-luvun ensimmäisellä
koitettu. Niinpä monet heistä sitten ha
puoliskolla peräti 1 010 hengellä
keutuivat muualle.8
Kunnan väestönkehitystä ryhdytään kääntämään toiseen suuntaan
Kunnan päättäjät säikähtivät toden teolla, kun ennusteet osoittivat Kauhajoen
väkiluvun romahtamista kahdella seuraavalla vuosikymmenellä. Valtakunnan
suunnittelutoimiston ennuste näytti vuoden 1980 asukasluvuksi enää 10 800, josta
määrä edelleen laskisi. Etelä-Pohjanmaan seutukaavaliiton ennuste puolestaan oli
14 300. Asuntohallituksen vastaava lukema oli 15 300, mikä oli lähellä vuoden 1970
asukaslukua 14 94ö.9Edellisellä vuosikymmenellä oli asetettu tavoitteet kunnan ke
hittämiseksi (mm. elinkeinorakenteen uudistaminen) ja suunniteltu toimenpiteet
niiden saavuttamiseksi, mutta ne eivät olleet riittäneet kehityksen kääntämiseksi
myönteiseksi. Taas ryhdyttiin vastaavaan työhön, mutta nyt tosissaan. Kunnanval
tuuston johtavat poliitikot asettivat vuonna 1973 päämäärän, jota yhdessä kunnan
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K u n ta m u o d o n m u u tta m in e n k a u p p a 
laksi oli Kauhajoella pinn alla pitkään.
Ensim m äinen an om us 1960-luvulla ei
m e n n yt läpi sisäasiainm inisteriössä,
m u tta asiaan p a la ttiin jä lle e n 1970-luvun alussa. Kuvassa kokoom uksen
v a ltu u s to ry h m ä jä ttä m ä s sä a lo ite t
taan kunn a n jo h ta ja Jouko V irtaselle.
A lo ite tta lukee ta lou sn euvos Mauri
Perälä.

virkamiesjohdon kanssa ryhdyttiin tavoittelemaan - ennustetun kehityksen sijaan
Kauhajoesta aiottiin tehdä 16 ooo asukkaan kaupunkitason keskus. Päätavoitteen
saavuttamiseksi kunnalliset toiminnot käytiin sektori sektorilta läpi ja kullekin
niistä asetettiin omat tavoitteet. Johtavana ajatuksena oli selvittää, mitä sellaista
Kauhajoelta puuttui, mitä kilpailevilla kunnilla jo oli - ja miten päästäisiin vielä
edelle. Muun muassa asuntotuotanto, teollisuuden kehittäminen ja niiden maapo
litiikalle asettamat vaatimukset nousivat vahvasti esiin. Liikenneyhteydet koettiin
suurena ongelmana.10
Naapurikuntiin päin yhteistyö kenties hieman hankaloitui, kun Kauhajoki ju
listautui seutukunnan keskukseksi. Kauhajoki koettiin liian voimakkaaksi.11 Tuol
loin kunnanjohtajana toiminut Jouko Virtanen muisteli haastattelussaan, että osa
tavoitteenasettelusta selittyi perinteisellä eteläpohjalaisuudella, mutta lopulta vä
kimäärä ei korkeimmillaan 1980-luvulla uupunut kovinkaan paljoa tavoitteesta.
Oltiin sitä mieltä, että tavoite saa olla kunnianhimoinen, jos sen saavuttamiseen
on kuitenkin löydettävissä konkreettisia keinoja. Kaleva Mattila lisäsi haastatte
lussaan pilke silmäkulmassa:
Se oli justihin niihin aikoihin ku Kurkihotelli oli perustettu ja yökerho pelas nel
jään asti aamulla, ja oli kaikkia sellaasia signaalia, jokka puolsi sitä.12
Kauhajoki ryhtyi vuosikymmenen alussa hakemaan uudestaan kauppalan sta
tusta. Kunnan olojen katsottiin kehittyneen 1960-luvulta siinä määrin, että mah
dollisuuksia hakemuksen hyväksymiseen arvioitiin olevan. Kauppalaksi muut
tumista pidettiin tärkeänä Kauhajoen tulevaisuuden kannalta. Sisäasiainminis
teriöllä oli samaan aikaan käsiteltävänä 30 kauppalahakemusta, mutta ne kaikki
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hylättiin, sillä kauppalajärjestelmää oltiin lakkauttamassa, ja siitä luovuttiinkin
vuonna 1976.13
Teollistumiseen liittyvistä tavoitteista huolimatta Kauhajoella oli päätetty, että
kunta ei suoraan tue yrityksiä, vaan pyrkii parantamaan niiden toimintaedelly
tyksiä muuta kautta. Muutamia teollisuustiloja rakennettiin yrityksille, mutta
markkinahinnoin. Pääsääntö oli, että yritys toimii tontin sisäpuolella ja kunta ul
kopuolella. Esimerkiksi velkoja kunta ei lähtenyt takaamaan. Heikki Taimi kertoi
haastattelussaan:
Kunnalle kuului tehdä päiväkodit, koulut, tiet, viemärit, vesijohdot ja katuva
laistus. Ja osoittaa tonttimaata yrityksille. Se oli sitten joskus neuvottelukysymys, että rakentaako kunta tilat, jotka sitten yritys vuokraa tai valmistuttuaan
jopa heti ostaa. Siinä oli vähän tämmöistä veteen piirrettyä viivaa.
Taustalla oli myös kunnan rahatilanne: ei voitu eikä haluttu ottaa suuria riskejä.14
Elinkeinoasiamiehen virka perustettiin vuonna 1972, ensin suunnittelu- ja
elinkeinosihteerin nimikkeellä. Ensimmäisenä tehtävää hoiti tuusulalainen val
tiotieteen maisteri Mikko Holma. Viran perustamista kannattivat mm. teollistamislautakunta sekä Kauhajoen Yrittäjät. Yrittäjien puheenjohtajan Vilho Kuuselan
mukaan asiamiehestä olisi hyötyä kaikille yrittäjille, mutta erityisesti aloitteleville.
Asiamies voisi auttaa perustamisvaiheen laskelmissa ja selvittelyissä sekä verotusja kirjanpitoasioissa.15 Muotiasiaksikin virkaa epäiltiin, ja siitä syystä kuntasuunnittelutoimikunta oli suhtautunut perustamisajatukseen varovasti.16 Yksi elinkei
nosihteerin alkuaikojen tehtäviä oli yhdessä kunnanjohtajan kanssa ottaa ulko
paikkakuntalaisiin yrityksiin yhteyttä ja koettaa houkutella niitä Kauhajoelle.17

Kauhajoen te o llis tu m ise n v a h v a tv u o d e t p e ru s tu iva t sekä uusiin y rity ks iin
ja to im ia lo ih in , e ttä p e rinteiste n y rity s 
ten kasvuun. Tämä taas e d e lly tti tu o 
te ke h itte ly ä ja m a rkk in o in tia . Kuvassa
Kauhajoen Saha Oy:n to im itu s jo h ta ja
Veikko N ie m i-A ro ja kunnan e n sim 
m äinen elin ke in o sih te e ri M ikko H olm a
Kauhajoen Sahan vasta v a lm is tu n e e s 
sa liim a p a lk k i-ja viip a le ta lo te h ta a ssa
syyskuussa 1973.
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Teollistuminen nopeutuu
Teollisuuskylän johtotähdeksi Strömberg
Teollisuuskylät olivat yksi tämän aikakauden ilmiö, ja teollisuuskylän idea tuki
erinomaisesti kunnan tavoitteita teollistumisen ja väestönkehityksen osalta. Kun
Vaasan läänin teollisuustoimikunta vuonna 1971 tiedusteli kuntien kiinnostusta
sijoittaa alueelleen teollisuuskylä, halukkaiksi ilmoittautui 33 kuntaa. Näistä kol
mea tarjottiin läänin ehdokkaina kehitysalueiden neuvottelukunnalle. Sopivan
alueen kriteereinä pidettiin mahdollisuutta saada 20-40 hehtaaria tonttimaata
keskisuuren keskuksen läheisyydestä, työvoimaa sekä pistoraide. Kauhajoesta tuli
yksi läänin ehdokkaista Seinäjoen ja myöhemmin Kokkolaan liitetyn Kaarlelan
ohella. Kauhajoen valintaan lienee vaikuttanut myös se, että teollisuustoimikunnan puheenjohtajana toimi Kauhajoen Sahan toimitusjohtaja, teollisuusneuvos
Veikko Niemi-Aro. Samana vuonna perustettiin Kehitysaluerahasto (KERA), jon
ka avustuksella ko. kyliä alettiin vuonna 1973 synnyttää ympäri Suomea. Ensim
mäiset teollisuuskylät syntyivät niin kutsutun I kehitysaluevyöhykkeen kuntiin:
Kajaaniin, Lieksaan, Rovaniemelle ja Iisalmeen. Seuraavana vuonna tehtiin pää
tökset viiden Il-vyöhykkeeseen kuuluvan kunnan teollisuuskylästä, mutta Vaasan
läänin kylä meni Kaarlelaan.18
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K auhajoki oli m onien m u id en kuntien
jo ukossa hakem assa v a ltio n tu ke m aa
te ollisuuskylä ä, jo lle h a n k ittiin laaja
alue A ron kylä stä . Valinta ei osun ut
Kauhajokeen, m u tta kunta te ki kauas
kantoisen päätöksen ja pe rusti te o lli
suuskylän paikka ku nna n o m in voim in.
Valtion päätöksiä vielä o d ote lta essa
A ron kylä n te o llis u u s ky lä a lu e e lta lu o 
v u te ttiin ensim m äinen to n tti P ajulahti
Oy:lle jo ulu ku ussa 1972. A lle k irjo itta 
massa kunn a n jo h ta ja Jouko V irtanen,
Pajulahti Oy:n to im itu s jo h ta ja Heikki
Toivakka sekä K auhajoen O suuspan
kin p a n kin jo h ta ja Ilm ari Varam äki.

Teollisuuskyliä perustettiin kuitenkin myös omin voimin. Kauhajoen kun
ta oli jo aloittanut yritystoiminnan tukemisen kaavoitusratkaisuillaan, ja mm.
Kunta-Panulan pienimuotoinen teollisuusalue oli hyvässä vauhdissa. Nyt kunta
hankki seurakunnan kanssa tehdyin maanvaihdoin Aronkylästä suuren alueen,
jolle kaavoitettiin 40 hehtaarin teollisuuskylä. Kokonaisuudessaan teollisuusky
lää varten kaavoitettiin peräti 100 hehtaaria. Kunta sitoutui rakentamaan alueelle
tiet ja viemärit, eikä yrityksiltä peritty näistä liittymiskustannuksia. Keväällä 1974
alueelle nousi kunnan rakennuttamana ensimmäinen, kooltaan 1 300 neliön teol
lisuushalli, joka vuokrattiin Pajulahti Oydle.19
PENTTI KAKKORI

Pajulahden uusi tu o ta n to h a lli saatiin
k ä yttö ö n vuon na 1974. Halli o li ta r
k o ite ttu etenkin jy rs in -ja p a la turp een
tu o ta n to k o n e id e n valm istukse en.
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P ajulahden ty ö n te k ijö itä ta m m iku u s sa 1977: Pekka B äckström to im isto ssa , M atti
Aronen salkkuineen lähdössä kohti kotia ja Heikki Ulvas tu o ta n to h a llis sa . Työn
alla oli m m . tu rp e e n keruuvaunuja.
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Teollisuuskylän syntymiseen liittyi olen
naisesti Strömbergin liesi- ja lämmitintehtaan hankkiminen Kauhajoelle. Vaasalainen
Oy Strömberg Ab poti pahaa työvoimapu
laa ja etsi uutta paikkakuntaa, jolle sijoittaa
tuotantolaitoksen. Kauhajoki sijaitsi hyväk
syttävällä etäisyydellä Vaasasta, mutta kil
pailijoitakin oli pari kolme. Kunnan päät
täjät olivat prosessissa aktiivisesti mukana.
Strömbergille piti pystyä osoittamaan, että
Kauhajoki selviytyy yli 400 työpaikan lisäyk
sestä, etenkin kun paikkakunnalla ei aiem
min ollut ollut ns. liukuhihnatyötä. Tuolloin
kunnanjohtajana toiminut Jouko Virtanen
muisteli, että työvoimasta vaadittiin jopa ai
van konkreettista sitoumusta noin 200 hen
gen osalta, mutta Virtanen ilmoitti voivansa
luvata vain yhden, nimittäin itsensä. Konkreettinen sitoumus olisi ollut mahdoton
senkin vuoksi, ettei sijoittumisprosessista saanut vuotaa mitään tietoja julkisuu
teen. Päätös tehtiin lopulta Kauhajoen hyväksi, ja tehtaan rakentaminen käynnistyi
vuonna 1975. Ensinnä pystytettiin 5 000 neliön halli, jossa aloitettiin keittolevyjen
ja vastusten valmistus. Laitteet koottiin tässä vaiheessa vielä Vaasassa. Seuraavana
vuonna halli laajennettiin kokonaisen hehtaarin kokoiseksi ja Kauhajoella aloitet
tiin myös sähkölämmittimien valmistus, alusta loppuun. Vuonna 1977 Strömberg
päätti siirtää lämpökojevalmistuksen kokonaisuudessaan Kauhajoelle, ja samana
vuonna alkoi lähes kolmen hehtaarin kokoisen lisärakennuksen pystytys. Yksityis

Ylhäällä vasem m alla Ulla J uup alu om a
sekä ta u s ta lla nä kyvä t Kaija Iso-Koivisto ja Irm a S alonen v a lm is ta v a t
k e itto le vy jä K auhajoen S trö m be rgillä
ta m m iku ussa 1977. S ä h kö lä m m it
tim ie n v alm istukse en ta rk o ite ttu a
laajennusosaa v iim e is te ltiin sam aan
aikaan (alakuva).
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kohtana mainittakoon, että arkkitehti suunnitteli suurimman hallin katolle kook
kaan, tyylitellyn S-kirjaimen, jonka oli tarkoitus erottua ilmasta käsin Kauhajoen
yli lennettäessä.20
Strömbergin Kauhajoen tehtaiden ryhmänjohtajana tuohon aikaan toiminut
Timo Katajisto muisteli työvoiman hankintaa:
Sehän siirrettiin työvoimapulan takia, kourallinen henkilöitä Vaasasta muutti
tänne ja kaikki muut otettiin paikkakunnalta töihin, 20 hengen porukoissa otet
tiin. Noin satakunta henkilöä vuodessa, sillä lailla pystyi hyvin kouluttaa.
KAUHAJOEN KAUPUNKI

A ron kylä n te o llis u u s a lu e tta 1980-luvun a lku p u o le lla . S trö m be rgin
S -kirjain e ro ttu u katolla. Taaem pi tu m
m a ka tto in e n halli on O nninen Oy Vesm en tu o ta n to la ito s , jo k a oli alkuaan
kunnan Esko S alolle ra k e n n u tta m a ja
tässä vaiheessa jo Vesmen o m istam a
ja laajentam a.
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Lopulta vuonna 1979 tehtailla työskenteli 350 työntekijää ja 50 toimihenkilöä. Au
tomatisointi ja tietokoneistuminen vaikuttivat kuitenkin jo henkilömääriin. Kau
hajoelle siirretty tuotanto oli suurempi kuin Vaasan, vaikka Vaasassa oli vuonna
1974 ollut vielä 700 henkeä tuotannossa ja toimihenkilöltäkin 120.21
Kauhajoella työvoimareservinä toimivat naiset, kun miehistä oli täälläkin pu
laa: Strömbergin työntekijöistä 70-80 % oli naisia, joita oli vapautunut esimerkik
si puhelinkeskusten automatisoinnin seurauksena. Levy- ja pintakäsittelyosaston

työnjohtajana siirtymävaiheessa toiminut Reino Kangas luonnehti työntekijöiden
lähtötasoa Strömbergin kannalta:
Jokka ei ollu ikinä, no hellan nähny jokaanen kotonansa.
Heille opetettiin hitsausta ja muuta metallintyöstöä. Tehtaasta tuli 1970-luvun lo
pulla Kauhajoen suurin työllistäjä, Kauhajoen Sahan varsinaisen sahaustoiminnan
vähennyttyä. Suuri tehdas työllisti luonnollisesti myös paikallisia yrityksiä, alkaen
hallin eri vaiheiden rakentamisesta. Pääurakoitsija Toivo Kuusisto kertoi raken
nustöiden loppuvaiheessa lokakuussa 1978, että hänen yrityksensä palkkalistoilla
PENTTI KAKKORI
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oh 3,5 vuotta kestäneen urakan aikana ollut enimmillään 60 ja pienimmilläänkin
2 0 miestä. Varsinaista toimintaansa tukemaan tehdas tarvitsi mm. pakkausmateriaalia, puutavaraa, vartiointia ja kuljetuksia. Strömbergillä olikin parhaimmillaan
kymmenen alihankintayritystä.22
Kunnanjohtaja Jouko Virtasen mukaan Strömbergin tulo oli paikkakunnan
kehityksessä tietynlainen lehden kääntäminen. Sillä oli työpaikkamääräänsä suu
rempi merkitys, koska Strömberg oli ensimmäinen suuri yritys, joka näki, että Kau-

T eollisuusalue kesällä 2015. Etualalla
IKH, jo n k a halleja on la a je n n e ttu
m oneen ottee se en Taustalla nä kyvä t
e n tise t S trö m be rgin ja Vesmen ha llit.
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hajoki on mahdollinen sijoituspaikka. Kauhajoen uusi tehdas oli valtakunnallinen
uutinen, ja ihmeteltiin, mitä on tehty, että tällainen laitos on saatu paikkakunnalle.
Toisaalta Strömbergin tulo vaikutti joihinkin muihin neuvotteluihin, sillä esim.
valtion tukirahoitusta ei voinut saada toisen Kauhajoen mittakaavassa suuren yri
tyksen rakennusinvestointiin. Esteenä oli etenkin huoli työvoiman riittävyydestä.
Strömbergkin kokeili ensin lopulliseen kokoon nähden vaatimattomalla osahallilla, miten systeemit Kauhajoella alkavat toimia, saako työvoimaa ja pystyykö kunta
vastaamaan esimerkiksi asuntorakentamisesta.23
MARTTI ANTTILA

Loviisan y d in vo im a la n rakennus
ty ö m a a oli yksi K auhajoen Sahan
ta lo te h ta a n p ro je k tiko h te ista 1970-luvulla. Loviisaan to im ite ttiin kaikki
rakentam isen aika iset m a jo itu s -ja
m u u t tila t, tie te n k in elem e n tte in ä .
H elsingin m y y n tik o n tto ri h o iti ta lo je n
kaup at ja ne te h tiin tilau ksen m ukaan
A ronkylässä. Helsingin k o n tto ri myös
h o iti paljo n e le m e n ttie n p y styty stä ja
siellä oli tä tä v arten h e n kilö ku n ta a kin .
E sim erkiksi tässä kuvassa keskellä o le 
va ty ö n jo h ta ja Eero M äntysalo ei o llu t
koskaan töissä K auhajoella. M äntysalo
e sittele e rakennuksia in sin ö ö ri A n tti
M äkiselle (oike anp uo lim m a isin) sekä
R aim o Rannalle kesällä 1974.

Kauhajoen Sahalla talotuotanto ohittaa sahauksen,
Rauma-Repola kiinnostuu
Kauhajoen Sahan sahatavarantuotanto nousi uusiin ennätyslukemiin 1970-luvun
vaihteessa. Samaan aikaan yritys oli saanut elementti- ja liimapuupalkkituotteidensa myynnin hyvään kiitoon. Saha jalosti nyt noin puolet sahaamastaan puuta
varasta itse. Elementeistä ja liimapuupalkeista valmistui mm. Kauhajoen uimahalli
vuonna 1970 sekä Härmälän kirkko Tampereelle vuonna 1972. Alettiin osallistua
asuntomessuille, joista ensimmäiset pidettiin Tuusulassa vuonna 1970. Kangasalan
asuntomessuilla kesällä 1972 puolestaan esiteltiin ensimmäiset kokonaiset viipaletalot, joissa tehdastyön osuus oli jo lisääntynyt lähes maksimiinsa. Viipaleissa
oli valmiina sähkö-, viemäri- ja vesijohtoputket, ja tontille saavuttuaan viipaleet
vain yhdisteltiin. Lisäksi ajan hengen mukaisesti esiteltiin sähkönkäytön mallitalo.
Saha toimitti myös Loviisan ydinvoimalan rakennustyömaan parakit ruokaloita
ja majoitustiloja myöten, samalla lailla valmiina viipaleina. Kesällä 1972 pidettiin
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Loviisassa väliharjannostajaiset yhteensä 40 rakennukselle, joilla oli harjaa lähes
kilometri. Koko urakka oli tuolloin hieman yli puolivälin. Eräs suosittu tuote oli
kasvihuonekaarihalli, jonka kantavat rakenteet tehtiin liimapuusta. Kotimaan
markkinoinnin voimakas kehittäminen vähensi viennin osuutta myynnistä, ja
vuosikymmenen alussa se oli enää neljäsosa.24
Liikevaihto yli kaksinkertaistui 1960-luvun puolivälistä 1970-luvun alkuun tul
taessa. Työntekijämääräkin oli edelleen kasvussa. Vuoden 1972 lopulla työntekijöi
tä oli 430, joista 200 talotuotannon palveluksessa. Suurelementtituotantoa varten
tehtiin vuonna 1973 uusi 6 100 neliömetrin halli, tuolloin hetken aikaa Kauhajoen
suurin rakennus. Liimapuupalkkien valmistus siirtyi sekin uuteen halliin, ja tuo
tanto voitiin moninkertaistaa. Yrityksen työpaikkamäärä nousi yli viiteensataan,
minkä lisäksi etenkin talotehdas työllisti muita yrityksiä, kuten ovien, ikkunoiden
ja LVI-laitteiden myyjiä sekä kuljetusyrityksiä. Vaikka työvoimaa saatiin ammat
tikoulusta, jatkui myös sahan antama oma koulutus esimerkiksi viipalerakentamisen alalla.25

Loviisan yd in vo im a la n rakennus
työ m a a n m a jo itu sa lu e 1970-luvun
alku p u o le lla . A su in p a ra kit te h tiin
N asta-e lem en teistä kooten. Nasta
oli 90 cm leveä, suora seinä-, ovi-,
ik k u n a -ta i m uu e riko ise le m e n tti aina
sille kuuluvaan kohtaan. Se oli Sahan
ensim m äin en e le m e n ttilin ja . Nas
ta -e le m e n tte jä te h tiin hyvin paljon,
esim erkiksi A rge ntiina n Tulim aahan
10 0 0 ta loa ja G addafille Libyaan myös
runsaasti. Eräs Libyaan ele m e n tte jä
k u lje tta n u t laiva upposi Välim erellä
ja 200 asunnon verran tavaraa jä i
m erenpohjaan.
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Raum a-R epola O y:lle s iirty n y t K auhajoen Saha sai
v u o sikym m e n e n lo p p u p u o le lla m itta s u h te ilta a n
h u o m a tta va n suuren tilau ksen Latviasta. Kyseessä oli
V entspilsin kaup un gin satam aan p y styte ttä vä kookas
kalisuolavarasto. P rojekti oli m o ne lla ta paa haastava,
alkaen 4 5 -m e tris te n palkkien työ s tä m is e s tä . Työpöytä
p iti rakentaa uusiksi ja kaarevuuden aikaansaam inen
vaati paljo n hitsa am ista. Raskaiden palkkien s iirte ly
vaati o m a t kom m erven kkinsä. V alm iit liim a p a lk itv ie tiin
rekoilla Kaskisiin, jo s ta ne ja tk o iv a t m atkaa Latviaan
Turson hinaam alla pro o m u lla .
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Kauhajoen Saha ehti hankkia vie
lä konkurssiin menneen Peltokosken
sahan Ylistarosta, ennen kuin vuonna
1974 Rauma-Repola Oy osti Kauhajoen
Sahan tuotantolaitokset. Tässä vaiheessa
sahan liikevaihto oli noin 28 miljoonaa
markkaa. Näin Kauhajoen yrityskanta
lisääntyi jälleen yhdellä valtakunnallisel
la toimijalla. Rauma-Repolan tavoitteena
oli kasvattaa nimenomaan liimapuupalkki- ja talopuolta edelleen. Emofirma muodosti pian koko maan laajuisen
talomyyntiketjun, Puutalon. Vuosikym
menen loppupuolella viennin osuus jäl
leen lisääntyi, ja sitä oli niin itään kuin
Länsi-Eurooppaan ja kaukomaille. Muun
muassa Tulimaahan saakka toimitettiin
kokonainen asuntoalue ja Latviaan 17 rekkakuormallista liimapuupalkkeja Kauhajoen kirkkoakin kookkaamman kalisuolavaraston
rakentamista varten. Sahauksen väheneminen johti kuitenkin työn
tekijämäärän laskuun. Vuonna 1980 Kauhajoen koko puunjalostus
alan työpaikkamäärä oli 792, mutta siitä Rauma-Repolan Kauhajoen
Sahan osuus oli enää 250.26

Huonekalualasta toimialakeskittymä
Edellisen vuosikymmenen loppupuolella Kauhajoella arvioitiin olleen noin 100
huonekalualan yrittäjää. Vuoden 1969 Kauhajoen näyttelyssä tästä joukosta huonekalujaan esitteli peräti 20 tehdasta.27 Uusia huonekaluyrityksiä syntyi edel
leen, mainittakoon tässä esimerkkeinä Seppo Nurmelan vuonna 1969, Kalevi
Yli-Heikkilän vuonna 1970 ja Risto Upan vuonna 1974 perustamat tuotantolaitok
set. Yli-Heikkilän kolme veljeä tuli myöhemmin mukaan yrityksen toimintaan.
Kalevin menehdyttyä liikenneonnettomuudessa yrityksen johtoon siirtyi veljek
sistä Kari. Upan yrityksestä muotoutui aikanaan yrityskaupan kautta Kauhajoen
Kaluste Team Oy.28
Huonekalualasta oli tullut vakiintunut toimialakeskittymä. Kaikki tehtaili
jat eivät pitäneet kehitystä edullisena, vaan huonekaluteollisuuden lisääntymisen
katsottiin myös koventavan kilpailua, ja sellaisiakin yrityksiä oli, jotka joutuivat
lopettamaan toimintansa. Kauhajoen huonekaluteollisuudelle tyypillisintä oli
keskittyminen kovien huonekalujen (hyllyköt, kaapit, pöydät jne.) tuotantoon.
Esimerkiksi Rotola-Pukkiloiden tehdas erikoistui puupintaisiin kirjahyllyihin
TIMANTTI-tuotenimen alla.29 Sohvantekijöitäkin toki oli, kuten Perälä-Yhtymä.
Erkki Mannilan perustama huonekaluyritys, joka 1970-luvulla vaihtoi nimensä
Mannila-Yhtymäksi, tuotti samoin sohvakalustoja, mutta markkinoi muitakin ka
lusteita. Tuotantosuuntaa saatettiin myös sopeuttaa ajan vaatimusten mukaisesti.
Esimerkiksi Pentti Martinin Kauhajoen Puujalostamo siirtyi julkisten tilojen ja
keittiöiden kalustamiseen sekä muutti yrityksensä nimen Kauha-Kaluste Kyiksi
1970-luvun vaihteessa.30
KAUHAJOEN KAUPUNKI, PENTTI KAKKORI

K auhajoen h u o n e k a lu te o llisu u s
k e sk ittyi koviin hu o n e ka lu ih in , m u tta
esim erkiksi Perälä-Yhtym ä m e ne styi
hyvin s o h va ka lu sto m a rkkin o illa .
Kuvassa Esko N um m ikoski v e rh o i
lem assa sohvaa Perälä-Yhtym ässä
vuon na 1977.
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H uo nekalute hda s P. R otola-P ukkila
Kyin tu o ta n to , tu o ta n to tila t ja
h e n k ilö stö kasvoivat h u o m a tta va sti
1970-luvulla. Aukeam an kuvat on
o te ttu yrityksessä vuonna 1977.
V asem m anpuolim m aisessa kuvassa
v iilu ja liim aam assa on A rto U usitalo.
Seuraavassa kuvassa h io n ta ty ö tä
te ke vä t Ilm ari N iem inen ja M atti
Laltam äki. P en tti Ketola poraa reikiä
koneella. A uton kuorm atilassa
näkyvää asiakasta palvelee Tuom o
V uorenm aa. Viim eisessä kuvassa
on y h tiö n m a llisto o n 1970-luvulla
k u u lu n u t kirjahylly.

200

Jo olemassa olevat yritykset kasvoivat ja muuttuivat yhä teollisemmiksi. Esi
merkiksi P. Rotola-Pukkila Ky viisinkertaisti tuotantotilansa 1970-luvun mittaan,
niin että vuosikymmenen lopulla tilaa oli 5500 neliötä. Koneistamalla ja tekemällä
pitkiä sarjoja saatiin työteho ja laatu paremmiksi ja pysyttiin kilpailussa pinnal
la. Koneiden kehittymistä seurattiin: käytiin messuilla ulkomailla, mutta samalla
jatkettiin omien koneiden kehittelyä. Pentti Rotola-Pukkila kertoi haastattelussa:
Mutta nuo kääntölaitteet on sellaaset, minkä mä 80-luvun aluus patentoin, mo
lempiin suuntiin kääntävä, sellaanen nopia kääntäjä, joka on vielä koko ajan
toiminnas. Yks ratkaaseva etu tänäki päivänä vielä linja-ajos.31
Erkki Rintamäki laajensi myös tuotantotilojaan ja investoi uudenaikaisiin konei
siin, joten vuosikymmenen lopulla Rintamäen huonekalutehtaassa käsityövaiheita
olivat enää kokoonpano ja pakkaus. Rintamäki teki huonekalujen ohella alihankintasorvausta, joka oli täysin automatisoitu.32 Koneistaminen koski kuitenkin pit
kälti kovien kalusteiden teollisuutta, kun taas verhoiltavien sohvien ja tuolien tuo
tannossa jouduttiin edelleen käyttämään paljon käsityötä. Sarjatuotantoa voitiin
silti hyödyntää tälläkin alalla, esimerkiksi Perälä-Yhtymän heti vuosikymmenen
alussa rakentamassa 1 800 neliön suurverhoomossa. Perälä-Yhtymän laajennukset
jatkuivat vuosikymmenen mittaan aina 6 000 neliöön saakka, osittain yrityksen
tytäryhtiön Möbeljattanin nimissä. Yhtymällä oli tuotantolaitos myös Forssassa.33
Siinä missä koneellistaminen vähensi työvoiman tarvetta, yritysten tuotantovolyymin kasvu toimi toiseen suuntaan. Eluonekalualan työpaikkojen määräksi
arvioitiin vuonna 1974 enää 300, kun edellisellä vuosikymmenellä liikuttiin 50o:n

paremmalla puolella. Kauhajoen Yrittäjien 50-vuotishistoriikki kuitenkin mai
nitsee huonekalualan lisänneen työpaikkojaan 1970-luvulla, mikä tarkoittaa, että
määrä kasvoi jälleen vuosikymmenen loppua kohti. Esimerkiksi Rotola-Pukkilat
olivat aloittaneet 1960-luvun puolivälissä pariskunnan omin voimin, mutta henkilökuntamäärä nousi 1970-luvun loppuun mennessä jo 3o:een. Erkki Rintamäki
työllisti tuolloin 46 henkeä. Enemmän käsityötä vaativaa pehmeää puolta edusta
nut Ritva Mannila muisteli, että Mannila-Yhtymässä oli parhaimmillaan 1970-luvun puolivälissä töissä lähes 50 henkeä (luvussa on kiertokauppa mukana). Perälä-Yhtymällä puolestaan oli 1970-luvun lopulla Kauhajoella yli 40 työntekijää.34
Yksi huonekaluteollisuuden kasvua edistänyt tekijä oli yhteistyö valtakun
nallisten huonekaluketjujen kanssa. Perälä-Yhtymän ensimmäinen kumppani
oli Isku, joka oli huomannut, että se saa sohvan alihankintana halvemmalla kuin
omana tuotantonaan. Perälä-Yhtymälle puolestaan oli helpompaa toimittaa isoja
määriä yhteen pisteeseen kuin myydä niitä kiertokaupalla. Myöhemmin päämiehiksi tulivat myös Asko ja Sotka. Huonekalujen mallit olivat omia, ne vaativat vain
päämiehen hyväksynnän.35 Erkki Rintamäki perusteli lehtihaastattelussaan omien
mallien käyttöä seuraavasti:
Tällä tavoin löydetään helpoin ja edullisin valmistustapa. Ulkopuolisen suunnit
telijan mallit kun ovat usein turhan monimutkaisia valmistaa,36
P. Rotola-Pukkilan tuotteita markkinoivat Asko, Isku, Sisusterenkaan jäsenliikkeet
sekä OTK.37 Myös Mannila-Yhtymä alkoi myydä huonekaluketjuille jo 1960-luvun
lopulla, ja 1970-luvulla asiakkaita olivat ainakin EKA-kaluste, Isku, Asko ja Antti
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la, josta ostoksilla kävi mm. itse Kalle Anttila. Mannila-Yhtymä sai vuosikymme
nen alussa suuren kaupan myös Tampereen Hervannan uusiin opiskelija-asuntoi
hin, joita kalustettiin sadoissa laskettava määrä. Huonekalut käytiin kokoamassa
paikoilleen. Myöhemmin saatiin vielä samanlainen projekti Turkuun.38 Tässä vai
heessa kauhajokelaisilla yrityksillä oli kuitenkin edelleen runsaasti kiertokauppatoimintaa: maanantaiaamuisin startanneiden autojen määräksi on arvioitu par
haimmillaan jopa 200.39
PENTTI KAKKORI

Le vy-yrittäjäksi s iirty n y t Juho Äijö
rakensi K unta-P anulan alue elle kaarih a llin vuo n n a 1973. Hyvissä tiloissa
oli m a h d o llis ta laajentaa levyliikkeen
tu o te va lik o im a a sekä ta rjo ta uusia
pa lvelu ita .

Juho Äijö vaihtoi 1960-luvun lopulla huonekalujen valmistuksen ja myynnin
kovalevykauppaan - omaan osaamiseen ja paikkakunnan tarpeisiin liittyvien
pohdintojen jälkeen. Kovalevy oli tullut tutuksi huonekalujen teossa, ja se oli kes
tävä, edullinen ja yksinkertainen tuote. Huonekaluteollisuuden lisäksi levyä käy
tettiin maatalouden vaatimissa rakenteissa sekä talonrakennuksessa. Äijö sai os
taa suuria, huokeita levyeriä ja varastoi ne Aronkylään entisen Korpelan verstaan
pihamaalle. Turjankylän kehräämörakennusta ei enää tarvittu, mutta se sai pian
uuden käyttäjän, mistä lisää myöhemmin tässä luvussa. Vuonna 1973 Äijö vuokra
si kunnalta Kunta-Panulasta maapohjan ostositoumuksella ja tontille pystytettiin
kaarihalli. Nyt oli mahdollista laajentaa myös toisenlaisiin levyihin ja valikoimaan
tulivat mm. lastulevyt ja tiskipöydän kannet sekä vaneri. Vuosikymmenen lopulla
tilaa oli kaikkinensa noin 2 000 neliötä ja tarjolla oli uusia palveluita, kuten määrämittasahaus. Myynti kasvoi koko ajan, kun rakentajatkin käyttivät enenevässä
määrin levyliikkeen tuotteita.40
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Puutuoteteollisuuden paikallinen ja maa
kunnallinen keskittymä loi perustan myös
Heikki Ketolan yritystoiminnalle, joka lähti
käyntiin käsityönä veistetyistä hirsimökeis
tä. Kun tuotannon ydinalueella, maakunnan
keskiosassa, mökkejä veistettiin vähän joka
pihassa ja etelästä tulleet ostajat kiersivät
niitä ostoksilla katselemassa, kasvoi myynti
siinä sivussa Kauhajoellakin. Kädentaitajien
puute vaikutti tähänkin puutuotealaan, joten
Ketola hankki vuonna 1973 koneet ja tuotan
to teollistui. Samalla toiminta virallistettiin
Veistomökki Oy:n nimelle. Tuotantotilat saa
tiin Kainaston polttoturpeen vanhasta raken
nuksesta. Yrityksellä oli parhaimmillaan 7-8
henkeä töissä, kesäaikaan vielä enemmän,

H eikki Ketolan m ö kinveisto ide a
ty ö llis ti niin isän kuin m u uta kin
p e rh e ttä . Ylhäällä vasem m alla
y rittä jä n p u oliso Maija Ketola
osallistuu hirsim ö kin tilk its e m iseen. K auhajoen y rittä jä t ovat
m yös h y ö d yn tä n e e t te hokka asti
ty h jille e n jä ä n e itä tu o ta n to la ito k 
sia, V eisto m ö killä oli käytössään
K auhajoen P o ltto tu rp e e n vanha
rakennus. Näiden kuvien vieressä
eräs v a lm iis ta ran tam ökeistä .
A lem m assa kuvassa H eikki Ketola
käyttää listo je n p o ltto k o ris te lu la ite tta . Ketolan appi, to in e n
tä stä kirjasta tu ttu y rittä jä Vilho
Kuusela, oli e p ä illy t saako Heikki
koskaan m o ista kallista la ite t
ta m a ksettua . K oriste listo jen
kysyntä m m . h u o n e k a lu yritys te n
parissa oli k uite nkin niin suurta ,
e ttä kone oli kohta m a k s e ttu ja
to in e n k in tila ttu .
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K irvesm iesisän
k a u s ilu o n te in e n ty ö ttö m y y s
s y n n y ttä ä y rity k s e n
H eikki Ketola to im i ensim m äisen
yrityksensä pe rustam isen aikaan
o p e tta ja n a K auhajoella. Kerran v a n 
hem piensa luona käydessään hän
s a ttu i kysym ään kirvesm iesisältään,
m iksi tä m ä oli ty ö ttö m ä n ä . Isän m u 
kaan ta lve lla o li hilja isem p aa . Ketola
sai idean, s o itti p a n k in jo h ta ja lle , kysyi
tilin s ä sald on ja o sti M e ts ä liito lta koko
rahalla p u uta . P uut tu o tiin pihaan, ja
isä ry h ty i raken tam aa n niistä m ökkiä.
Vuosi oli 1969. Seuraavana k e vä tta lv e 
na m ö k k ip ro je k ti ty ö llis ti jo naapurus
to n k in isäntiä ja m ökkejä s yn tyi useita.
M uutam an vuo d e n päästä p e ru s te ttiin
V eisto m ö kki Oy. Lopu lta H eikki Ketola
vuo n n a 1977 jä tti o p e tta ja n te h tä vä t
kokonaan ja ry h ty i tä ysipäiväiseksi
y rittä jä k s i.42

Heikki Ketola ja Juhani Ala-K okko
e s itte le vä t V eisto m ö kin tu o tte ita
K auhajoen m a rkk in o illa vuon na 1977.
P o ltto k o ris te ltu ja listoja näkyy m m .
naulakoissa ja m ö kin otsalaudoissa.
Taustalla V ilho Kuusela m yym ässä
K ökkäarpoja.
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kun mökkejä käytiin pystyttämässä ympäri Suomea. Seuraava askel oli tuotan
tosuunnan vaihto, tässäkin tapauksessa lähiseudun huonekalualan kysynnän tu
kemana. Levykalusteita valmistavat tehtaat tarvitsivat listoja, joita Veistomökin
koneilla pystyi höyläämään. Tähän tehtävään perustettiin vuonna 1978 Listatalo
Oy, joka aloitti toimintansa Kunta-Panulan teollisuusalueella ja työllisti kymmen
kunta henkeä. Yritys siirtyi vuonna 1989 Jalasjärvelle, ja se on kasvanut valtakun
nallisestikin merkittäväksi listojen valmistajaksi noin 20 %:n markkinaosuudella.
Yritys työllistää nelisenkymmentä henkeä.41

61820 HANGASKYLÄPuh. 963-29111

Samoin huonekaluteollisuuden houkuttelemana saatiin vuonna
1969 paikkakunnalle orimattilalaisen huonekalukankaita valmistavan
Oy Sellgren Abin sisartehdas. Kauhajoen laitos nousi alallaan nopeasti
kolmen suurimman joukkoon Suomessa ja työllisti kolmisenkymmen
tä henkeä. Tehdasrakennustakin jouduttiin pian käynnistyksen jälkeen
jatkamaan. Tehdas valmisti kuukaudessa 25-30 kilometriä kangasta,
joka myytiin pääasiassa Kauhajoen ja naapuripaikkakuntien huoneka
luteollisuuden tarpeisiin, verhoilijoille sekä myymälöille. Kun ammatti
taitoisista kutojista oli pulaa, tehdas koulutti heitä itse.43
Huonekalutehdas Heikki Kontio erikoistui 1970-luvulla sänkyjen
valmistukseen. Kysyntä osoittautui hyväksi ja vuosikymmenen lopussa
Kontion tehtaalta lähti 1 000 sänkyä viikossa (osa vietiin Pohjoismai
hin). Vuoteisiin alettiin myös upottaa digitaalisia kelloja, radioita ja va
laisimia. Kauhajoen Hankkija oli huonekaluteollisuuden toivomuksesta
laajentanut tuotantoa valaisinpuolelle ja toimitti niitä mm. Kontiolle.
Kun Hankkijan pääkonttori päätti myöhemmin lopettaa valaisinten val
mistuksen, Kauhajoella myyntipäällikkönä toiminut Juhani Kuusisaari
ryhtyi jatkamaan työtä puolisonsa kanssa. He perustivat Suupohjan Va
laisin -nimisen yrityksen vuonna 1978. Palkkatyö vaihtui kohta täysipäi
väiseksi yrittämiseksi.44

BIMBO SOKKELISANKY
HUONEKALUTEHDAS HEIKKI KONTIO KY
61830 HANGASKYLÄPuh. 963-29111
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HUONEKALUTEHDAS HEIKKI KONTIO KY
61830 HANGASKYLÄPuh. 963-29111

BIMBO SOKKELISANKY
HUONEKALUTEHDAS HEIKKI KONTIO KY
61830 HANGASKYLÄPuh. 963-29H1

H uo nekalute hda s H eikki K on tio Ky eriko istu i
sänkyihin 1970-luvulla. Sänkyihin ry h d y ttiin myös
lisääm ään m o ne nla ista te kn iikka a kuten kelloja
ja ra d io ita . Sängyn runkoa kasaa Kari Y li-H eikkilä,
vuosi on 1976. Kari on tä m än luvun alussa m a in itu n
kaim ansa serkku.
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Esko Salo s iirty i K öyliöstä K auhajoelle
vuon na 1974. Kunta rakensi Salon
y rity ks e lle h a llin A ron kylä än, m u tta
ensin to im ittiin pienem m ässä hallissa
Kunta-P anulassa ja s u u n n itte lu sekä
h a llin to oli h a ja u te ttu erilaisiin v ä lia i
kaisiin tilo ih in . Ennen A ron kylä n hallin
v a lm is tu m ista e h d ittiin olla hetken
aikaa Koivun liiketalossa. Kuvassa
Esko Salo helm ikuussa 1975 tä m än
to im isto n s a ulko -ovella.

Materiaalinkäsittely alkaa kuljetinteollisuutena
Kauhajoen yksi menestysala, materiaalinkäsittelyteollisuus, käynnistyi 1970-luvulla kuljetinteollisuutena. Syntyyn vaikuttivat monet yhteensattumat, joista kaik
ki eivät sittenkään olleet sattumia. Kauhajoellahan oli jo vanhastaan ollut pieni
muotoista metalliteollisuutta työtä helpottavine keksintöilleen (mm. Pajulahden
viljankuivaajat ja turpeenkeräilyvaunut). Alan varsinainen kehittyminen Kauha
joella alkoi kuitenkin, kun köyliöläinen Esko Salo muutti paikkakunnalle vuonna
1974-45
Esko Salo oli jo vuonna 1963 perustanut kotipaikkakunnalleen yrityksen yh
dessä veljensä kanssa. Tämä Tuiskulan Rautarakenne Salo & Salo Oy valmisti ym
päröivällä maaseudulla kysyttyjä laitteita, kuten traktorin peräkärryjä ja maansiir
tokoneita, joista siirryttiin rehunkuljettimiin, materiaalinkäsittelyn esiasteeseen.
Köyliön tuotanto ehti laajeta turpeen ja hakkeen kuljettimiin sekä lumilinkoihin,
ja henkilökuntaakin oli parhaimmillaan noin 60. Salo halusi kuitenkin itsenäis
tyä ja hakea laajempaa pohjaa suunnittelu- ja kehitystyölle. Kauhajoki oli kooltaan
selvästi Köyliötä suurempi, ja sieltä oli mahdollista saada ammattikoulun käynyttä
työvoimaa; Strömbergin tulon yhteydessä mainittu työvoimapula oli tosiasia koh
tuullisen etelässä sijaitsevassa Köyliössä. Salo mainitsi haastattelussaan lisäksi,
että rahoituksen saaminen oli vaikeaa oman kylän pikku poijille. Kauhajoella oli
mahdollista saada myös Kehitysaluerahaston tukia. KERAn neuvojien mukaan so
pivia paikkakuntia olisivat olleet samaan kehitysaluejaon kakkosvyöhykkeeseen
kuuluneet Kankaanpää ja Parkano. Näistä Kankaanpää oli Salon mukaan jo vähän
täynnä.46
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Köyliön tuotantolaitos myytiin raumalaiselle Lönnström Oy.lle ja Salo sai
kaupasta alkupääomaa Kauhajoen yhtiön käynnistämiseen. Lisäksi saatiin tukea
KERAlta. Ajankohta oli otollinen kunnan teollistamissuunnitelmien kannalta, ja
Salolle löytyi Kunta-Panulan teollisuusalueelta kunnan omistama 700 neliön hal
li. Lumilingot ja maatalouskuljettimet olivat edelleen repertuaarissa, sillä Köyliön
yrityksen ostaja ei ollut niitä halunnut. Uuden yrityksen, Eskosalo Oy:n tuotantoa
oli kuitenkin alkuun tarkoitus suunnata lämpökeskuspuolelle.47
Ensimmäisen ns. öljykriisin käynnistämä turvebuumi (kriisistä ja turpeesta lä
hemmin tämän luvun lopussa) loi toivoa tämän tyyppisten laitteistojen menekin
kasvusta, ja yhtenä kehityskohteena oli kokonainen turvepolttoaineen tuotanto
laitos. Muutama suuri kauppa saatiinkin aikaan, mm. Yhtyneille Paperitehtaille
myytiin Simpeleen turvevoimalan laitteisto. Sen toimitukseen kuului 43-metrinen kuljetintunneli, jonka siirto kokonaisena itärajalle oli omanlaisensa suoritus.
Polttoturpeen ohella kasvuturve kiinnosti valtakunnassa, ja Vapolle ryhdyttiin
tekemään kasvuturpeen tuotantolaitoksen kalustoa. Samaan aikaan turvepuolen
kanssa kehitettiin Säterin Valkeakosken tehtaalle automatisoitua viskoosipaalaamoa. Tässä otettiin ensimmäistä kertaa vastuu koko paketista: laitteet, sähköistys
ja automaatio. Esko Salo muisteli haastattelussa:

Esko Salon ta rk o itu s oli keskittyä
K auhajoella tu rp e e n hyödyntäm isessä
ta rv itta v iin la itte is to ih in . Kuvassa
tu rv e k u lje ttim ia he lm iku u lta 1975.

Siihen aikaan kun me lähdettiin Kauhajoelle, niin tilaaja osti raudan erikseen
ja automaation erikseen. Sitte me hoksattiin, että pannaan yhteen ja tehdään
kaikki. Sit mentiin aika vahvasti ja pitkälle sillä idealla.
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Salo laajensi Kauhajoella nopeasti, ja keväällä 1976 saatiin käyttöön kunnan uus
tuotantona Aronkylän teollisuusalueelle rakennuttama 3 000 neliön halli, jonne
siirtyi yrityksen raskaampi tuotanto. Salo osti samoihin aikoihin Heikki Rotola-Pukkilan metallihuonekaluyrityksen, josta saatiin jyrsimiä ja työntekijöitä. Eskosalo Oy:n henkilökuntamääräksi on eri lähteissä mainittu 50-70. Moni työnte
kijöistä oli paluumuuttajia Ruotsista tai muualta Suomesta.48
LVI-tukkukauppaa harjoittanut Vesionninen Oy oli 1960-luvulla laajentunut
koko maahan, ja 1970-luvulla se aloitti myös sähköalan tukkukaupan ja urakoin
nin. Vuonna 1976 yritys tarjoutui ostamaan Eskosalo Oy:n. Salo otti tarjouksen
vastaan, sillä oman yrityksen talous oli mennyt tiukoille Vapon kasvuturvelaitok-

Kunnan Esko Salon yrity ks e lle
ra k e n n u tta m a halli v a lm is tu i
v uon na 1976 (yläkuva on sam alta
v uod elta). Salo m yi kohta tä m än
jä lkeen yrityksensä V esionniselle. O ikeanpuolim m aisessa
kuvassa Vesionnisen Kauhajoen
te h ta a n Vesmen raskaan m e ta llin
te k ijä t ovat ta u o lla vuon na 1977,
vase m m alta Pauli H ongisto, Jussi
S alom aa, M ikko Lehtonen, Markku
H akoneva, A n tti Lehtonen, Raimo
H aapaniem i ja selin ilm eisesti
Paavo Rantala.

sen tilauksessa. Valtio oli ostajana turhan hidasliikkeinen Salon yrityksen kassa
virran kannalta. Vesionninen osti myös Aronkylän hallin kunnalta. Fuusion jäl
keen Vesionnisen tämän osan nimeksi tuli Vesme (Vesionnisen metalli). Tuotan
totiloja laajennettiin 2 000 neliöllä ja uudestaan saman verran 1980-luvun alussa.
Kauhajoella oli Vesmen palveluksessa 1970-luvun lopulla 10 henkeä, ja lisäksi Hy
vinkäällä oli 50 hengen konepaja. Vesme valmisti niin massa- kuin kappaletavaran
siirtoon sopivia laitteita sekä teki alihankintana mm. teräsrakenteita ja säiliöitä.
Kappaletavaroiden tuotannon osalta on mainittava Porin Rosenlewin kodinkonetehtaan logistiikan uusiminen, joka toteutettiin vuosina 1978-1979. Vesme toimitti
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Vesm eltä lä h d e tty ä ä n Esko Salo ryh tyi
aluksi m yym ään lisenssillä ta nskalaisia
lavaajia. Tässä DanConveyorin lavaajia
Koffilla Kivenlahdessa vuon na 1978.

Rosenlewille kaikki varastointi- ja kuljetinjärjestelmät, ja niiden automaatio
perustui kokonaan ohjelmoitavaan logiikkaan. Automaatio alkoikin olla yhä
merkittävämpi osa toimituksia: Vesme ilmoitti vuoden 1979 yritysesittelyssään
automaation osuuden kuljetinjärjestelmän hinnasta olevan jopa 40 %.49
Esko Salo jäi yrityksensä myytyään Vesmelle töihin, mutta irtautui pian
omilleen ja perusti teknillisen toimiston, josta tuli myöhemmin Esko Salo Ky.
Yrityksen artikkeleita olivat mm. ruotsalaiset rantaruoppaajat ja tanskalaiset
lavapakkaajat, joihin hankittiin lisenssi. Tämä merkitsi, että ei enää toimit
tu konepajana vaan enemmänkin alihankintapohjalta ja kehitettiin lavapakkaajien ympärille järjestelmiä. Tanskalaisten lavaajiin liitettiin Suomessa heti
ohjelmoitava logiikka, ja Esko Salo Kyistä tuli yksi valtakunnallinen edelläkä
vijä tältäkin osin. Tanskalaisten kanssa yhdessä toimitettiin seinäjokelaiselle
Osuuskunta Maitojalosteelle voin ja maidon kuljettimet. Maitojalosteen laitok
sesta tuli valmistuttuaan Pohjoismaiden suurin voimeijeri.50

Luovan y rittä jä n p u h d e tö itä
Vesm eltä lä h d e tty ä ä n Esko Salo
rakensi ensin m u u ta m a n m ö kin
Lappiin, vu o k ra lle ja m y y n tiin . Tässä
yhteydessä hän ty ö lä ä n ty i pu uceiden
is tu im in a k ä y te tty ih in styro x-le vyih in.
Kun Ilm ajoe lla s itte n p id e ttiin tu o te ke h itte lykurssi, Salo s u u n n itte li u u d e n 
laisen p u u c e e -lä m p ö istu im e n ja ryh ty i
te e ttä m ä ä n sitä. Tuote oli kuite nkin
niin kapea-alainen, e ttä siitä ei olisi
o llu t kovin suuren y rity ks e n pohjaksi,
jo te n Salo etsi m y öh em m in uuden
valm istaja n. Istuinta on m y y ty p a ri
sen m iljo on aa, ja sille on vasta viim e
aikoina a lka n u t tu lla v a rte e n o te tta v ia
k ilp a ilijo ita . M aha roto onta ei ookkaa
-kirjan ha astattelu issa jo k u m u isteli
nähneensä aikoinaan H elsingin S tock
m a nn illa pitkä n jo n o n , jo n k a syyksi oli
s e lv in n yt Salon ke h itte le m ä is tu in !51
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Aivan uudenlaista teollisuutta muoviin perustuen
Insinööritoimisto Muovi Serres, Jyllilä, Säntti Ky perustettiin vuonna 1973. Perus
tajina oli kaksi Jyllilän veljestä sekä Sänttien isä ja poika. Kuten nimestäkin näkee,
yritys otti alakseen uuden materiaalin, muovin. Erkki Jyllilä totesi valintaperus
teista haastattelussaan:
Muovi oli uus värkki ja siinä oli paljo kehittämistä ja paljo maharollisuuksia
ajatella.
Alkuun aikaa paloikin alan opiskeluun, eikä työtunteja laskettu.52
Toiminta alkoi isä-Säntin pajassa Harjankylässä. Ilmari Säntillä oli ollut mo
nenlaista metallipuolen toimintaa, ja pajassa oli pidetty myös hitsauskursseja. Ra
kennuksessa oli näin ollen jo olemassa metallintyöstökoneita, ja alun perin tar
koitus olikin lähteä liikkeelle tutulta metallipuolelta ja kehittää muovintyöstöä
siinä sivussa. Metalli jäi kuitenkin hyvin pian sivuun, kun Porista löytyi käytetty
muovikone. Yrityksen ensimmäisiin muovituotteisiin kuuluivat viemärien korokerenkaat ja säästöpossut. Lisäksi tehtiin melkein mitä tahansa nukkekodin osista
oikeiden huonekalujen osiin ja hyvin erikoisiin tuotteisiin, kuten Polar Electronin
ensimmäisen sykemittarin tai Edacomin taksamittarin koteloihin. Kaikki tuotteet
tarvitsivat oman muottinsa, joiden valmistaminen oli oma haasteensa. Esimerkiksi
possujen muotteja ei olisi pitänyt Serreksen laitteilla edes pystyä tekemään, mutta
ne syntyivät kuitenkin. Erkki Jyllilä kertoi haastattelussaan:
Tänä päivänä ku me tilataan muovimuotti, niin sen teko kestää ainaki kaks kuu
kautta. Toki se on sitte fiksu ja filmaattinen ja kestävä. Siihen aikaan velipoika
väänti muotteja, muotti ja viikko.

Ylinnä Serreksen ensim m äin en om a
tu o te , la ttia ka iv o n korokerengas.
N a u la k iin n ikk e e tja säästöp ossu t
o liv a t alku aikojen le iväntuojia.
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Kun ensimmäiset 300-500 muottia oli saatu rakennettua kaikkien vaikeuksien jäl
keen, firman osaaminen oli noussut niin muottitekniikassa kuin raaka-aineen hal
linnassa varmasti jo Suomen kärkipäähän. Kaikkeen ei kuitenkaan voitu taipua:
sykemittarin kanssa kävi niin, että ensimmäisen hyvin onnistuneen mallin jälkeen
tuli seuraava kysely, 15 muottia, joiden valmistushinta olisi ollut senaikaista rahaa
yli miljoona markkaa. Sellaiseen panostukseen eivät nuoren yrityksen rahkeet mil
lään riittäneet.53
Jo perustamisvuonna ostettiin omat tilat, aiemmin Juho Äijönkin yrityksen
käytössä ollut Turjankylän kehräämörakennus. Parin vuoden päästä hankittiin
ensimmäiset uudet muovikoneet. Turjankylän tiloissa koneet saivat toimia kol
messa vuorossa, sillä ne olivat periaatteessa täysin automaattisia (ja käytännössä
tehtaan yläkerrassa asuneet Erkki ja Annel Jylhiä valvoivat niiden toimintaa yöajat). Ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä palkattiin vuosikymmenen puolivä
lissä. Työntekijät täytyi alan nuoruudesta johtuen kouluttaa itse.54
Pääosa tuotannosta oli alkuun alihankintaa. Yrityksessä todettiin kuitenkin
kohta, että asiakkaat myivät Muovi Serreksen kehittämiä tuotteita ominaan huo
mattavilla katteilla ja osaamisen tuottama hyöty valui muualle. Tultiin siihen tu
lokseen, että alihankinnasta oli päästävä eroon, että oma kekseliäisyys voitaisiin
hyödyntää tuotteen koko elinkaaren ajan. Mainittakoon vielä, että yrityksen iäk
käin jäsen Ilmari Säntti luopui omistuksestaan vuonna 1979. Olavi Jylhiä puoles
taan myi osuutensa veljelleen ja Kalevi Säntille vuonna 1981, mutta jatkoi muottien
tekemistä itsenäisenä yrittäjänä.55

T urjankylän kehrääm örakennus, jossa
m o ni kauhajokelainen y rity s on v iiv ä h 
tä n y t, pisim pään niistä Serres Oy, jo lle
yhte istä historiaa kehrääm ön kanssa
tu li yli 40 v u o tta .
Alakuvassa Serreksen alkuvuosien
m u otteja .
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Maan Lihan te u ra s ta m o toukokuussa
1975, jo llo in te u ra s te ttiin vielä sikoja,
nautoja ja la m p aita. T eurastam o s iirty i
sam ana vuon na seinäjokelaiselle
Itikka osuu skun nalle ja m yöh em m in
K auhajoen la ito ksen to im in ta k e skittyi
na uto ih in.

Eeva H angasluom a käsitte lee ruhoa
vuon na 1975.
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Maan Lihan omistaja vaihtuu, Tiklas vakiinnuttaa toimintansa
Maan Lihan teurasmäärät olivat kahdeksankertaistuneet ensimmäisen viiden toi
mintavuoden aikana. Yritys laajensikin tuotantotilojaan jo vuonna 1973. Tilat yli
kolminkertaistuivat lähes 4 000 neliöön. Noin viiden miljoonan markan investoin
ti oli ajankohdan suurimpia koko maakunnassa. Sen avulla lihan jalostusastetta
pystyttiin nostamaan: kun aiemmin oli toimitettu kokonaisia ruhoja, makkarateh
taille toimitettava liha voitiin nyt leikata valmiiksi. Ulkomaanvienti oli kuitenkin
edelleen kokonaisten ruhojen kauppaa.56

Teurasmääriltään laitos oli maan kymmenen suurimman joukossa ja tekniikal
taan aivan kärjessä. Teurastamon työntekijämäärä vaihteli suhdanteiden mukaan
ja näiden vuosien lehtiartikkeleissa on mainittu lukemia 70:stä aina i4o:een. Työn
tekijöitä hankittiin mm. kurssitoiminnan kautta. Esimerkiksi vuonna 1973 valmis
tui Teuvan ammatillisen kurssikeskuksen ja Maan Lihan yhteistyönä järjestämältä
ammattikurssilta 26 lihanleikkaajaa, joista suurin osa sai heti työtä Maan Lihan
vientiteurastamolta. Ostoalue ulottui sadan kilometrin säteelle Kauhajoesta.57
Maan Lihan uusi enemmistöomistaja Erkki Salonoja oli rohkea investoija, ja
vuosikymmenen puolivälissä hänen alkuperäinen yrityksensä HK oli Suomen ja
mahdollisesti koko Pohjoismaiden suurin lihanjalostusyritys. Sen liikevaihto oli
yli 300 miljoonaa markkaa ja Maan Lihan puolestaan 80 miljoonaa. Kun Tuot
tajain Lihakeskuskunta vuonna 1975 osti HK:n Salonojalta viranomaisten kans
sa sattuneiden vaikeuksien vuoksi, ei Maan Lihan osake-enemmistö kuitenkaan
mennyt tässä kaupassa mukana, vaan Salonoja myi osuutensa Itikka osuuskunnal
le. Samana vuonna Itikan teurastamo Seinäjoella paloi, ja sen toiminta siirrettiin
väliaikaisesti Kauhajoelle. Tämän jälkeen Itikka päätti erottaa nautojen ja sikojen
teurastuksen. Nautojen teurastus jäi Kauhajoelle ja sikojen teurastus siirtyi Seinä
joelle (myöhemmin vielä Nurmoon).58
Kauhajoen Tiklas oli vakiinnuttanut toimintansa. Laitos tuotti ulkoiluvaattei
ta, jotka menivät pääasiassa Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Tehdas työllisti
noin 140 henkeä. Tuossa vaiheessa noin puolet työhön otettavista oli saanut alan
koulutuksen ja tehdas kurssitti edelleen itse uusia työtekijöitä ompelutyöhön. Osa
’
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koulutettiin pidemmälle kuten työnopastajiksi, -tutkijoiksi sekä työnjohtajiksi.
Kurssitoiminta oli kaikkinensa hyvin kattavaa.59

Kauhajoen T iklaksella v a a tte id e n valm istus rullasi kuin om alla pa inollaan,
Nämä kuvat ovat he lm iku u lta 1977,
jo llo in te h tiin ainakin fa rkk u v a a tte ita .
Vasem m assa kuvassa on Arja Rintala.
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TIPPA

Keskustan palveluvarustus jo varsin kattava

unm ..

Jo kym m enen v u o tta s itte n oli RENAULT 4:n
m a in o s v a ltti. . . vain tip p a b e n s a a . . .
Silloin m aksoi b e n salitra yli p u o lta vähem m än
kuin nyt. N yt sillä on m erk ity stä, m itä
a u to k u lu tta a . . .
’ TIPPARELLUA” on ny t v alm iste ttu n. 4 m iljo o n a a
k a p p a le tta , j a tu o ta n to ja tk u u yhä.
JÄRKEVÄT TALOUDELLISET IH M ISE T OVAT
OTTANEET SE N OM AKSEEN E R I PUOLILLA
MAAILMAA . ..
T U L E TUTUSTUMAAN TO DELLISEEN
TIPPAAN’ . . . TIPPA MAKSAA KAUHAJOELLA,
M IC H EL IN RENKAILLA, MASSATTUNA, 12.500:—

DATSUN 10Ö A CHERRY (K irs ik k a )
'TA LO U SIH M E” talou d ellisu u sk ilp ailu v. -71
yli 6000 koe a ja jaa a jo i ja kesk im ääräin en

u tu s oli 4.4 ltr/100 km ja täm än talven
< stop a jo 5000 km talv iren k ain pak k asessa
ikikulutus oli 6,245 ltr/100 km .
DATSUN MAKSAA KAUHAJOELLA, "LOKAREIL
LA'' VARUSTETTUNA. 5 v. RUOSTESUOJAUKS iN E E N . 14.500:—
T U L K KOEAJAMAAN TALOUSIHMETTÄ . . .

T o s i fa lo iiiS e ilis ia k ä y t e t t y jä ,..
' :'?A ” RENAULT m / -70 e rittä in hieno
V RENAULT 4 m/-69 hyväkuntoinen
>; SI H ME DATSUN” n v 72 e rittä in hieno
TALOUSIHME DATSUN” m/-71 4 ovinen
OPEL KADETT m/-71 e rittä in hieno

— -

fc-AIIUAlftEM

TfiEpIgSi

V ilho Kuuselan pe rustam an Kauhajo e n A utokeskuksen ilm o itu s he lm ikuulta 1974.

Elintason nousuja laajentunut kulutuskysyntä alkoivat 1970-luvun
mittaan kannatella Kauhajoella yhä suurempaa kaupan ja palvelui
den valikoimaa. Vuosikymmenen puolivälissä Kauhajoella oli tar
jolla 112 ns. kaupunkitasoista palvelua, joista puolet oli yksityisiä
ja puolet julkisia. Esimerkiksi vähittäiskaupan alalta Kauhajoelta
puuttui vaikutusalueensa kokoon (25 000 - 40 000 asukasta) näh
den vain lastenvaateliike, optikko, muoti- ja hattukauppa sekä tur
kisliike.60 Seuraavassa esitellään muutama Kauhajoen tuolloisista
yksityisistä erikoisliikkeistä.
Vilho Kuuselan Kauhajoen Autokeskus Ky aloitti paikkakun
nalla vuonna 1969. Yrittäjällä oli autokaupan kokemusta jo aiem
masta Seinäjoen liikkeestään. Kauhajoella ennestään toiminut
pienkonekauppa Kone ja Pyörä lopetettiin kohta autokaupan alet
tua. Alkuun myynnissä oli Datsun-, Dodge- ja Renault-merkkisiä
autoja. Kun Kauhajoen Ford-liike loppui Vaasassa pääpaikkaansa
pitäneen konsernin konkurssiin, osti Kuusela nämä tilat vuonna
1981:
Ja siinä me ruvettihin myimähän sitte taas autoja oikeen
urakalla.

Merkkeinä olivat nyt Nissan ja Subaru.61
Ritva Koivisto taasen osti vuonna 1971 Kauhajoen perinteikkään kirjakaupan,
1
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Kauppa oli perustettu vuonna 1917 Aronkylään, mutta se oli toiminut jo vuosi
kymmeniä keskustassa. Kirjakauppatoiminta oli juuri kokemassa murrosta, silPENTTI KAKKORI

Ritva K oiviston a loittae ssa k irja 
kauppiaana Kauhajoen K irjakauppa
to im i tässä rakennuksessa. Kuva on
v u o d e lta 1974.

214

lä kirjojen määrähintajärjestelmä lopetettiin samana vuonna ja niiden myynti ja
hinnoittelu vapautuivat: kirjoja alettiin myydä muuallakin kuin varsinaisissa kir
jakaupoissa. Toisaalta kirjakaupassa oli myyty kaikenlaista muutakin. Koiviston
aloittaessa valikoimassa oli kemikaliotuotteita, leluja, tupakkaa ja äänilevyjä. Näi
tä karsittiin pikku hiljaa pois. Markkinoinnissa kauppa käytti hyväkseen kirjailijavieraita valtakunnan huipulta: Etittiin aina, mikä oli kuumin, polttavin asia. Toi
nen markkinointia edistävä toimi oli liittyminen osaksi Info-ketjua vuonna 1978.“
Myös päivittäistavarakauppa laajentui. Keskustassa sijainnut Loukkojen K-halli
Karikoski jäi pieneksi, ja hallin viereen valmistui vuonna 1977 uusi 1 600 neliön raKAUHAJOEN KAUPUNKI

kennus K-marketille. Aronkylään oli puolestaan valmistunut K-halli Hangasluoma
vuonna 1974. K-ryhmän osuus Kauhajoen myynnistä oli vuosikymmenen lopulla
noin 35 %.63 Aiemmin Ilmajoella toiminut Sihtojen kauppiasperhe laajensi toimin
taansa Kauhajoelle ja avasi vuonna 1977 T-ryhmän elintarvikekaupan T-maatalouskeskuksen tiloissa. Omat uudet 1 200 neliön tilat T-marketille valmistuivat seuraavana vuonna. Samassa rakennuksessa toimi Kauhajoelle vuosikymmenen alus
sa perustettu Alkon myymälä. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien 8o-vuotisjuhlakirjassa
kauppias Heikki Sihto mainitsi erääksi liikkeensä perustamisen syyksi Kauhajoen
kasvun Suupohjan palvelukeskukseksi.64 E-osuusliikkeet puolestaan fuusioituivat
Vaasan läänin alueella. Kauhajoen E-myymälä muuttui marketiksi vuonna 1978 ja
kasvatti sekä jäsenistöään että myyntiään.65 Kuten luvun alussa mainittiin, sivukylien kaupat alkoivat samaan aikaan vähentyä, muuttoliikkeen sekä keskustan
markettien kasvun myötä.

P ä ivittä ista va ra k a u p a t suurenivat
1970-luvulla ja p e ru s te ttiin market-tyyp pisiä m y y m ä lö itä . Kuvassa
K-m arket rakentum assa Karikosken
aiem m an m yym älän taakse Kauha
jo e n K irkonkylään vuon na 1977, lisää
Ka rikosken/Lou kkojen kauppiassuvusta seuraavilla sivuilla.
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Yläkuvassa Karikosken kauppa V iljam i H eikkilän raken nu ttam assa
talossa Topeekan varrella, h e n k ilö tv a s e m m a lta lukien Meeri M inkki
nen, Alli Loukko os. K arikoski, Anja M inkkinen ja kauppias Arm as Karikoski. M inkkisten v a n h e m m a t o liv a t siirtoväkeä Karjalasta, ty ttä re t
tu liv a t K auhajoelle Kaskisista ja he to im iv a t kaupassa apulaisina.
Y läoikealla o v a t Alli ja M a tti Loukko sekä p o ja t (vasem m alla Ta
p io ja oikealla Hannu) e lo k u v a te a tte rin talossa to im in e e n Karikosken
liikkeen ulko -ovella. Kuva on o te ttu 1960-luvun lopulla.
O ikealla alhaalla on Loukkojen uuden K-halli Karikosken avajais
päivä vuon na 1968. Piha on vielä keskeneräinen, sillä on lo p p u ta lvi,
ja avajaisia v arten on te h ty kulkuväylää Topeekalta liikkeen ovelle.
Liiketila ra k e n n e ttiin pu retu n K eski-K nu uttilan ta lo n paikalle.
Tässä yhteydessä on hyvä m a in ita , e ttä y rittä jä p e rh e h u o m io i
tiin vuon na 1995 K auhajoen Y rittäjien Vuoden Y rittäjä -p a lk in n o lla .
Palkinnon saivat M atti ja Alli Loukko, Tapio ja Lea Loukko sekä Hannu
ja Kaija Loukko.
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E xpert-kauppiaana to im in u t Tapio
Loukko s iirty i v uon na 2014 itsenäisten
k a up pia id en e lvy ttä m ä ä n Veikon Kone
-ke tju un . Kuvassa Tapio sekä poikansa
Markku Loukko Veikon koneessa v u o n 
na 2015, asiakas on tässä kirjassakin
esiintyvä Pauli Hautala.
Tapion vanhin poika Marko
Loukko to im ii kauppiaana viereisessä
K espo rt-urh eiluliikkee ssä yhdessä
Mika Perälän kanssa.
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H annu Loukko p iti pitkä än K -m a ata lo usketjun liike ttä ,
m u tta on v iim e v u o d e t p itä n y t itsen äistä Hannu Loukko
O y:tä, jo h o n kuuluu m a ata lo usliike ja pien kon eisiin kes
k itty n y t L o ukko m o tors. Yiäkuvassa Hannu on poikiensa
Juuson ja Jujin kanssa. Lo ukko m o torsia p y ö rittä v ä t
p o ja t ovat jo neljännen polven kaup pia ita . M aatalousliikkeellä on haaraliike N ärpiössä. Lo u kko m o to rs to im ii
K auhajoella ja Tervajoella.
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U rh e ilu sp o n so ro in ti on eräs y rittä jie n m a rkk in o in tita p a . Tässä Juuso Loukko Tuurissa ajetussa
m o o tto rik e lk k o je n MM Snow cross -kilpailussa 16.2.2013.
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Y rity s to im in n a n a lo itta m in e n ja la a je n ta m in e n vielä
suuresti o m an avun varassa
P ie nyrityste n perustam iseen ei vielä o llu t ju u rik a a n saatavilla apuja. E linkei
noasiam iehen virka K auhajoelle p e ru s te ttiin 1970-luvun alussa, m u tta kaikki
eivä t o san ne et käyttää u u tta palvelua hyväkseen ja etenkin ra h o itu s o li om an
kekseliäisyyden varassa. Y ritysto im in ta a p a n tiin usein alkuun o m illa säästöillä
ta i ja tk e ttiin y rity s to im in n a n ohella vielä palkkatöissä. Liikkeelle lä hte m inen
oli tä llö in rah oitukse n osalta ris kitö n tä , m u tta hidasta. Vuonna 1965 y rittä jä n ä
a lo itta n u t P entti R otola-P ukkila to tesi, e ttä kun aloitukse en ei saatu pankis
ta lu o tto a , te h tiin vain kovasti tö itä ja y rite ttiin saada sen verran tu lo s ta , että
sa a tto i jo ta in vä lin e itä ostaa. Vasaroita ja ruu vim eisseleitä h a n k ittiin häälahja ra h o illa sekä pu he lin vekselillä.66 Vuonna 1973 y rity ks e n p e ru s ta n u t Heikki
Ketola m uisteli:
Mun ap uh an o li se, e ttä m ä sain le ip ä ty ö s tä n i rahaa, kun m ä o lin o p e tta 
ja n a . Mä sain sen n o rm a a li to im e en tulon siitä. Kyllä m ä m uistan, k yllä se
vei rahaa.67
Sauli Korpela pu olestaan ke rto i 1980-luvun a lku p u o le lla p e rustetusta y rity k 
sestään:
Ja m ä ostin asennusauton, m ä olin R uotsista saanu sen verran pääom ia,
e ttä m ulta o li tää osake ja ta lo ja om alla rahalla, en käyny pankis ollen ka a ,68

T u o te ke h itte ly on ra h o itu k se llise s ti riskialtista puuhaa.
Y rittäjä Erkki Jyllilä esittele e M uovi-Serreksen kehittäm ää
la ttia ka iv o n korokerengasta pa n kin jo h ta ja Leo KorpiH alkolalle 1980-luvulla.

V oim ien yh d istä m in e n , y rity ks e n pe ru sta m in e n yhdessä sukulaisten ta i tu t
ta vie n kanssa, o li yksi keino saada kasaan enem m än ra h o itu s ta . A nnel Jyllilä
ke rto i Muovi Serreksen alkuvaiheista:
Ei o llu t to d e lla k a a n helppoa, ei o llu t m in k ä ä n la is ta ra h a llis ta p ä äo m a a,
ain o a sta a n opiskeluvelkaa, m u tta s itäkin s uure m p i in to o lla m u ka na lu o 
m assa jo ta k in u u tta (ainakin m iehillä). O lim m e n u o ria ja eläm ä edessä.
Koska m e itä o li useita m u ka na yrityksen perustam isessa ja vielä su ku la i
se t takaam assa, jä rje s ty i sekä ensim m äinen tu o ta n to tila e ttä la in a ra h a a
kone ita ja ty ö k a lu ja varten.
Pari ensim m äistä vu o tta tö itä te htiin kahdessa vuorossa m itä ttö m ä llä palkalla.69
S ukulaiset ja etenkin v a n h e m m a t o liv a t m o nilla m u illa k in lainojen ta ka a 
jin a . Raha o li kuite nkin tiukassa, m ikä jo h tu i pankkien om asta ra h o itu s tila n 
teesta. Vuonna 1974 K auhajoen O suuspankkiin k o n tto rip ä ä llik ö k s i tu llu t Leo
K orpi-H alkola m uisteli:
R ahan n iu k ku u tta o li koko a ja n s iilo on 70-luvulta ku m in ä k i tu lin niin
tu onn e 80-luvun lo pp upu ole lle, e ttä sielä o li to ista kym m e n tä vuotta, niin
k yllä p iti rä k n ä tä hyvin tarkkaan, e ttä kuin ka saad aa n a in a lik v id ite e tti
riittä m ä ä n . M onta k e rta a o li niin, e ttä p iti esim erkiksi, vaikka o li lu o tto ja
m yönnetty, niin p iti asiakkaan kans neuvotella, e ttä koska, kuin ka p itk ä lle
voitaas vierä, e ttä sä voisit sen nostaa, kun e i ta h to n u rah aa olla.70
Lainaraha s a a tto i olla m yös hyvin kallista. H eikki Ketola oli k irja n n u t ylös
1970-luvun lo p u lta korko lu kem an 19 % 71 M aksettuja työe läkem aksu ja vas
taan sen sijaan o li m a h d o llis ta saada v a ku u tu sy h tiö ltä lainaa. Edellä m a in ittu
vekseli puolestaan oli sen ajan p ika vippi, jo lla sa a tto i ra h o itta a pien em p iä ta i
no pe asti itsensä m aksavia ha nkintoja.
M yöhem m ässä vaiheessa k ä y te ttiin tu lo ra h o itu s ta y rity ks e n k e h ittä m i
seen ja kasvattam iseen, m ikäli lainaa ei h e run ut. Sam oin kuin k äyn nistysvai
heessa, tä m ä hida sti y rity ste n kasvuvauhtia v e rra ttu n a tilan tee se en, jossa
in ve sto in n it olisi v o in u t te hdä heti kun n iitä ta rv ittiin . Erkki J yllilä n ha a sta tte lu s ita a tti kuvaa m onen m u un kin ha astatellun tu n to ja :
R ahapula o li selevästi yks tärkeä, vaikka tiesi, e ttä jo s ostais täm m ösen
vehkeen ja tekis tä llä la illa p itk ä jä n n itte is e s ti tä tä asiaa, niin rah a p u la n
ta kia sitä ei voinu niin teherä. Sen jo u tu i tekem ään niin s a n o tu s ti poloven
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p ä ä llä , ilm a n investointeja. S itte vasta ku sai sen vauhtihin, niin s itte te h 
tiin lo p u llin e n investointi.72
M aaseudun te o llis ta m is ta tukeva p ie n teo llisuu slain ajärje ste lm ä o li pe
ru s te ttu 1950-luvun alussa. Esim erkiksi P entti ja Kaija R otola-P ukkila saivat
ensim m äiseen om an hu on ekalu ha llin sa rakentam iseen tä tä lainaa.73 M etallih u o n e ka lu ja työstävä H eikki R otola-P ukkila p u olestaan ke rto i le h tih a a sta t
telussa vuon na 1970 kerran hakeneensa ja kun ei saanut, ei y rittä n y t enää
uude sta an .74 Järje ste lm ää p id e ttiin ku ite n kin to im iva m p a n a kuin sitä osin
korvaam aan tu llu tta KERAn ra h o itu s ta .75 KERA m yönsi k o rk o tu e ttu ja lainoja
k e h ity s a lu e lu o tto la in m u ka isille yrity ks ille . T ällaista lainaa sai m m . Muovi Ser
res en sim m äiseen tu o ta n to tila la a je n n u k se e n s a sekä koneistukseen. KERAn
ra h o itu s ta s a a te ttiin hiem an karsastaakin, sillä y rittä jä t eivä t ha lu nne et, että
v a ltio llin e n ra h o itu s yh tiö tu le e m ukaan to im in ta a n ikään kuin p ä ä llysta kik
si.76 H u o n e k a lu y rittä jä Erkki R intam äki to tesi le htihaa statte lu ssa, e ttä noin
200 000 m arkan laajennukseen ei o llu t saatu - eikä h a ettukaan - k o rk o tu k i
lainaa.77 Lainoja oli periaatteessa m a h d o llis ta saada m yös ilm an turvaavaa
v a ku u tta , KERAn riskillä .78 Kauhajoen O suuspankin Leo K orpi-H alkola totesi,
e ttä pankki o tti varm a an kin yhtä pa ljo n riskiä kuin ris kira h o itu sy h tiö t:
Varsinki nä in p a ik ka ku n n a lla , jo s m e illö k i o li m arkkinaosuus h u om attava ,
n iin vois sanoa tietysti, e ttä jo s ei sitä h a llittu a riskiä olisi o te ttu , niin ei tä tä
o lis i kaikkea tä tä y rity s to im in ta a tä llä p a ik k a k u n n a lla 79
A lo ite le v a lta y rittä jä ltä v a ku u d e t ty y p illis e s ti v a a d ittiin , o li ra h o itta ja m ikä
ta h o tahansa, ja niide n kohteena o li usein om a ta lo , kuten Suupohjan Valaisi
m en tapauksessa. Juhani Kuusisaari m u isteli haastattelussaan:
P a n ta ttih in o m a k o tita lo a . Sum m aa en m u ista enää, k a ik ki m itä p a n k is ta
s illä ta lo o lla sai. Se o li sa a tu jo lla k i ko n s tilla vela atto m a ksi.so
K iinte istöje n ra ken tam ine n sivu kyliin oli hankalam paa kuin keskustan
te ollisuusaluee lle , sillä p a n k it k a ts o iv a t tu o lla ise n k iin te istö n arvon alhaiseksi.
Jos y rity ks e lle kävisi kalpaten, ei tu o ta n to tila s ta olisi saatu paljoa irti.81 Sama
koski om aan pihaan raken ne ttua hallia missä päin kuntaa tahansa. Oli m e ne t
te lyllä k uite nkin pu olensakin , Juhani Kuusisaaren sanoin:
Se on h a la pa to n tti, ku se on itte ltä to s ta .ja sitte siihen y rittä ä m ahorollisim m an erullisesti saara aikaseksi sellaaset työ tila t, m ihinä on hyvä to im ia 82
H allien pystyttä m ise ssä a u tto i ta lo u d e llis e s ti paljon, jo s y rittä jä llä oli rakennu skokem usta ja ty ö tä sa a tto i te hdä itse. Esim erkiksi P entti R otola-P ukkila
pystyi s u u n n itte le m a a n ja rakentam aan y rityksen ensim m äisen om an hallin
hyvin vähin lisäavuin, ja viidessä viikossa oli halli no ussu t kivijalasta sellaiseen
vaiheeseen, e ttä kone et saatiin sisälle.83 Y rittäjän h u o le t eivä t kuitenkaan
p ä ä tty n e e t rah oitukse n ja rakentam isen o n n is tu ttu a . Erkki R intam äki m a in itsi
K auhajoen Jo u lu n Vuoden Y rittäjä -ha astattelu ssa vuon na 1981, e ttä ei enää
olisi ra k e n ta n u t om aa hallia, v a a n v u o k ra n n u t sen kunn alta, sillä om ie n raken
nusten om aisu usvero tus oli kova.84
V e lvo itte e t to iv a t etenkin uusille y rittä jille o m a t lisätyönsä varsinaisen y ri
ty s to im in n a n oheen. Annel Jyllilä to te sikin haastattelussaan:
Toim inta o li ha astee llista liike va ih toveron ja kirja n p id o n kann alta. O m aa
valm istusta, m yyntiä, tu o n tia jn e. T a rkasta jat o liv a t to d e lla ak tiivisia ja
p a in o s ta v ia ,85

V erotuksen lin ja n v e d o t ja ennen kaikkea niiden m u u to k 
set a ih e u tta va t y rittä jille päänvaivaa. Vielä 1980-luvulla
om aisu usvero tus oli kova ja olisi o llu t ed ullisem paa saada
tu o ta n to h a lli kunn alta vuokralle. Näin to tesi tässä haltiaan
esittele vä h u o n e k a lu yrittä jä Erkki Rintam äki.
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Vahvassa m a ata lo uspitä jä ssä p e llo t
pysyivät p itk ä lti m aatalouskäytössä
e linkeino ra ke nte en m u u to ks is ta ja
p e llo nvara uslaista h u o lim a tta . Kuvas
sa puidaan vuon na 1975.

Alkutuotannon m uutokset jatkuvat
Lypsykarjatalous murroksessa
Maa- ja metsätalouden osuus Kauhajoen työvoimasta oli 1970-luvun alussa vielä
lähes puolet, mutta väheni loppupuolelle tultaessa lukemaan 35 %.86 Maatalouden
työllistävyyttä vähensivät koneellistumisen jatkuminen sekä teollistumisen tuo
mat uudet työpaikat. Tuulikki Mäki-Kullas muisteli:
Mä muistan sen kun Päntäneelläki oli sellasia pieniä maatiloja siinä mun naapureis, että ne pani lehemät pois ja meni Rompulle (Strömberg). Ja sitte Maan
Liha oli toinen.*7
Elintarvikkeiden ylituotantoa hillittiin myös poliittisin toimin. Vuonna 1969 sää
dettiin pellon käytön rajoittamisesta laki, jolla heikoimpia peltoja laitettiin "paket
tiin”. Pellonvaraussopimuksia tekivät varsinkin pienimmät tilat, mutta Kauhajoel
la paketointi jäi kuitenkin vähäisemmäksi kuin Etelä-Pohjanmaalla keskimäärin.
Vuonna 1974 Kauhajoella oli paketissa runsaat 5 % peltoalasta. Tämän jälkeen
uusia sopimuksia ei enää tehty. Kun vielä luopumista ja sukupolvenvaihdosta oli
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helpotettu, loppui peltojen poistuminen käytöstä. Sen sijaan viljelyn tehostuminen
jatkui ja peltoja salaojitettiin vauhdilla. Kauhajoella tavoitteena oli noin 500 heh
taarin vuotuinen salaojitusala.88
Valtion vuodesta 1969 tukema pellonmetsitys ei myöskään saanut suurta suo
siota maatalouspitäjässä. Peltojen paketoinnin lisäksi alettiin vuonna 1970 maksaa
palkkiota lypsylehmien vähentämisestä: mikäli myi koko lypsykarjansa teuraaksi,
sai palkkiota 500 markkaa lehmältä. Sikalan ja kanalan perustamiseen ja laajen
tamiseen ruvettiin vaatimaan lupa vuonna 1975 ja lupajärjestelmä laajennettiin
nautoihin vuosikymmenen lopulla. Tuotantoa koetettiin näin ohjata sellaisille
suunnille, joilla ei vielä ollut omavaraisuutta. Vuoden 1977 maatilalaissa alettiin
tukea investointeja maatalouden sivuelinkeinojen kehittämiseen sekä kannustaa
tilakoon suurentamiseen. Samaan aikaan tulivat käyttöön kesannointipalkkiot.89
Vaikka moni edellä mainituista yhteiskunnallisista muutoksista oli maataloudelle
negatiivinen, oli positiivisia sen verran, että ne yhdessä maatalouskoulutuksen uu
distusten kanssa tekivät Suupohjan maatalousoppilaitoksen teknisestä linjasta hy
vin suositun: vuosikymmenen loppupuolella hakijoita oli 150-200 vuodessa, mutta
sisään voitiin ottaa vain reilut 30.90
Ohran ja kauran viljelypinta-alat kasvoivat 1970-luvulla, ja nämä lajit kattoivat
lähes puolet Kauhajoen peltoalasta. Suurin osa meni suoraan tiloilla karjanrehuksi,
mutta myös rehutehtaille riitti raaka-ainetta. Maidontuotanto lopetettiin monella
tilalla. Sitovuuden ja tuotannon modernisoinnin vaatimien investointien ohella
vaikutti epäilemättä edellä mainittu teuraspalkkio. Vuosikymmenen alkupuolel
la luonnehdittiin, että Kauhajoella tyhjeni navetta viikossa lehmistä. Yksi navetta
tyhjennettiin pikavauhtia, kun siihen sijoittui materiaalinkäsittelyfirma Pesmel.
MARTTI ANTTILA

P eltojen s a la o jitta m in e n eteni Kau
hajoella hyvää vauh tia 1970-luvulla.
Kuvassa sa la o jitu sta M a tti H einolan
pe llo lla Kokonkylässä.
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Vasem m alla on m eneillään voin
v alm istus Kauhajoen O suusm eijerillä
vuon na 1977. Voin tu o ta n to lo p p u i
seuraavana vuon na . M eijerin p ä ätu ote
o liv a t v ie n tiju u s to t (oikealla). Kuvissa
ovat vo in va lm ista ja Elmi T u om irinta ja
ju u s to n h o ita ja Mauri M alm im äki.

224

Jäljelle jääneiden tilojen karjakoko kuitenkin kasvoi, ja maito oli edelleen Kauha
joen maatalouden päätuote.91
Kauhajoella oli 1970-luvun alussa vielä noin 1 600 maidonlähettäjää ja perä
ti neljä meijeriä. Aronkylässä sijainneen Kauhajoen Osuusmeijerin lisäksi meijeri
oli Päntäneellä, Hyypässä ja Nummijärvellä. Näistä kaksi jälkimmäistä lopettivat
kuitenkin toiminnan jo kyseisellä vuosikymmenellä (Hyypän meijerin toiminta
sulautui Päntäneen meijeriin ja rakennus myytiin automaalaamoyrittäjälle). Juus
toistaan tunnettu Kauhajoen Osuusmeijeri vaihtoi vuonna 1971 juustolaadun Gruyereksi, jota valmistamassa oli kymmenen miestä. Tämä juusto meni pääasiassa
vientiin, mm. Belgiaan ja Itävaltaan. Nestemäisten maitotuotteiden valmistus lop
pui jo vuonna 1972, minkä jälkeen ne tulivat Kauhajoen kuluttajille Seinäjoelta.
Muita vuosikymmenen alun muutoksia olivat tilatankkikeräilyn aloittaminen sekä
meijerin juustoheraa hyödyntäneen sikalan lakkauttaminen uusien jätevesisäännösten vuoksi. Voin valmistus lopetettiin vuonna 1978.92
Maatalouden koneellistuminen kasvatti konemyyntiä ja -huoltoa. Muidenkin
maataloustarvikkeiden myynti lisääntyi viljelyn ja karjanhoidon tehostumisen
myötä. Päivittäistavarakaupan ohella maatalouskauppaa harjoittaneet Loukot siir
sivät vuonna 1974 maatalouskauppansa jo ahtaaksi käyneistä keskustan tiloista

vuokratiloihin Filppulankylään. Samalle tontille avattiin vuonna 1976 rauta- ja rakennustarvikemyymälä. Loukkojen rautakauppa irtosi myöhemmin erilleen Teu
vo Mäkelän pitämäksi K-raudaksi, ja tälle liikkeelle rakennettiin Topeekan varteen
oma kiinteistö. Loukkojen liiketoiminta laajeni kokonaiseksi K-maatalouskeskukseksi, jossa oli myymälä, varasto, viljan vastaanotto ja varastointi sekä kone- ja
huoltotilat. Hannu Loukko muisteli 1970-luvun loppupuolta:
Tuli isompia koneyksikköjä ja uusia konemalleja ja koneketjuja ja kaikenlaasta,
niin sen myötä myös se teollisuus tietysti muuttuja asiakkaat osti entistä enem
män koneita.93
Hankkijallakin kauppa kävi. Kauhajoen palvelukeskus korotettiin myyntikonttoriksi vuonna 1971. Tiloja laajennettiin huoltokorjaamolla, huoltoasemalla
(Union) sekä varaosa- ja tarvikevarastolla. Hankkijan valikoimaan tuli normaali
en maataloustarvikkeiden ohella mm. elementtinavetoita sisustuk
sineen ja laitteineen, LVI- ja sähkötarvikkeita sekä niiden asennus
”... tehdään siihen vähä isommat
ta ja rakennustarvikkeita. Vuosikymmenen puolivälissä oli jälleen
edessä lisärakentamista. Huoltopäätyyn pystytettiin pitkä halli, jos siilot ja tehdään niin korkiat,
sa toimi kahtena päivänä viikossa autokatsastus. Konttori- ja varas
että auto sopii alle”
totilaa saatiin lisää, ja uudessa konttorissa oli sellaisia ihmeitä kuin
Pentti Yli-Kortesniemi
teleksi ja sähkölämmitys. Hankkija rakennutti myös viljan vastaan
ottoaseman, mutta tämän lisäksi oli käytössä muutamia isäntien
omistamia sopimuskuivureita, jotka vastaanottivat ja varastoivat viljaa Hankkijan
puolesta. Tämä idea kehitettiin Kauhajoella, kertoi Pentti Yli-Kortesniemi haastat
telussaan:
Kun suuret tilalliset osti kuivureita, niin muun muassa sitten ensimmäänen val
takunnassa oli Väinö Järvilehto. Niin minä ehdotin, että tehdään siihen vähä
isommat siilot ja tehdään niin korkiat, että auto sopii alle. Että rupeet ottaan
Hankkijalle vastaan viljaa sielä. No Väinöhän innostui ja siitä tuliki sellanen
sitten, että se levisi edullisuudessaan koko valtakuntaan.
Työntekijöitä Kauhajoen Hankkijalla oli vuosikymmenen puolivälissä viitisen
kymmentä. Naapurikuntiin Isojoelle, Karijoelle ja Teuvalle oli perustettu myyn
tipisteet. Karijoella aloitti peräti Fiatin automyynti, joka myöhemmin käynnistyi
Kauhajoellakin. Tuossa vaiheessa Kauhajoen konttori valittiin Hankkijan vuoden
konttoriksi, perusteluina etenkin omatoimisen myynnin kasvattaminen.94
Mainittakoon vielä pari yhtymäkohtaa muuhun tässä luvussa esiteltyyn teolli
suuteen. Hankkijan Juhani Kuusisaaren sekä Muovi Serreksen Erkki Jyllilän poh
jatyön jälkeen Hankkija tilasi tukkumyyntiinsä sähköasennuksissa käytetyt muo
viset johdonkiinnikkeet kotimaiselta valmistajalta, Muovi Serrekseltä. Hankkija
myös sähköisti Strömbergin hallin. Sähköosaston asiakkaina oli 1970- ja 1980-luvuilla runsaasti muitakin kauhajokelaisia yrityksiä, kuten Maan Liha, Lasi-Kol
mio, Muovi Serres, Valmisbetoni, Kontion Huonekalutehdas ja Hämeen Peruna.
Myös julkishallinto käytti Hankkijan sähköosastoa.95
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PENTTI KAKKORI

M etsätöissä o ltiin 1970-luvulla tu ltu
vaiheeseen, jossa kone et s y rjä y ttiv ä t
koneita. H akku ukone et veivät savotoi
ta m o o tto ris a h o ilta ja m e ts ä tra k to rit
(kuvassa) m a a ta lo u s tra k to re ilta .
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Kaskisten uusi sellutehdas alkaa vetää puuta myös Kauhajoelta
Kauhajokelaiset isännät, Kauhajoen kunta sekä muut yhteisöt osallistuivat suurella
panoksella Metsäliiton Kaskisiin puuhaaman sellutehtaan rahoitukseen. Ensim
mäisessä osakemerkinnässä vuosina 1972-1973 Kauhajoella myytiin markkamää
räisesti eniten osakkeita koko Suomessa. Kauhajoen suuri osuus johtui sekä tule
van tehtaan läheisyydestä että kunnan laajasta metsäpinta-alasta. Tämä isäntien
rahankeruu-urakka oli yksi tehtaan monivaiheisten perustamisaikojen kiemu
roista. Lopulta tehdas päästiin rakentamaan uuden Metsä-Botnia-yhteenliittymän
nimissä vuonna 1977. Kauhajoen metsävarojen merkitystä tehtaalle kuvaa se, että
kahdesta ensimmäisestä tehtaalle saapuneesta puutavaralastista toinen oli Kauha
joelta, Knuutti Yli-Kosken metsästä.96 Koska tehtaan vaiheita ei seurata tässä kir
jassa tämän enempää, todettakoon, että tehdas suljettiin keväällä 2009, sen koneet
purettiin ja myytiin Intiaan.
Vuosikymmen oli vielä aktiivista metsänhoito- ja parannustöiden aikaa. Koko
maassa tehtiin ennätyksiä mm. taimikonhoidossa, istutuksessa, metsänlannoituk
sessa ja metsäteiden rakentamisessa.97 Vuoden 1978 lehtijuttu kertoi Kauhajoelta
löytyvän eniten metsäteitä Etelä-Pohjanmaalla, peräti 183 kilometriä.98 Uudisoji

tuksen määrät sen sijaan lähtivät jo laskuun, samoin kävi metsänlannoitukselle ja
taimikonhoidolle heti vuosikymmenen puoliväliin osuneen huipun jälkeen." Met
sänhoito- ja parannustöiden työllistävästä vaikutuksesta huolimatta metsätalouden
työvoima väheni edelleen, sillä hakkuissa lihasvoimien korvautuminen koneilla jat
kui. Mainittakoon, että metsätöissä olleiden hevosten määrä laski vuosikymmenen
mittaan yli viidestätuhannesta lähes nollaan. Metsätraktorit syrjäyttivät maatalo
ustraktoreita ja hakkuukoneet alkoivat vähitellen yleistyä. Samalla lähti käyntiin
radikaali muutos puukauppatavassa: metsänomistajalle alkoi olla taloudellisesti
kannattavampaa solmia puunostajan kannolta tehtaalle hoitama pystykauppa kuin
investoida omaan kalustoon ja jatkaa hankintahakkuiden tekemistä.100

Asuntotuotantoa ja elintason nousun m erkkejä
Asuntorakentamisen huippuvuosi Suomessa osui yksiin suuren muuttovuoden
r974 kanssa. Vaikka muuttovirta kävi vielä vuosikymmenen alkupuolella Kauhajo
elta ulospäin, rakennettiin tälläkin paikkakunnalla silti vilkkaasti omakotitaloja,
kun suuret ikäluokat olivat perheenperustamisiässä. Timo Koivu kirjoitti Pentti
Kakkorin valokuvakirjassa vuodelta 1977:
Rakentamisen hulluina vuosina valmistui Kauhajoellakin parisataa asuntoa
vuosittain; nyt vauhti on tasaantunut puoleentoista sataan.
Rakennusbuumin myötä esimerkiksi Toivo Kuusiston rakennusliike aloitti tilaus
töiden ohella omatoimisen asuntotuotannon 1970-luvun alussa ja oli vuosikym
menen loppuun mennessä rakentanut useita satoja huoneistoja. LVI- ja sähköasen
nuksiin laajentunut Hankkija puolestaan teki toiminnan vakiinnuttua näitä töitä
noin sataan asuntoon vuodessa.101
MARTTI ANTTILA

K auhajoki oli 1970-luvun vaihteessa
m u u tto ta p p io p itä jä , m u tta keskustaa
ja m a n väkilu ku kasvoi s ilti koko ajan.
Kunta ra k e n n u tti 1970-luvun v aih tee s
sa kolm e v u o k ra k e rro s ta lo a keskustan
asun top ula a h e lp o tta m a a n .
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Kunta rakennutti 1970-luvun vaihteessa kolme vuokrakerrostaloa. Oli myös
kunnan ja yritysten yhteistuumin hoitamaa vuokra-asuntotuotantoa. Tällaisissa
asuntoyhtiöissä kunta oli pääosakkaana ja yritykset, kuten Maan Liha, Strömberg
ja Rauma-Repola, vähemmistöosakkaina. Samassa yhtiössä saattoi olla mukana
kolme, neljäkin yritystä. Taloja rakennettiin aravalainalla, valtion rahoituksella
sekä kunnan pienen pääoman turvin mm. Aronkylään ja keskustaan. Myöhem
min, 1980-luvulla, asuntoja tuli mm. Kalkunmäkeen. Yritykset varmistivat siten
henkilökunnalleen asuntoja, mutta asunnon saaminen kyseisistä taloyhtiöistä oli
mahdollista kenelle tahansa. Yritysten tarpeiden loputtua kunta on pikku hiljaa
ostanut osuudet itselleen ja lopulta sulauttanut vuokra-asuntoyhtiöt yhdeksi suu
reksi yhtiöksi.102
AUKEAMAN KUVAT MARTTI ANTTILA

V u o kra -a s u n to tu o ta n to a to te u te t
tiin 1970-luvulla kunnan, ra k e n ta 
jie n ja vuo kra -a su n to ja yrityste nsä
ty ö n te k ijö ille ta rvitse vie n y h te is 
ty ö llä . A ronkylään raken ne ttavan
v u o k ra ta lo n ura kkasop im u sta a l
le k irjo itta v a t vase m m alta kunnan
pu o le sta kunn an sih tee ri Heikki
Taim i, raken tajan pu olesta Kau
hajoen Sahan ta lo te h ta a n jo h ta ja
A n tti M äkinen sekä os a s to p ä ä llik 
kö Esko S alonen ja K urki-H otellin
pu olesta Tapani R istiluom a. Läsnä
on myös ta lo te h ta a n ty ö p ä ä llik 
kö M a tti A ro-P anula. Taloyhtiön
h a llitukse en k u u lu iv a t Aro-Panula,
R istiluom a ja Taim i. T o im inta oli
vauh dikasta : keväällä a lle k irjo ite t
tiin sopim us, kesä ra k e n n e ttiin ja
syksyllä hanke oli valm is. A la ku
vassa Taimi ta rka ste le e A ro n ky
lään v a lm is tu n u tta rivita loa .

Rakentamisen aktiivisuus heijastui pankkitoimintaan. Pankkeja ja niiden
konttoreita olikin paikkakunnalla runsaasti. Osuuspankkiryhmä oli talletuksilla
mitaten suurin, ja sitä edustivat Kauhajoen ja Päntäneen Osuuspankit. Seuraavina tulivat Säästöpankki, Kansallis-Osake-Pankki ja Suomen Yhdyspankki. Lisäksi
oli vielä Postisäästöpankki. Kauhajoen Osuuspankilla oli sivupisteet Aronkylässä,
Hyypässä, Kainastolla, Nummijärvellä, Ikkeläjärvellä ja Kauhajärvellä. Säästöpan
killa puolestaan oli konttorit Aronkylässä, Hyypässä, Kainastolla ja Päntäneellä.
KOPdlakin oli vuodesta 1967 lähtien ollut Aronkylässä sivukonttori. Kauhajoen
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Osuuspankin Leo Korpi-Halkola muisteli kasvun aikaa:
Samoihin aikoihin tuli 70-luvun lopulla Strömberg paikkakunnalle. Mä muis
tan [että kun] parhaina vuosina yksin aravarahoitettuja omakotitalolainoja
oli toistasataa ja kovan rahan talot päälle, niin sitä rahaa olis pitäny olla val
tavasti. Että tälläänen toimeliaisuus selkeästi 70-luvulla viris ja Strömberg loi
uutta uskoa. Ja olihan siinä valtavasti myöskin näitä muita yrityksiä ja tahoja,
jotka hyötyi ja pääsi palvelemaan tätä uutta tulokasta, rakentamaan valtavan
kompleksin. Neljä hehtaaria iso halli tuonne teherään, niin tottahan siinä oli
poikia siilon rakennusaikana valtavasti tälle paikkakunnalle ja monen olis pitä
ny saada laajentua ja kuitenki oli rahasta kova nuusa.

K auhajoen le n to ke n ttä ä Lam m inmaassa T okerotien varressa ry h 
d y ttiin kunn ostam aa n vuon na 1972
soda na ika iselle vara lasku paikalle.
Yleiseen k ä yttö ö n ke n ttä hy vä ks yttiin
jo lokakuussa 1973. R aivattavaa ja
raken ne ttavaa oli paljon, p u u sto kin
oli kasvanut k o lm e v u o s ik ym m e n tä .
Hyvään tu lo kse e n pä ästiin nopeasti
in no stu nee n ta lko oväe n ansiosta.
T a rv ittiin m yös o m a to im is ta kekse
liä is yy ttä . Kuvassa Ilm ailuyhd istykse n
pu h e e n jo h ta ja Kaleva M attila ja sih
teeri M auno Turja e s itte le vä t viera ille
in sinöö ri Heikki Toivakan keh ittä m ä ä
näppärän y ks in k e rta is ta v aaitusko ne tta . Laitteen yläosassa olevassa
taulussa oli vasem m alla m itta -a s te ik 
ko. Keskellä oli k iin n ity s ta p p i, jo h o n
la ite ttiin ta va llin e n vatupassi. Kun
laite s ijo ite ttiin k iito tie lle ja vatupassi
p a n tiin v ira n o m a is te n m ääräysten
m ukaiseen kalte vu ute en , v o itiin pas
silla tä h d ä te n heti nähdä liian p itk ä t
pu u t, jo tk a p iti po istaa k iito tie n var
relta. M itta u sla ite oli niin kiin nosta va,
e ttä ilm a ilu la ito k se n in sin ö ö ri kuvasi
sen ta rka s ti ja vei tie d o t m ennessään
H elsinkiin. Kaleva M attila ke rto i asian
tä m än kirjan kuvitusvaiheessa, m uis
tellessaan oheisen kuvan ta ustoja .

Maatalous oli kuitenkin edelleen Osuuspankin merkittävin luottoasiakas, sillä
vuosikymmenen lopulla luotonannosta 40 % meni maatalouteen, 35 % asunto-,
opinto ja muihin luottoihin sekä 25 % muille yrityksille.103
Etenkin liikemiehet tarvitsivat nopeita liikenneyhteyksiä. Niinpä Kauhajoen
jo metsittymään ehtinyt lentokenttä otettiin uudestaan ilmailukäyttöön vuonna
3.973. Kauhajoen Ilmailuyhdistys organisoi laajaa talkootyötä. Kenttää käyttivät
urheilulentäjät ja liikemiehet, mainittiinpa vuonna 1975 teollisuusministerin ja
Valmetin johtajankin poikenneen kaksimoottorisella suihkuturbiinipotkurikoneella.104 Asukkaiden viihtymiseksi lisättiin myös ajanmukaisia virkistys- ja lii-
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kuntapalveluja. Vuonna 1970 rakennettiin uimahalli ja vuosikymmenen lopulla
lisäksi suuri liikuntahalli ja uusi urheilukenttä.105 Myös nykyinen Sotkan ulkoilu
ja urheilukeskus perustettiin tuolloin liikunta- ja virkistyskäyttöön enimmäkseen
yksityisin voimin.106
Virkistystoimintaan liittyy kahden kansallispuiston, Kauhanevan-Pohjankankaan sekä Lauhanvuoren perustaminen Kauhajoen, Isojoen ja Karvian alueille
vuonna 1982. Puistojen perustaminen synnyttää tyypillisesti kiistoja maa-alueiden
lunastamisesta, ja Kauhajoellakin vuonna 1979 esitelty virkistys- ja suojelukaavaluonnos sai ajankohdan lehtileikkeen mukaan tulisen vastaanoton. Perustamista
edisti kuitenkin se, että molempien alueiden perusosat olivat jo vanhastaan valtion
maata ja niitä oli laajennettu lisäostoin. Laajentaminen jatkui kansallispuistopäätöksen jälkeen. Virkistystoimintaa ajatellen nämä Kauhajoen puistot ovat hyvin
erämaisia eivätkä kestä suuria kävijämääriä. Kauhaneva-Pohjankankaan vuosit
taiset kävijämäärät ovatkin Suomen kansallispuistoista pienimmät, arviolta 6 200
henkeä. Lauhanvuori kerää noin kaksinkertaisen määrän, mikä on sekin hyvin
vähän. Luontomatkailun suorat elinkeinovaikutukset jäävät näin ollen pienikAUKEAMAN KUVAT PENTTI KAKKORI

K auhajoen kunta hankki Häm es-Havusen vanhan ta lo n p o ik a is k a rta n o n
o m istukse en sa vuon na 1974 ja en tisöi
sitä usean v uod en ajan 1980-luvun
vaihteessa. Kuvassa kunnan rakennus
m e stari M a rtti P ohtola ja e lin k e in o 
asiam ies Risto K u u tti Häm es-Havusen
ku n n o s tu s ty ö n aikana.
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si, mutta Kauhajoen imagon kannalta on tärkeää, että tällaiset kohteet sijoittuvat
paikkakunnalle.107
Kauhajoen kunnan hyvä yhteistyö yritysten ja asukkaiden kanssa toi kunnal
le huomionosoituksia. Kauhajoen Yrittäjät antoi kunnalle vuonna 1971 yrittäjä
järjestön ansiomerkin kiitoksena yrittäjäystävällisestä politiikasta. Vuonna 1977
Kauhajoen Yrittäjät lahjoittivat kauhaa esittävän patsaan, "Isoon lusikan”, joka on
jalustalla kaupungintalon edessä. Vuosikymmenen lopulla kunnalle puolestaan
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myönnettiin Suomen Arkkitehtuuriliiton SAFA-palkinto. Sitä perusteltiin määrä
tietoisella työllä kuntakokonaisuuden tasapainoiseksi kehittämiseksi sekä kunnan
ja asukkaiden yhteistyöllä asuinympäristön laadun parantamiseksi. Tässä yhtey
dessä mainittiin myös kylätoimikuntien työn tulokset. Erityisesti tuotiin esille
kunnan pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta kaavoittamisessa ja omassa
rakennustoiminnassa, mukaan lukien harrastus- ja opiskelutilat. Lisäksi huomioi
tiin rakennusten suojelussa osoitettu kulttuuritahto, kuten Hämes-Havusen hank
kiminen kunnan omistukseen ja sen peruskorjaus.108

Öljykriisit vaikuttavat Kauhajoenkin elinkeinoeläm ään
Loppuvuodesta 1973 ilmaantui yllätystekijä, kansainvälinen öljykriisi. Tuolloin öljyntuottajien järjestö OPEC nosti maailmanmarkkinahintoja, ja vaikka Suomen
öljy tuli valtaosin OPECiin kuulumattomasta Neuvostoliitosta, kriisi aiheutti toi
mia Suomessakin. Paniikkireaktioina asuntojen lämpötiloja pudotettiin ja autojen
nopeuksia laskettiin. Maailmanlaajuisesti öljykriisi johti inflaatioon ja lamaan,
minkä johdosta Suomen teollisuustuotanto kääntyi laskuun parin vuoden päästä.
Osasyynä oli luvun alussa mainittu vapaakauppasopimus, joka toi hyvien puolien
sa lisäksi myös koventuneen kansainvälisen kilpailun. Suomea koetteli tuon ajan
mittapuun mukaan ennätystyöttömyys, noin 60 000 henkeä.109
Kauhajoella työttömyys oli maan keskiarvoa alhaisempi, eikä rakentaminen
romahtanut samaan tapaan kuin muualla. Maatalouden edelleen suuri osuus sekä
teollisuuden pienyritysvaltaisuus kannattelivat Kauhajokea ja koko Etelä-Pohjan
maata laman yli.110 Öljykriisi iski kuitenkin kovasti muutamaan teollisuudenalaan.
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Esimerkiksi huonekaluteollisuuden kankaita valmistanut Sellgrenin kutomo, joka
oli melko lyhyen aikaa toiminut Kauhajoella, joutui lopettamaan vuonna 1974
energiapulan ja öljykriisin aiheuttamaan yleiseen epävarmuuteen. Tuotanto keski
tettiin jälleen Orimattilaan.111 Energiaintensiivinen kasvihuoneviljely oli myös he
lisemässä kohonneiden öljylaskujen vuoksi, mutta KTM sopi suurimpien öljy-yh
tiöiden kanssa maksuaikojen pidentämisestä.112 Uutta teollisuudenalaa edustavalle
Serres Oy:lle muoviraaka-aineiden saanti kävi vaikeaksi ja hinnat moninkertaistu
vat. Erkki Jylhiä muisteli juuri tuohon aikaan osunutta säästöpossukauppaa, josta
oli kaksivuotinen sopimus:
Meille se tarkootti sitä, että ku me oltiin tehty se possukauppa kiinteällä hinnalla,
kiinteällä toimitusajalla, raaka-aineen hinta oli pahimmillaan viisinkertainen
siihen, mitä se oli siiloon tuotelaskemishetkellä, ja sen lisäksi se oli vähä niinku
tiskin alla, ei tahtonu mistää saara.ni
Öljyn hinta oli ollut nousussa jo ennen varsinaista kriisiäkin, mikä
oli herättänyt suomalaiset tarkastelemaan uudelleen turpeen käytön
”...raaka-aineen hinta oli
kannattavuutta. Valtion polttoainekeskus Vapo Oy sai vuonna 1969
pahimmillaan viisinkertainen haltuunsa valtion vanhan turveyrityksen, Suo Oy:n sekä kehotuksen
aloittaa polttoturpeen tuotanto. Vuonna 1971 eduskunta asetti poltto
siihen, mitä se oli siiloon
turpeen tuotannon tavoitteeksi 10 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli
30-kertainen määrä vallitsevaan tilanteeseen nähden.114 Turpeen hyvää
tuotelaskemishetkellä...”
saatavuutta pidettiin yhtenä plussana Kauhajoen teollisuuskylähankErkki Jylhiä
keellekin.115 Maan tällä kolkalla turvetta käyttivät jo ainakin Ähtärin,
Haapajärven ja Niinisalon kaukolämpökeskukset. Suurten voimalaitos
ten ohella sitä meni pienkuluttajille yhä enemmän, uutuutena jopa omakotitalojen
lämmitykseen. Öljykriisin seurauksena turpeen mahdollisuuksia tutkittiin vielä
suuremmalla innolla, uusia turvevoimaloita perustettiin, ja turpeen energiakäyttö
kaksikymmenkertaistui vuosien 1970 ja 1980 välillä. Vapon vuotuinen tuotantotavoite kaksinkertaistettiin 20 miljoonaan kuutiometriin. Vapo aloitti toiminnan
myös Kauhajoen soilla, osin kunnalta vuokratuilla alueilla. Ensimmäisinä ojitet
tiin Palloneva, Koihnanneva, Säkkineva ja Nummijärven lähialueen suot.116 Vapo
tarvitsi myös turvetuotantoon sopivia laitteita. Pajulahti Oy oli jo aiemmin kehit
tänyt kasvuturvetuotantoa varten jyrsinturpeen tuotantokoneita ja sai nyt kahdek
san kokoojavaunun kokoisen kaupan, joka avitti jyrsinturpeen tuotantokaluston
kehittämistä ja myymistä. Myöhemmin kalustoa toimitettiin mm. Englantiin, Ir
lantiin, Ruotsiin ja Ranskaan.117
Kauhajoen yksityinen turvetuotantokin hyötyi turvebuumista. Iiron Turpeen
lopetettua toimintansa ryhtyi vuonna 1979 Matti Toivakan osuudella Iironnevalla palaturpeen tuotantoon hänen poikansa Heikin yritys, Turve-Energia Toivakka
Ky. Yrityksessä kehitettiin ruuvinostokonetta, jolla päästiin käsiksi maatuneem
paan turpeeseen. Myös Reijo Mäki-Kyyny alkoi 1970-luvun puolivälissä toimia
turpeen parissa, ensin Esko Salon yrityksen kesätöissä. Toinen motiivi oli kotitilan
lämmitys: aiemmin käytössä ollut sahanpuru piti korvata jollain muulla kiinteällä
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polttoaineella. Serkuilla oli Päntäneellä pieni turveala, ja turpeen käsittelyn hel
pottamiseksi alettiin rakennella laitteita. Vapolle tarjottiin yhtä turvekeruulaitteen
mallia. Kun kauppoja ei syntynyt, käytettiin konetta omalla suolla. Esko Salon jäl
keen Mäki-Kyyny toimi Vesmellä kiinteää polttoainetta käyttävien voimalaitosten
rakentamiseen liittyvissä tehtävissä, mutta alkoi samaan aikaan suunnitella omaa
yritystä. Ensinnä perustettiin Kauhajoen Turve Oy vuonna 1979. Osakkaiksi tu
livat Mäki-Kyynyn lisäksi hänen sisarensa Raija sekä naapurista Väinö Järvileh
to. Edellä mainitusta Iironnevasta oli tullut myyntiin Otto Toivakan perikunnan
palsta, jonka ostamiseen sijoitettiin kotitilan jaosta saatuja rahoja. Suota havitteli
myös Vapo, mutta viivytteli liian pitkään. Aiempi turpeenkeruulaite myytiin pois
ja tehtiin itselle paranneltu versio. Vuonna 1985 perustettiin Insinööritoimisto R.
Mäki-Kyyny Ky turvetuotannon pajatoimintaa varten.118
Polttoturvevaroiltaan suuren Kauhajoen, jolla vieläpä oli innovatiivista turveteollisuutta, oli järkevää siirtyä käyttämään turvetta lämmityksessä. Kauhajoen
Lämpöhuolto Oy perustettiin vuonna 1981, ja kaukolämpöverkostoa alettiin ra
kentaa seuraavana vuonna. Monet yksityistaloudetkin käyttivät palaturvetta tai
turvepellettiä lämmittämiseen. Lähikunnista myös esimerkiksi Kurikka ja Jalas
järvi ovat hyödyntäneet turvetta kaukolämmön tuotannossa.119 Turvetuotannosta
avautui siis markkinarako kauhajokelaisille turveurakoitsijoille, keruukaluston
kehittäjille ja energialaitosten toimittajille.
Ensimmäistä öljykriisiä seurasi toinen jo 1970-luvun lopulla. Tämän öljykriisin
päättyessä vuodenvaihteessa 1980-1981 raakaöljyn maailmanmarkkinahinta oli
yli kaksi kertaa korkeampi kuin kriisin alkaessa. Seurauksena oli maailmanlaa
juinen taantuma. Suomen vientiteollisuuden kilpailukykyä tuettiin kahdella de
valvaatiolla vuonna 1982, mutta kotimaan markkinat ehtivät hiljentyä tätä ennen.
Strömbergin tehtaan valmistuminen täyteen mittaansa työntekijöineen kaikki
neen osui aikaan, jolloin Suomessa elettiin uutta taantumaa ja uusrakentaminen
oli hiljentynyt, osasyynä maan sisäisen muuttoliikkeen väheneminen. Positiivista
oli kuitenkin, että kaupankäynnin suvantovaihe oli voitu käyttää investointien to
teuttamiseen ja koulutuksen kehittämiseen.120
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ELINKEINOELÄMÄ KEHITTYY
VAKAASTI 1980-LUVULLA
AUKEAMAN KUVAT PENTTI KAKKORI

Kauhajokelaiset y rity k s e t k u ro ttiv a t kauas ja toisinaan myös korkealle 1980-luvulla. Saulus Kyin
Sauli Korpela ja M atti Korpisalo asentam assa Yleisradion lin k kito rn in m e tallira ke nte ita Pasilas
sa 1980-luvun alkupuolella.
Yritysten tu o tte e t levisivät la aja lti koko Suom een. Kauhajoen E le ctro lu xilla v a lm is te ttiin
kym m en iä tuh ansia liesiä vuodessa. Yläkuva on E lectroluxin lie s ite h ta a lta v u o d e lta 1988.
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K auhajoen uusi kirja sto a v a ttiin
vuon na 1989. Kuvassa on kirja sto n
seinään vuo d e n 2013 S yöm inkien yön
yhteydessä h e ija ste ttu v a lo in s ta lla a tio
"Y hte istyö llä pa ra sta ”.

Kauhajoen kunta keskittyy
yhdyskuntarakenteen parantam iseen
Kauhajoen kunta keskittyi 1970-luvun loppupuolella yhdyskuntarakenteen paran
tamiseen, sillä elinkeinoelämässä vallitsi myötätuuli. Väkiluku oli lähtenyt kas
vuun, maastamuutto tyrehtynyt ja vuosikymmenen viimeisinä vuosina nähtiin
sellainenkin ihme, että Kauhajoelle muutti Ruotsista lähes 200 henkeä enemmän
kuin Kauhajoelta Ruotsiin. Nämä muutokset näkyivät esimerkiksi kunnan vero
kertymässä, joka vuoden 1977 osalta kunnan hallinnon yllätykseksi osoitti peräti
13 prosentin kasvua edellisvuodesta. Väkiluvussa tapahtunut käänne näkyi konk
reettisesti myös yläasteella: oppilasmäärä oli syksyksi kasvanut, kun perheitä oli
palannut muualta takaisin kotiseudulleen. Kaavoitettiin asuntoalueita (kunnalla
oli nyt kaavoitusinsinööri), rakennettiin päiväkoteja sekä vuokra-asuntoja ja laa
jennettiin muutamia kouluja. Myös haja-asutusalueiden kehittämiseen paneudut
tiin.1
Kunnan tehtävien kautta 1960-luvulta lähtien asioita seurannut Heikki Taimi
totesi, että valtakunnan ja koko maailman kehityksen vireys näkyi Kauhajoellakin:
Täällä niinku pyörät suureni ja vauhti parani. Strömbergillä tuohon aikaan töissä
ollut Tuomo Einola luonnehti kunnan yleistä ilmapiiriä:
70-luvun loppu, 80-luku kokonaisuudessaan, niin se oli aika valtavaa tämä ky
län elämäki. Ja meillä oli yks isoo ravintola, majootuspaikat, aina täynnä. Sielä
oli kaikenmoista kaupparatsua ja edustajaa. Samoon ku meillä oli siihen aikaan
se urheiluporukka, eli pelättikin mestaruussarjas pesäpalloa. Yrityksillä oli kai
killa omat puulaakijoukkueet. Tuola kahdeltatoista yöllä vielä pelattiin jotaki
kyläpuulaakia.
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1980-luvulle mentiinkin Kauhajoella vahvoilla eväillä, kun edellä mainittujen öljykriisien laineet olivat tasaantuneet. Elinkeinorakenteessa teollisuus ja käsityö
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olivat nousseet samalle tasolle maa- ja metsätalouden kanssa. Kumpikin käsitti
noin 30 % ammatissa toimivasta väestöstä. Jo vauhtiin päässeet yritykset etenivät
yleisen nosteen avulla ja alkoivat kurotella ulkomaanvientiin. Menestyvät yritykset
vetivät paikkakunnalle muita toimijoita ja jopa useita yrityspalvelulta - juridiik
kaa, tilinpitoa, kehittämistä - tarjoavia yrityksiä. Yritystoimintaan alkoi myös saa
da herkemmin rahoitusta pankkien kasvaessa sekä lisääntyneen kilpailun vuoksi.2
Uudelle vuosikymmenelle tultaessa kunta jatkoi työtään asuntojen ja palvelui
den parissa. Kainastolle ja Päntäneelle tehtiin yleiskaavat. Terveyskeskuksen uusi
talo valmistui vuonna 1980 ja kunnantalo vuonna 1983. Aloitettiin myös Keskustan-Aronkylän liikennejärjestely, johon tällä vuosikymmenellä liittyivät Eteläi
sen ja Pohjoisen Yhdystien rakentaminen sekä Puistotien rakentaminen Topeekan suuntaisena toisena keskustan läpikulkutienä. Väli Kirkonkylä-Puskankylä
(Päntäne) parannettiin 1980-luvun lopulla. Harrastusmahdollisuudet lisääntyivät
entisestään: esimerkiksi Sotkaan valmistui yksityinen moottoristadion vuosikym
menen alussa ja Päntäneelle perustettiin samoin yksityinen golfkenttä vuosikym
menen lopulla. Uusi kirjasto avattiin vuonna 1989.3

P äntäneelle p e ru s te ttiin g o lfk e n ttä
1980-luvun lo pu lla . K enttä te h tiin
ensin 9-reikäiseksi ia sitä la a je n n e ttiin
m yöh em m in Kuva on v u o d e lta 2009
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Vesmen johtajana Kauhajoella vuosikymmenen alkupuolella toiminut Jouko
Ketola muisteli haastattelussaan, että suurten työllistäjien - Strömbergin, Rauma-Repolan talotehtaan, Maan Lihan ja Vesmen - johtajat tapasivat tiheään ja
suunnittelivat yhdessä asioita, niin että kukaan ei vaikeut
taisi toistensa tekemisiä vaan pikemminkin edesautettai
”... malliesimerkki, mitenkä kunnan
siin pärjäämistä. Ketolan mukaan myös kunnallisjohdon ja
ja paikallisten päättäjien ja yritysten
luottamushenkilöiden tuki teollisuudelle oli vahva. Esimer
välillä pitää sen yhteistyön toimia”
kiksi kunnanvaltuuston pitkäaikainen puheenjohtaja Toivo
Jouko Ketola Saloranta, hänen seuraajansa Jussi Sillanpää sekä kunnan
johtaja Jouko Virtanen olivat aktiivisia teollisuuden tukijoi
ta. Se oli sellanen, voi sanoa, että niin kun malliesimerkki, mitenkä kunnan ja pai
kallisten päättäjien ja yritysten välillä pitää sen yhteistyön toimia.4 Pienet yrityk
set eivät olleet mukana näissä keskusteluissa ja joutuivat siten tulemaan toimeen
lähinnä omin voimin. Haastatteluissa nousi esiin ongelmia esimerkiksi tonttien
kaavoituksen ja rakennuslupien osalta. Yritysten uushankinnassakaan ei oltu enää
kovinkaan aktiivisia.5

Yritykset vahvistuvat ja ulkom aanvienti viriää
Kauppa ja palvelut kasvavat, Isojoen Konehalli siirtyy Kauhajoelle
Osuuskauppa koki Kauhajoella suuria muutoksia 1980-luvulla. Jo aiemmin Suupohjan Osuuskaupaksi fuusioitunut yksikkö päätyi vuonna 1984 suuren osan Ete
lä-Pohjanmaan alueesta kattavan Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan (EePee) huo
maan. Kauhajoella oli tässä vaiheessa lopetettu kaikki Osuuskaupan kyläkaupat,
yhtenä ensimmäisistä pitäjistä Suomessa. Tämä oli erikoista Kauhajoen suuren
koon vuoksi ja kuvasi Osuuskaupan heikkoa asemaa paikkakunnalla: Kauhajoel
la markkinaosuus oli tuolloin 5-6 %:n luokkaa ja keskustan myymälä oli myyn
niltään Suomen pienimpiä. Kauppa sijaitsi kahdessa kerroksessa, se oli huonosti
hoidettu, eikä sillä ollut parkkipaikkoja. EePeen myötä Kauhajoella ryhdyttiin te
kemään suuria muutoksia menestyksen parantamiseksi. EePeen toimitusjohtajana
vuonna 1985 aloittanut Kalle Lähdesmäki totesi haastattelussaan ajatuksen olleen,
että koko Osuuskauppa ei menestyisi [Etelä-Pohjanmaalla], ellei Kauhajoella me
nesty. Vanhaa myymälää saneerattiin, ja myynti saatiinkin kasvuun. Kaupan luon
ne muuttui kenkien, sukkien, kosmetiikan, raudan ja maatalouden värittämästä
sekatavarakaupasta kunnon päivittäistavaramyymäläksi. Osuuskaupalle ryhdyt
tiin etsimään uutta liikepaikkaa, ja Hankkijan kanssa aloitettiin keskustelut sen
hallussa olleesta noin neljän hehtaarin alueesta. Hankkija ei suoraan kieltäytynyt
myynnistä, ja kunta puolestaan suhtautui positiivisesti suunnitelmaan suuresta
liikekeskuksesta. Tonttikaupan kiemuroihin liittyi myös valtakunnallinen maa
talouskaupan uudelleenorganisointi SOK:n ja Hankkijan kesken. Osuuskauppa
sai lopulta vuonna 1988 ostaa Hankkijan Kauhajoen tontin, ja rakentaminen lähti
käyntiin seuraavana vuonna.6
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P en tti Ylisen H alpa-H alli tu li entisiin
F o rd -au tokau pan tilo ih in . M yöhem m in
liike s iirty i osaksi Esko Ylisen Kokkolan
H alpa-H alli-ketjua.

Myös yksityisten päivittäistavarakauppojen koon kasvattaminen jatkui, esi
merkiksi Aronkylän K-halli Hangasluoma laajensi jälleen vuonna 1981 ja liikkeen
toiseen päätyyn saatiin posti. Kaijankankaat avasivat aivan uuden Sepon Hal
pa-Hallin vuonna 1986 keskustan liepeille. Idea kauppatyypistä oli tullut Kokkolan
Halpa-Hallista. Kolmen vuoden päästä Kauhajoelle ilmaantui kuitenkin toinenkin
Halpa-Halli, kun Kokkolan Halpa-Hallin omistajan Esko Ylisen veli Pentti perusti
paikkakunnalle liikkeen. Pentti Ylisellä oli useampia Halpa-Halleja rannikon tie
noilla, mutta hän myi oman ketjunsa myöhemmin veljelleen, ja silloin Kauhajoen
kin Halpa-Halli siirtyi osaksi Kokkolan ketjua.7
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L aajen n u ksen ra h o itta m in e n ty h jin käsin
Kun S eppo Kaijankangas e h d o tti K aarina-vaim olleen, e ttä h a n k itta is iin to n tti
ja ra k e n n e tta isiin kokonaan uusi m yym älä (nykyinen Sepon Halpa-H alli),
Kaarina oli to d e n n u t: "N iin m itä? Toinen käsi on ty h jä ja to is e s e i oo m itää .”
Korko o li 1 3 % ja ta rv ittiin neljän m iljo o n a n m arkan laina. M utta kun vanhas
sa paikassa oli kä yn yt kauppa siihen saakka m ukavasti, p ä ä te ttiin kuitenkin
ta rttu a haasteeseen, jo s laina vain saataisiin. Laina saatiin ja kauppa lä htikin
hien osti käyn tiin heti avajaispäivänä. Tu olloin asiakkaille ja e tu t ilm a ise t ta s
kula skim e t v e tiv ä t liikkeen ääriä m yöten tä yte en ! Hyvää aikaa kesti useam pi
vuosi, ennen kuin v ä h ittä isk a u p a n ko ve n tu n u t k ilp a ilu tila n n e ja lam a alko ivat
v a ik u tta a .8

Vanhassa yläkuvassa kauppias Kauko
K aijankangas ja poikansa Seppo
K auppa-K aijan elintarvike liikkee ssä.
Uudessa kuvassa Sepon poika Ari
to im isto ty ö s sä Sepon H alpa-H allissa.
Ari on kauppiasuransa aikana p a ne u
tu n u t etenkin tu o re tis k in k e h ittä m i
seen. Tuotehyllyjä tä y ttä ä Kirsi Rintala
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MARKKU HAAPAMÄEN ARRKISTO

Keskustan tarjonnan paranemisesta huolimatta joitakin
yksityisiä kauppoja toimi edelleen sivukylissä. Tässä kappa
leessa esitetään muutamia esimerkkejä näistä sinnittelijöistä.
Nevanpään veljekset Nirvankylässä olivat ottaneet perheen
päivittäistavarakaupan haltuunsa 1980-luvun alussa. He jat
koivat myös kauppa-autotoimintaa ja perustivat vuosikymme
nen lopulla vielä leipomonkin, josta saatiin kierroksille mu
kaan tuoretta leipää. Kauppa siirrettiin Päntäneen keskustaan
1990-luvun alussa.9 Päntäneen vanha Osuuskauppa oli koke
nut jo monia vaiheita - fuusion Kauhajoen Osuuskauppaan
sekä ketjun kyläkauppojen lopetuksen ja siirtymisen E-osuuskunnalle. E-liike taasen lakkautti toimipaikan vuonna 1986.
Kauppiaana jatkoi kuitenkin myymälänhoitajana toiminut
Seppo Haikola poikansa kanssa, ja syntyi Välitysmyynti Hai
kola Ky. Päivittäistavarakauppana liike toimi peräti vuoteen
2009 saakka.10 Mäen Kauppa jatkoi toimintaansa Juonikylässä. Sillä oli päivittäistavaroiden lisäksi tarjolla mm. pienko
neita ja polkupyöriä, sillä kyläläiset ostivat vielä isommatkin tavarat kyläkaupas
ta.11 Kauhajärvellä toimi Leppäpuskan K-kauppa.12 Ikkeläjärvelle puolestaan syntyi
vähitellen omassa lajissaan merkittäväksi kasvanut erikoisliike, kun Taipalusten
perheen sekatavarakauppa muuttui kokonaan asekaupaksi, Heikki Taipalus Kyiksi.
Myynti oli vähitellen kallistunut Heikin harrastuksen suuntaan, ja ennen virallista
muutosta aseista tuli jo 80 % liikevaihdosta.13

Päntäneen O suuskauppa oli osuus
kauppana voim issaan vielä 1960-luvun alussa. Kuvassa vase m m alta
lukien Leila V iljanen, Reino N urm ela,
Seppo H aikola ja H ilkka Korpela.

MARKKU HAAPAMÄKI

fe\~ IK » 'sio

M onien vaiheiden jälkeen P äntäneen
O suuskauppa on m u u n tu n u t v ä lity s 
liike P. Haikola Oyiksi Kuvassa y rittä jä
Pekka H aikola, jo n k a ideana oli palata
v ä litys liike to im in n a n ju u rille , mies,
pu he lin ja kynä -m a lliin .
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Antti Alakortes oli vuonna 1956 ryhtynyt huoltamaan Hankkijan nimissä
Zetor-traktoreita sekä muita koneita kahden autotallin tiloissa Isojoella. Huolta
minen eteni purkuvaraosien myyntiin vuosikymmenen lopulla. Purkamo lienee
ollut Suomen ensimmäinen. Tuohon aikaan traktorien määrä lisääntyi Suomessa
nopeasti, niin että vuonna 1959 niitä oli jo suurimmalla osalla yli kahden peltoheh
taarin maatiloista eli lähes 75 000 kappaletta. Varaosille oli siis kysyntää. Vuonna
1961 Alakortes avasi pienteollisuuslainan turvin oman huoltoaseman, ja vuonna
1968 Antti ja Raili Alakortes perustivat Isojoen Konehallin, jolla oli tarjolla maa
talouskoneita ja traktoreita sekä purkuvaraosia. Antti Alakortteen kuoltua vuonna
1973 Ilkka Alakortes siirtyi yrityksen johtoon. Samana vuonna Ilkka lähti ensim
mäisille messuilleen Englantiin ja käynnisti uusien traktoriosien maahantuonnin.
Purkamon perusteella saatiin tieto, mitkä osat olivat kysytyimpiä. Toimintaa laa
jennettiin jo Isojoen kaudella useita kertoja, mm. ottamalla myyntiin muiden maa
hantuomia traktorinrenkaita. Työkalumyyntikin alkoi. Englannista tuotiin myös
kokonaisia käytettyjä traktoreja purettavaksi. Mukana oli konepajatoimintaakin,
mutta kun Ilkka Alakortes piti itseään enemmän kaupallisena kuin teollisena yrit
täjänä, yritys lähti kehittymään tähän suuntaan.14
Kauhajoelle toiminta laajeni vuonna 1981. Tuolloin Isojoen Konehalli toimi
kuitenkin vielä Isojoella ja yritys ehti saada Isojoen Yrittäjien ensimmäisen Vuoden
Yrittäjä -palkinnonkin vuonna 1982. Kauhajoelle perustettiin Suupohjan Traktori
Oy ja rakennettiin oma liiketalo, jossa sijaitsi myös mm. Alakortteen vaateliike
Moderno. Muut tilat vuokrattiin eteenpäin. Liiketaloinvestointi vastasi tuohon
aikaan kooltaan yrityksen koko liikevaihtoa. Suupohjan Traktori Oy fuusioitiin
myöhemmin Isojoen Konehalliin ja traktorien myynti lopetettiin. Vuonna 1988
Isojoen Konehallikin siirtyi Kauhajoelle ja rakensi 5 500 neliön tilat Aronkylään.
Vaihtoehtoina olivat tuolloin myös Kurikka ja Jalasjärvi, mutta valinta osui entuu
destaan tuttuun paikkakuntaan. Kauhajoen kunta suhtautui tuloon myönteisesti,
ja saatiin aikaan molempia osapuolia tyydyttävä sopimusmalli. Kauhajoelle muu
tettuaan yritys alkoi painottua maahantuontiin. Jo Isojoen aikana yrityksellä oli
ollut muutamia jälleenmyyjiä, mutta 1980-luvun lopulla alkoi systemaattisempi,
ketjumuotoinen jälleenmyynti. Traktorien varaosiin ja laitteisiin keskittyneessä
Long Life -ketjussa oli itsenäisiä perheyrityksiä sekä varastoivia jälleenmyyjiä eri
puolilla Suomea. Kun tämä ketju vaikutti toimivalta, perustettiin myöhemmin
koko maan kattava myyntiverkosto muillekin tuotteille, kuten työkaluille, renkail
le ja kiinnitystarvikkeille.15
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Strömberg siirtyy Electroluxin omistukseen
Strömbergin Kauhajoen tehtaiden tuotevalikoimaan kuului vuosikym
menen alussa sähköliesiä, sähkölämmittimiä ja vedenlämmittimiä.
Strömbergin liesillä oli jonkin aikaa jopa 70 prosentin osuus Suomen
markkinoista. Vaikka 1970-luvun lopun toinen öljykriisi oli hiljentänyt
kotimarkkinaa, öljyn korkea hinta synnytti kysyntää sähköllä toimiville
lämmittimille. Liesien osalta kilpailu kuitenkin kiristyi nopeasti. Vuo
teen 1984 tultaessa markkinaosuus oli enää 40 % ja suuntaus edelleen
laskeva. Öljyn hinta puolestaan laski vuosikymmenen loppupuolella ja
öljylämmittäjien into vaihtaa järjestelmäänsä sähköllä toimivaksi lop
pui.16
Vuonna 1983 Strömberg yhdistyi Kymi-Kymmene Oy:n kanssa Kymi-Strömberg Oy:ksi. Seuraavana vuonna Kauhajoen tehtaan liesituotanto myytiin Electroluxin ja Kymi-Strömbergin omistamalle mark
kinointiyhtiölle, Liesimyynti Oy:lle. Electrolux oli yhtiön enemmistöomistaja. Yhtenä perusteluna oli myynnin ja tuotannon mutkattomampi
vuoropuhelu, sillä Liesimyynti hoiti jo ennestään Kauhajoen liesituotannon markkinoinnin. Henkilökunnassa kauppa aiheutti kuitenkin
huolen, että tuotantoa oltiin siirtämässä Ruotsiin heti, kun Kauhajoen
tehtaan koneisto olisi ajettu loppuun. Oli tiedossa, että Electroluxin Motalan tehtaalla oli runsaasti käyttämätöntä kapasiteettia. Liesiä valmisti
Kauhajoen tehtaalla tuossa vaiheessa noin 200 henkilöä. Epäilyksiä lisä
si se, että uusi pääomistaja Electrolux ei ostanut Kauhajoen kiinteistöä,

S trö m be rgin Kauhajoen liesite hta alla ta p a h tu i
o m is tu s jä rje s te lyitä vuo n n a 1984. M uutam ien v a i
heiden jälkeen te h ta a sta tu li E lectroluxin yksikkö.
Kuvassa P irkko H akam aa valm istaa lie ttä
vuon na 1988.
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E lectroluxin sähköliesiä valm iin a
vuon na 1988.

vaan ainoastaan tuotannon. Pienen tehtaan jakamista kahden eri omistajan kesken
(Liesimyynnin liedet, Strömbergin lämmittimet) ei myöskään nähty toimivana
ratkaisuna. Jälkikäteen voidaan spekuloida myös sillä, oliko tuotannon siirto Kau
hajoelle kuitenkin vain askel kohti jo suunnitteilla ollutta myyntiä. Tapahtui vielä
lisää omistusmuutoksia, nimittäin Kymi-Strömberg myi Strömbergin ruotsalai
selle ASEAdle vuonna 1986 ja muutti itse seuraavana vuonna nimensä Kymmene
Oy:ksi. Kauhajoella toimi nyt Electrolux Oy Ab, Kauhajoen tehdas. Hallirakennus
jäi kaupoissa Kymmene Oy:lle. Lämmittimet puolestaan päätyivät myöhemmin
Högforsin omistukseen.17

S trö m be rgin lä m m itin tu o ta n to s iirty i
H ögforsille. Kuvassa tu o ta n to a v u o 
de lta 1988.
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Vesmessä ta p a h tu i m onia m u utoksia,
m u tta k u lje ttim e t s ä ilyivä t tu o ta n n o n
perustana. Kuva on 1970-luvulta.

Materiaalinkäsittelystä syntyy toimialakeskittymä
Kauhajoen kuljetinalalla tapahtui 1980-luvulla paljon. Yritykset kasvoivat, uusia
perustettiin ja toisia fuusioitiin. Kuljetinteollisuus muuntui materiaalinkäsittelyk
si, laitoksen koko sisäisen logistiikan hallinnaksi. Syntyi kokonainen materiaalin
käsittelyn toimialakeskittymä.
Vesmelle johtajaksi vuonna 1979 tullut Jouko Ketola sai käsiinsä tappiota teh
neen yrityksen, joka oli kuitenkin nopeasti nostettavissa kannattavaksi. Ketola ku
vasi haastattelussaan tappiollisuuden syytä ja ratkaisukeinoa:
Oltiin erittäin innokkaita aina keksimään ja kehittämään uusia tuotteita. Ja sit
ten ku niitä pilotteja tehtiin, eihän ne koskaan ollut kannattavia. Siellä suurin
osa projekteista oli ihan hyviä ja kannattavia, mutta sitten nää uutukaiset söi
sen tuloksen aina. Että ehkä se merkittävin asia oli, että katottiin, että missä on
se meidän perusosaaminen ja sitte keskitytään siihen. Totta kai vähitellen sitten
kehitetään niitä tuotteita ja mennään eteenpäin.
Esko Salon aikaiset maatalouskuljettimet ja lumilingotkin saivat mennä. Maa
talous oli jo 'Vanhaa aikaa” ja vaikka yritys oli Pohjoismaiden suurin lumilinkovalmistaja, eivät lingot edustaneet kuljetinteknologiaa. Korjausliikkeen jälkeen
emoyhtiö rohkaistui Vesmen laajentamiseen yritysostoin. Niihin kuului konepa
joja eri puolilta Suomea, mukaan lukien kauhajokelainen Veljekset Lindfors Oy.
Perinteikkään kauhajokelaisen Pajulahti Oy:n mentyä konkurssiin 1980-luvun
alussa, suuri osa sen henkilökuntaa siirtyi Vesmelle. Onnisen monet yrityskau
pat johtivat peräti oman divisioonan, Onnisen teollisuusryhmän, perustamiseen.
Teollisuusryhmään liitettiin muitakin Onnisen yksikköjä. Jouko Ketola siirtyi
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H a n n u ja Jari M äki-R ahkolan k o tita lo s-
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teollisuusryhmän myötä Helsinkiin, ja Ves
itielle nimitettiin oma paikallisjohtaja. Ke
tola muisteli haastattelussaan divisioonan
kooksi noin 450-500 henkeä, josta kolman
nes Kauhajoella. Vesmen tuotealueita olivat
tässä vaiheessa kiinteän polttoaineen (mm.
hake, turve) vastaanottoasemat ja syöttölait
teet sekä kappaletavarakuljettimet. Kiinteän
polttoaineen käsittelyssä oli suoranainen
buumi päällä, kun Reijo Mäki-Kyynyn sa
noin ”joka kirkonkylään” rakennettiin kau
kolämpölaitoksia vuosikymmenen alussa.
Vesme alkoi kaupata myös paperinkuljettimia, alkuun haparoiden, mutta 1980-luvun
mittaan raskaiden rullien kuljettimista su
keutui erikoisala.18
Päntäneläiset naapurukset, kaksi Mäki-Rahkolan veljestä sekä kaksi Rahkolan
veljestä perustivat Pesmal-nimisen yrityksen vuonna 1978. Nimeksi tuli nimisuo
jan vuoksi kuitenkin Pesmel. Toimisto oli Mäki-Rahkoloiden kotitalon tuvassa ja
varasto navetassa. Rahoituksena oli 20 000 markan luotollinen shekkitili, jossa oli
vat takaajina molempien veljesparien isät. Yritys lähti alkuun sähköasennuksilla,
ja ensin siinä toimi vain sähköinsinööri Hannu Mäki-Rahkola. Muiden osakkai
den ollessa vielä kiinni toisaalla palkattiin yritykseen ensimmäinen ulkopuolinen
työntekijä vuonna 1979. Jonkin ajan päästä käynnistettiin konepajatoiminta, josta
kahdella osakkaista oli kokemusta. Toimitiloiksi vuokrattiin Isosalon navetan pää
ty, ja konttori oli "Kuvahovin vintillä”. Vaikka yrityksellä olisi ollut mahdollisuus
toimia ja laajetakin sähköpuolella, metallipuoli alkoi vetää nopeammin. Ensim
mäisiä konepajatöitä oli Rauma-Repolalle tehty kuljetin. On kuitenkin huomatta
va, että yrityksen sähkötarvikekauppa eteni pian omaksi varastomyymäläksi asti
ja vuosikymmenen lopulla sisustusvalaisimilla täydennetyksi kaiken kansan liik
keeksi, joka sai vuonna 1990 nimekseen ApuWatti.19
Sattumukset ja kiinnostus teollisuusautomaatioon johtivat Pesmelin 1980-luvun vaihteessa laajentumaan automaatiojärjestelmien sähkösuunnitteluun. Hannu
Mäki-Rahkola alkoi tehdä Esko Salon yritykselle ohjelmia ja kävi Siemensin logiikkakurssin. Vuonna 1979 saatiin G. A. Serlachius Oy:n Kankaan paperitehtaalta
tilaus, johon liittyi logiikkaohjelmointia. Toiset perustajaveljekset, Rahkolat, luo
puivat osuudestaan yrityksessä vuonna 1981. Omistuskuvioihin tuli pian mukaan
ruotsalainen Tellus Ab, jonka kuljettimia Pesmel oli alkanut markkinoida. Tämä
iso tekijä takanaan Pesmel sai vuonna 1984 toteutettavakseen Riihimäen ongelma
jätelaitokselle tynnyrien ja konttien käsittelyjärjestelmän automaatioineen. Kaup
pa oli Pesmelin mittapuussa suuri ja tehtävä ongelmajätteen luonteen vuoksi tekni
sesti haastava. Toimituksessa käytettiin myös muita kauhajokelaisia yrityksiä. Tel-
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lusta Pesmel kiinnosti etenkin bilateraalisen idänkaupan vuoksi, ruotsalaisilla kun
ei samaa mahdollisuutta ollut. Se oli käyttänyt Pesmelin enemmistöosakkuuden
hankintaan jopa uhkailua. Lopulta Tellus kuitenkin hinnoitteli itsensä ulos mark
kinoilta ja joutui myymään osuutensa Pesmelistä. Telluksen tilalle omistajaksi tuli
vuosikymmenen puolivälissä Rakennus- ja insinööritoimisto Teräsbetoni Oy, jon
ka kautta Pesmelillä oli tarjouksia Neuvostoliittoon. Teräsbetonin kausi, etenkin
sen taloudellinen taustatuki, auttoi Pesmeliä laajentumaan kokonaisjärjestelmien
tarjoajaksi, ja Pesmelillä oli parhaimmillaan yli 60 työntekijää. Omistuksiin liittyy
myös Pesmelin kylkeen vuonna 1990 tullut erillinen yritys, AWA Oy. Sen perusta
na oli Teräsbetonin Kone Oy:ltä ostama varastoautomaation liiketoiminta, johon
Mäki-Rahkolan veljekset lähtivät mukaan. AWA jatkoi Kone Oy:ltä siirtyneitä toi
mituksia ja huoltoja. Tällä yrityksellä ei ollut omaa tuotantoa lainkaan, vaan kaikki
tehtiin alihankintana.20

Kauhajoen m a te ria a lin kä sitte lya la n
m enestys m u u tti m aisem aa. Edessä
vuon na 2001 v a lm is tu n u t ja m y ö h e m 
m in la a je n n e ttu Teknologiakeskus
Logistia, keskellä Pesmel Oy:n tila t ja
takana Esko Salon 1980-luvulla raken
n u tta m a to im is to ta lo . O ikealla ylhäällä
on m m . Erkki R intam äen aikanaan
ra k e n n u tta m a puusepäntehdas.
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Esko Salo Ky to im itti k u lje ttim ia ja
(avaajia m o n iin k a h v in p a a h tim o ih in .
Täm ä kuva on Keskon p a a h tim o lta
Vantaan H akkilasta.

Id änkauppa ty ö llis ti osaltaan Kauha
jo e n m a te ria a lin kä sitte ly-y rity ks iä . Ku
vassa Veljekset Lindforsin valm istam a
kä sitte lylin ja yhteen Raum a-Repola
Oy:n p ä äu rakoim ista kalalaivoista.
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Esko Salo Ky etsi aktiivisesti asiakkaita. So
pivia kohteita olivat sellaiset suuret yritykset,
joilla oli paljon tapahtumia materiaalivirrois
sa. Tällöin oli yleensä varmaa, että yrityksellä
oli niiden kanssa ongelmia. Esko Salo Ky pääsi
1980-luvun alussa tekemään esimerkiksi Faze
rin makeistehtaalle laitteita ja samalla kehittä
mään täysin uusia ratkaisuja, joista osasta toteu
tustapa oli vielä tilausvaiheessa enimmäkseen
auki. Kuljettimet tulivat tanskalaisilta, ja muita
osia ostettiin myös Vesmeltä ja Pesmeliltä. Faze
ria seurasi EHO:n leipomo, jossa jälleen toteu
tusvaiheen ratkaisu erosi melkoisesti myyntivaiheen suunnitelmista. Seuraavaksi siirryttiin
tekemään panimoille kuormankeruujärjestelmiä, ensimmäisenä Sinebrychoffille
vuosikymmenen puolivälissä. Esko Salo Ky:n uusi toimistotalo valmistui Kauha
joen Hakasivuntielle vuonna 1987, Salon silloisen hallin naapurustoon. Vuonna
1990 yritys sai merkittävän tilauksen Ruotsin Vin & Spritiltä, jonka lähettämöön
rakennettiin Euroopan suurinta systeemiä. Tämä kauppa edellytti jälleen uuden
aluevaltauksen tekemistä, tietokonesimulointia järjestelmän toiminnasta. Sama
na vuonna yrityksen menestys noteerattiin Suomen Yrittäjien valtakunnallisella
yrittäjäpalkinnolla (kauhajokelaiset olivat palkinneet Salon jo vuonna 1983). Sa
lon yrityksessä oli jonkin aikaa osakkaana helsinkiläinen Tfiomeko Oy, tuomassa
vankempaa pohjaa suuriin ja pitkäkestoisiin projekteihin, joita oli etenkin idän
kaupassa. Esko Salo Ky perusti myös sivukonttorit Lahteen ja Kiukaisiin, joista
Kiukainen jäi Thomekolle yritysten teiden myöhemmin erottua.21
Kauhajoen materiaalinkäsittelyala alkoi laaANTTI LINDFORSIN ARKISTO
'
1
jentua sitäkin kautta, että yritteliäitä ihmisiä
irtosi olemassa olevista yrityksistä omilleen.
Veljekset Lindfors Ay syntyi vuonna 1979, kun
siihen asti Esko Salon yritysten mukana siir
tyneen Antin sivutöinään tekemät piirustukset
(mm. Maan Lihan lihanleikkaamon laitteisto)
poikivat lisää töitä ja hän päätti yhdessä veljensä
Heikin kanssa perustaa oman yrityksen. Maan
Lihalle suunniteltu laitteisto oli ollut ruostuma
tonta terästä, ja yritys erikoistuikin tähän elintarvikepuolelle soveltuvaan materiaaliin. Yritys
toimi veljesten vanhempien autotallissa, mutta
kun työntekijöiden määrä vähitellen lisääntyi,
hankittiin entinen kuorma-autotalli Rahikkatieltä. Tämäkin yritys siirtyi vuonna 1986 osaksi
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Onnisen yritysryvästä nimellä Veljekset Lindfors Oy. Toiveena oli kansainvälistyniinen isomman taustatekijän tuella. Tällaisia projekteja tulikin niin idänkaupasta
kuin länsimarkkinoilta.22
Kauhametalli Oy syntyi, kun Vesmellä töissä ollut Pentti Hongisto houkuteltiin
tuttavansa kanssa huolehtimaan työmailla toteutettujen erillisten urakoiden yhty
mäkohdista - nämä kun eivät yleensä tuntuneet kuuluvan juuri kenellekään. Ko
konaan yrityksensä varaan Hongisto jäi vuonna 1982. Verstastilat löytyivät, mis
täpä muualtakaan kuin entisestä navetasta. Vesmellä työskennellyt Sauli Korpela
taasen perusti veljensä kanssa Asennuspalvelu Saulus Ky:n vuonna 1982 ja vuokrasi
Pesmeliltä tyhjilleen jääneen navettahallin. Myöhemmin mukaan tuli vielä toinen
veli. Sauli Korpela muisteli haastattelussa:

Y rittäjäksi s iirty n y t Sauli Korpela
Ylen lin kkim astoa rakentam assa

19o° luvun alussa

Ja meirän ensimmääsiä tehtäviä oli, [kun] Koivukylän ratapiha romahti, ne te
räsrakenteet. Sitte Espoon K-Rauta. Pasilan televisiomasto oli -82. Ja se saatiin
sillä lailla, [että vaikka] Espoon K-Rauras mun pääfirma meni konkurssikin, me
jatkettihin, loppuun asti tehtiin työtä, ja YIT sanoo, että te ootta niin paljo hul
luja pohojalaasia, että te teettä Pasilan televisiomastoa — 169 metriä korkeus.
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M atti R antala s iirty i Pesm eliltä
itsenäiseksi y rittä jä k s i ja pe rusti Säte
Oy:n v uon na 1988. Sam ana vuonna
otetussa kuvassa Rantala on oikealla,
to in e n he nkilö on Hannu Hakam aa.
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Televisiomasto toi töitä myös Kauhametallille, joka toimitti tornia ympäröivät
terästasot. Kauhajokelainen Lehtisen kuljetusliike puolestaan ajoi ne Pasilaan ylileveinä ja -korkeina kuljetuksina, joita tarvittiin peräti 21 kappaletta. Kauhajokelaisyritysten yhteistyö jatkui, kun Saulus oli Pesmelin kautta mukana Riihimäen
ongelmajätelaitoksen asennuksilla. Saulus hankki 1980-luvun puolivälissä hallin
Rapakontieltä ja ryhtyi tekemään erilaisia mekaanisen metsäteollisuuden materi
aalinkäsittelylaitteita, kuten pakkauskoneita, naulausautomaatteja ja katkaisusahoja. Sotkan laskettelurinteen rakenteista lähti liikkeelle hiihtokeskusrakentaminen, ja Saulus toteutti lopulta parikymmentä hiihtokeskusta teräsrakenteineen ja
lumetusjärjestelmineen ympäri Suomea. Lumetusjärjestelmät ja lumitykit olivat
keskieurooppalaista tuotantoa.23
Pesmeliltä lähti vuonna 1988 omilleen sähköteknikko Matti Rantala. Hän pe
rusti Säte Oy:n tekemään sähkösuunnitelmia ja asennuksia sekä sähkölaitteiden
huoltoa talonrakennus- ja huonekaluteollisuudelle sekä koneenrakentajille. Toi
minta alkoi kotona ja autotallissa. Työntekijöitä oli yrittäjän lisäksi kolme, ja alku
vaiheessa yrityksessä oli toinenkin osakas. Ensimmäisen suuren urakan tilannut
asiakas meni konkurssiin, mutta tapaus ei onneksi heiluttanut Rantalan nuorta
yritystä liikaa.24
p in o m a t ic o y : n a r k is t o
Ossi Jokela vaihtoi Esko Salon reis
sutöistä omaan alihankintayritykseen
vuonna 1988. Sukulaismiesten ja pojan
kanssa perustetun Ossin Metalli Oy:n
toiminta alkoi Nummijärvellä maatilan
pihapiirissä, jonne tehtiin paja ja han
kittiin mm. pintakäsittelykoneita. Myö
hemmin mukaan yritykseen tuli Jokelan
toinenkin poika.25 Esko Salolla koneensuunnittelijana toiminut Matti Taipalus
puolestaan perusti Kauhajoen Konevalmiste Oy:n, kun hänen veljensä tarjo
si Lamminmaassa sijaitsevaa halliaan
ostettavaksi. Halli oli tässä tapauksessa
vanha brikettitehdas, joka kunnostettiin
Osuuspankin lainalla. Toimisto sijoitet
tiin läheisen omakotitalon yläkertaan.
Suurempia asiakkaita olivat alkuun juuri
Esko Salo sekä Pesmel. Esko Salon kanssa
jatkettiin EHO:n leipomoprojektia siten,
että Kauhajoen Konevalmiste suunnitteli
ja valmisti mekaniikkapuolen ja Esko Salo Ky hoiti sähköistyksen, laitteiston oh
jauksen ja käyttöönoton. Yritykselle rakennettiin toimitilat Kirkonkylään vuonna
1989.26 Esko Salo kommentoi irtaantumisilmiötä haastattelussa:

No siinä melekeen käytännös oliki, että ne lähti sitte meiltä ja perusti omia fir
moja. Taas mentiin ja tehtiin vielä yhteistyötä, ettei se loppuna siihen. Että kun
toinen lähti, niin ei pidetty pahana, sitte vain jatkettiin.27
Edellä on jo viitattu materiaalinkäsittelyn ulkomaanvientiin, jota alettiin
käynnistellä 1980-luvun alkupuolella. Tuolloin kuljettimet, turvetuotantokoneet
ja muut metalliteollisuuden tuotteet vastasivat yhdes
sä sähköteknisten laitteiden kanssa vähän yli kym
”..ne lähti sitte meiltä ja perusti omia firmoja.
menesosaa kauhajokelaisten tuotteiden viennistä.28
Taas m entiija tehtiin vielä yhteistyötä, ettei se
Yksi luonnollinen kohde oli idässä, sillä Neuvostolii
loppunu siihen”
ton kanssa käytävää clearingkauppaa oli 1970-luvulla
Esko Salo
alettu vauhdittaa suurilla rakennusprojekteilla, ja itänaapuri oli noussut Suomen merkittävimmäksi yksit
täiseksi kauppakumppaniksi. Uuden vuosikymmenen
puolivälissä saatiin isoja idänkauppoja osana Perusyhtymän, YIT:n, Koneen ja
edellä Pesmelin yhteydessä mainitun Teräsbetonin toimituksia. Nämä tehtiin lä
hinnä alihankintana. Esimerkiksi Rauma-Repolan pääurakoimat kolme kalalaivaa
työllistivät suuren joukon kauhajokelaisia materiaalinkäsittelyn yrityksiä. Idän
kaupan osuus vaikkapa Esko Salo Ky:n liikevaihdosta oli parhaimmillaan 30-40
%. Pesmelillä oli yhdessä vaiheessa Moskovassa Teräsbetonin kautta työmaa, jossa
oli 25 sähköasentajaa. Idänkauppa kuitenkin hiipui bilateraalisen kaupan loputtua
vuonna 1987. Länsivienti saatiin myös käyntiin, esimerkkeinä Vesmen ja Pesmelin
Ranskaan toimittamat paperipuolen laitteet sekä Esko Salo Ky:n tanskalaiselle Tuborgille toimittama kuormankeruujärjestelmä.29
Kauhajoen materiaalinkäsittelyalan toiminta perustui teknisen osaamisen
ohella pitkälti kekseliäisyyteen ja uuden luontiin, kerta toisensa jälkeen. Kysyttiin
asiakkaalta, mitä he tarvitsisivat. Sitten tehtiin ehdotus, suunniteltiin, hinnoitel
tiin ja toteutettiin. Hannu Mäki-Rahkola luonnehti haastattelussa:
No tuotteet kehitty sillä tapaa, että mitä asiakkaat halus ostaa, niin sitä keksit
tiin. Ja oltiin tyytyväisiä, jos oli entuudestaan tuttua jo vaikka 70-80 %, niin se
20 % uskallettiin sumeilematta myydä tietämättä, mitä se oli. Kyllä siihen ratkasut löytyi, niin kun löytyki aina.
Tällainen toimintatapa on kuitenkin melko rankkaa tekijöille.30
Kuten edellä kerrottiin, Vesmellä jatkui yhtenä haarana Esko Salon ajoilta läh
töisin ollut kiinteän polttoaineen käsittely. Otolliset markkinaolosuhteet saivat
muutamat materiaalinkäsittely-yrittäjät perustamaan vuonna 1984 biolämmityslaitteita eli stokereita valmistavan Säätötuli Oy:n. Tämä alun perin Hannu Mäki-Rahkolan, Kai Oinosen sekä Sauli Korpelan ideoima yritys myytiin myöhem
min eteenpäin. Hankkeesta sirpaloitui myös useita muita yrityksiä, kuten Biofire
Oy, PJ-Automation Oy sekä Tulostekniikka Oy.31
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Talotehtaalla omistajat vaihtuvat ja myynti vetää,
huonekalut kurottavat vientiin
Suomen sahateollisuuden yhteinen kapasiteetti oli 1980-luvun alkuun mennessä
kasvatettu liian suureksi hintakilpailukykyyn ja markkinatilanteeseen nähden.
Rauma-Repola oli muuttunut Euroopan suurimmasta sahatavaran viejästä monialayhtymäksi, päähaaroinaan kemiallinen metsäteollisuus, konepajat ja telakat.
Sahat jäivät altavastaajan osaan, ja ylikapasiteetin vuoksi Rauma-Repola lopetti
sahaustoiminnan Kauhajoella 1980-luvun alussa. Samalla lopetettiin muitakin sa
hoja, kuten Suolahti, Vaasa ja Kronvik. Yhtiö ilmoitti säilyttävänsä vain sen verran
sahauskapasiteettia kuin kuitupuun ostojen sivussa tulevan tukin sahaus edellytti.
Talotehtaan toiminta kuitenkin jatkui, ja Kauhajoelle jopa palautettiin oman ta
lotuotantonsa tekninen suunnittelu, joka oli ollut välillä Lahdessa.32 Vienti oli hy
vissä kantimissa, ja vuosikymmenen alussa talotehtaan elementit sekä liimapalkit
kattoivat 70 % kauhajokelaisen teollisuuden ulkomaanviennin arvosta.33 Vuonna
1986 Rauma-Repolalle tulleen toisen yrityksen, Poretan Oy:n, tuotantotoiminta
siirrettiin Kauhajoen talotehtaalle. Vuoden 1987 lopulla Enso-Gutzeit Oy osti Po
retan Oy:n osakekannan. Kauhajoen talotehdas siirtyi myös Enson omistukseen
ja kohta perään Poretanista muodostetulle Enson tytäryhtiölle Suomen Taloteollisuus Oy:lle, joka hankki monta muutakin talotehdasta ympäri maata. Kauhajoella
se työllisti enimmillään 330 henkeä.34
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Huonekaluteollisuudessa eteläpohjalaisen toimialakeskittymän painopiste oli
siirtynyt yhä enemmän Kauhajoen ja Kurikan suuntaan. Näissä kunnissa puutuotealan yritysten lukumäärä kasvoi vielä 1980-luvun puolivälin jälkeenkin. Kauha
joella oli eniten huonekaluyrityksiä koko maakunnassa, sen sijaan kaikkien alojen
yritysten määrään suhteutettuna ykköstilaa piti Jurva.35 Huonekaluteollisuuden
merkitystä Kauhajoella tässä vaiheessa kuvaa se, että Kauhajoen Yrittäjien vasta
perustama Vuoden Yrittäjä -palkinto meni vuosina 1980-1982 peräjälkeen Kon
tion, Rintamäen ja Rotola-Pukkilan huonekalutehtaille.36 Huonekalutehdas Seppo
Nurmela Oy täydensi tätä huonekaluteollisuuden palkintosarjaa vuonna 1990.37
Huonekalutehdas Erkki Rintamäki oli vuosikymmenen alkupuolella Kauha
joen kuudenneksi suurin yksityinen yritys n. 50 työntekijänsä voimin.38 P. Rotola-Pukkila Oy jatkoi kasvuaan, ja yritykselle valmistui uusia tiloja pitkin vuosi
kymmentä. Yritys kehitti perinteisen kolmiosaisen kirjahyllyn sijaan suositun moduulirakenteisen hyllystösarjan.39Ritva Mannila muisteli haastattelussa, että myös
Mannila-Yhtymälle 1980-luku oli vielä oikein hyvää aikaa. Tuolloin lopetettiin
kiertomyynti kokonaan - viimeinen myyntimies sai kiertää niin kauan kuin auto
kesti. Tavara meni siis suoraan liikkeisiin. Markkinoida ei tarvinnut, vaan ketjujen
- kuten Anttilan - ostajat tulivat yrityksen pakeille. Kun onnistui kehittelemään
jonkin hyvän mallin, sitä sai yleensä tehdä suuria määriä. Mannila-Yhtymä toi
esimerkiksi hyvin ensimmäisten joukossa markkinoille mekanismilla varustetun
vuodesohvan, jota myytiin hieman eri versioina monille ketjuille. Sohva oli kui
tenkin melko hintava, joten siitä tehtiin edullisempi, mekanismiton versio levitettävine patjoineen. Tästä ratkaisusta tuli 1990-luvulla hyvin suosittu, ja sitä meni

Kauhajoella oli eniten h u o n e k a lu yri
tyksiä koko m aakunnassa. Kuvassa
Tapani Tapiola leikkaa nahkaa h u o n e 
kalutehdas Havre Oy:n tu o le ih in .
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KAUHA-KALUSTEEN ARKISTO

R akennusliike K uusisto & Kum pp. Ky
sai K auhajoen terveyskeskuksen
rakennusurakan. K alusteet to im itti
P en tti M artinin perustam a KauhaK aluste Ky. Kuvassa Toivo Kuusisto
ja h u o n e k a lu yrittä jä P entti M artin
a lle k irjo itta v a t kalu ste so pim usta
vuo n n a 1980.

Stockmannin Hulluille Päivillekin useita autokuormallisia.40 Perälä-Yhtymälle
rakennettiin vuonna 1980 Topeekan varteen huonekaluliike, jota veti tytär Pirjo
Yli-Kortesniemi.41 Kauha-Kaluste Ky siirtyi seuraavaa sukupolvea edustavalle An
nikki Viitaselle sekä puolisolleen Karille 1980-luvun alussa. Yrityksellä oli omat
myyntiedustajat Tampereella ja Helsingissä. Tehtaan toiminta loppui vuonna 1985
KARIN KAMERA, KARI HARJU

Kauha-Kaluste Ky v a lm is ti pe rinn eh u o n e k a lu t kunnan en tisöim ää n
H äm es-Havuseen.

254

tulipaloon, joka oli jo toinen tehtaan historiassa. Sitä ennen ehdittiin kuitenkin peruskalusteiden ohella tehdä perinnekalusteita kunnan kunnostamaan Hämes-Havusen pohjalaistaloon sekä peruskorjattuun Kauhajärven kirkkoon.42
Huonekaluteollisuus toimi edelleen pääosin kotimaan markkinoilla. Vuosi
kymmenen alussa huonekalualan ulkomaanviennin osuus oli vain 3 % Kauha
joen eri alojen viennin kokonaisarvosta.43 Erkki Rintamäki oli ehtinyt jo lopettaakin oman viennin liian riskialttiina, mutta välillistä vientiä oli paljon. Rotola-Pukkilan ja Kontion tehtaat olivat vuodesta 1976 lähtien vieneet yhteistyössä
tuotteita Ruotsiin ja Norjaan RPK Furniture Finland -nimen alla. Myös Mannila-Yhtymällä ja Perälä-Yhtymällä oli vientiä Ruotsiin. Perälä-Yhtymän kielitai
toinen uusi sukupolvi löysi 1980-luvun lopussa Saksasta messuilta hollantilaisen
yhteyshenkilön ja ryhtyi viemään mallistoja Benelux-maihin heti seuraavan vuo
sikymmenen alussa.44

OSMO METSÄLÄ

K a a rih a llin s iirto Siinain m a lliin
Myös le vy m y yn ti sujui pa ikka ku nna lla ja Juho Äijön levyliike sai m enestyksestään Kauhajoen
V uoden Y rittäjä -p a lk in n o n vuon na 1985. Äijö investoi pa lkin to a edeltävänä vuon na uuteen
p a lvelu ha lliin. Halli oli saatava aiem m an kaarihallin paikalle, jo tta se voisi v u o ro lla a n to im ia
to n tin ju lk isivu n a . Y rittäjä p o h ti keinoa siirtä ä vanha halli kokonaisena pois tie ltä , sillä p u rk u ja
koko am ine n to n tin ta ka ra ja lle parin sadan m e trin päähän ei tu n tu n u t jä rke vä ltä. Jostain lö ytyi
tie to a , e ttä arm eija oli S iinailla s iirtä n y t kaarihalleja kokonaisena, jo te n Ä ijö p ä ä tte li, e ttä kyllä
se o n n istu u tä ä llä k in . Hallin koko oli 450 ne liö tä ja sen s iirto o n ta rv ittiin kym m en en tru kkia.
Moni o h ik u lk ija oli ajaa ojaan, kun kokonainen halli liikkui p a iko ilta a n - tru k it o liv a t n im ittä in
hallin sisäpuolella. S iirto te h tiin riskillä, sillä halli olisi v o in u ty h tä hyvin revetä. Ä ijö oli kuitenkin
laskeskellut, e ttä rakenteen pitäisi kestää isoa jo u s to a . R iskinotto ka n n a tti: aikaa kului vain yksi
aam upäivä, ja s iirre tty halli on seissyt paikoillaa n yli 30 v u o tta .45
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M u ottiasen taja A rto Sam po on asen tan ut ruiskuvalu ko ne isiin m u o tit, jo illa va lm istu u la ttia ka iv o n runkoja ja vesi lukon
osia. Kuva on 1980-luvun lo p p u p u o le lta .

Muovi Serres kasvaa määrätietoisesti
Alihankinnasta systemaattisesti eroon pyrkivä Muovi Serres oli aloittanut uudentyyppisen lattiakaivon tuotekehityksen edellisen vuosikymmenen lopulla. Erkki
Jylhiä muisteli haastattelussaan:
Siihen asti lattiakaivoja oli muovisia, mutta ne oli tehty tasan tarkkaan valurautaisen mallilla ja menetelmällä. Me tehtiin ensimmäinen lattiakaivo, joka oli
tehty sillä tavalla, ku muovikaivon pitää teherä.
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Lattiakaivo sai nimekseen Vieser, ja muutamien mutkien jälkeen
omien LVI-tuotteiden markkinoijaksi saatiin Uponor. Tästä vä
hitellen kasvavasta tuoteperheestä tuli Muovi Serrekselle hyvä
tukijalka tuleviksi vuosikymmeniksi. Se oli tärkeää, sillä alihan
kinnasta luopuminen vähensi luonnollisesti liikevaihtoa jokaisen
poistuvan tuotteen verran.46
Muovi Serres sai vuorostaan Kauhajoen Yrittäjien Vuoden
Yrittäjä -palkinnon vuonna 1984, heti huonekalutehtailijoiden ja
Esko Salon perään. Samana vuonna pokattiin myös maakunnal
linen yrittäjäpalkinto, ja Ilkka-lehti luonnehtikin Etelä-Pohjan
maan Yrittäjien seuranneen valinnassaan ajan henkeä. 1980-luvun puolivälissä yritys kammettiin määrätietoisesti kasvu-uralle,
apunaan ulkopuolisista asiantuntijoista koottu Viisasten kerho.
Ei enää haluttu mennä kaikkien tarjoutuvien tilaisuuksien vir
rassa, vaan linjata itse mitä tehdään. Tuolloin Muovi Serres piti
LVI-tuotteissa 40 %:n markkinaosuutta Suomessa, Turjankylän
kehräämön tiloja oli laajennettu neljään otteeseen 1 700 neliön
kokoisiksi ja työntekijöitä oli 20. Tuotekehitys eriytettiin Serresen Oy -nimiseen yritykseen, jota alkoi vetää Kalevi Säntti. Pääyritys puolestaan
muutettiin Muoviserres Oy:ksi vuonna 1986. Myös omistuksissa tapahtui muutok
sia, niistä suurimpana se, että Kalevi Säntti myi osuutensa Jyllilöille vuonna 1988.47
Yritys alkoi valmistaa myös sairaalaimupusseja ja muita sairaalatarvikkei
ta. Imupussien prototyypit suunniteltiin ja tehtiin 1980-luvun vaihteessa Mauno
Marttilalle, joka siirsi näiden käsityönä tehtävien pussien tuotannon alihankintaan.
Tämä osoittautui kannattamattomaksi. Serres palasi imupussien pariin uudestaan
1980-luvun puolivälissä, kun niitä alettiin valmistaa AGAdle ja samalla jatkaa tuo
tekehittelyä omana työnä. Pussien myyntikin otettiin itselle vuonna 1988. Ensim
mäinen merkittävä vientikauppa oli tehty vuonna 1983 (säästölipastoimitus Nor
jaan), mutta imupusseista tuli vähitellen yrityksen päätuote sekä päävientituote.
Kohdemaita olivat alkuun Ruotsi, Tanska, Hollanti, Englanti, Italia sekä Sveitsi.48
Vuosikymmenen lopulla yritys oli kasvanut kokoluokkaan, jossa liikevaihto
oli liki kymmenen miljoonaa markkaa henkilökuntaa oli vajaa kolmekymmentä.
Tarvittiin siis jo työnjohtoporrasta. Erkki Jylhiä luonnehti haastattelussa tätä kas
vuvaihetta:

S airaalaim upusseista tu li Muoviserrekselle tärkeä tu o te , jo n k a tu o te k e 
h itte ly y n p a n o s te ttiin paljon. Kuvassa
Kalevi S ä n tti ja Sirpa Lehtinen aske lta
valla lo giika lla v a ru s te tu n im upussien
ko ko o n p a n o a p u la itte e n ääressä
1980-luvun lo p p u p u o le lla .

Se on aika merkittävä ja raskas vaihe, että siirrytään yhden yrittäjän vetämästä
yrityksestä organisoiduksi, ja ne väliportaat sinne muodostetaan. Koska kyllä se
työväki, joka on omistajalta, yrittäjältä, johtajalta tottunu saamaan komennot,
käskyt ja ideat, niin se on tosi vaikiaa hyväksyä sinne väliporrasta. Siä pitää
olla kyllä määrätietoisuutta ja osaamista ja tahtoa sillä väliportaan henkilölläki,
joka sitte paikkansa sieltä raivaa. Sen lisäksi vetäjän pitää palakata ja kouluttaa
”kympit”, kehittää burjetointi- ja seurantajärjestelmät, jopa myirä enemmän.
Kyllä siinä touhus tarkeni, mutta seki kumminki sitte onnistui.49
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K auhajoen KTK m u u tti vuon na 1981
om aan k iin te istö ö n Lellavalle. Tässä
sam alta v u o d e lta olevassa kuvassa
KTK:n jäseniä on k o k o o n tu n u t
Lellavan ta lo n pihalle.

Rakentaminen ja kuljetus työllistävät myös
Kauhajoen vilkas rakennustoiminta työllisti paikallisia rakennusliikkeitä sekä ra
kennustarvikkeiden kauppiaita. Alan kuumennuttua koko Suomessa valtiovalta
puuttui asiaan ja pyrki suksimaan "vähemmän tärkeää rakentamista” verotuksen
keinoin. Kalle Lähdesmäki kertoi Osuuskaupan liikekeskuksen rakentamiseen liit
tyneistä toimista:
PENTTI KAKKORI

KTK pe rusti vuon na 1984 Kauhajoen
kunnan kanssa yhteisen kiin teis
tö y h tiö n . Yhtiön liike n n e te rm in a a liin
tu liv a t tila t m m . k atsastustoim in na lle ,
te rm in a a lille ja vaa’alle. Kuvassa on
m e ne illään katsastus liike n n e te rm inaalissa vuon na 1988.

258

SIVUN KUVAT TATU SILTANEN

Suomeen tuli tämmönen 40 %:n rakennusvero vuon
na -89, joka olis pitäny maksaa siitä bruttosummas
ta. Ja siihen sai poikkeusluvan, jos oli joku paikka
kunta, jossa oli kuitenkin järkevä rakentaa. Niin tää
Kauhajoen liikekeskushanke lähti, rakentaminen
liikkeelle, valtiovalta hyväksyi poikkeusluvan, että
se rakennusvero ei koskenu tätä hanketta.50
Kauhajoen KTK:kin oli laajentanut toimintansa
kuljetuksista maansiirtojen urakointiin sekä erilais
ten maanrakennusmateriaalien (kuten soran) sekä
turpeen ja mullan toimituksiin. Materiaaleja saatiin
mm. omilta laajoilta maa-alueilta. Kauhajoen edelli
sen vuosikymmenen kasvun ja rakentamisen kausi oli
ollut osuuskunnan materiaalikaupalle hyvää aikaa, ja
tilanne jatkui tälläkin vuosikymmenellä. Pauli Hautala
muisteli haastattelussaan:
Niin se just ku me toimittiin pääasias siinä maanra
kennusalalla, eli tavallansa täytettiin, vietiin maata
pois ja tuotiin toista tilalle, niin siiloon oli sitä työtä
sitte.

N ykyajan ku lje tu sto im in ta a . K e vytku lje tu kse t Jukka Ju u ra kko Ky kul
je tta a p ien tavaraläh etyksiä sään nö llisillä reiteillä E telä-P ohjanm aalla
Erestakaasi-nim en alla. P ikakuljetuksen saa tie te n kin tila ttu a re ittie n
u lko p u o le lle kin ja sopim u sasia kkaille te hdä än o m a t re itit ja a ika ta u lu t.
Lisäksi yrity ks e llä on ta rjo ta v a ra s to -ja te rm in a a litila a Kauhajoella. Näi
den vuon na 2015 o te ttu je n kuvien nu ori m ies on p a k e ttia u to n k u lje tta ja
M atti Mannila.
Jukka Juura kko peri y rity s to im in n a n alun perin s u ku p o lve n va ih d o k
sessa. Juura ko ide n y rity s to im in ta Kauhajoella alkoi jo vuon na 1979 ja
vasem m an sivun KTK-kuvassa ovat m ukana m yös Jukka Juura ko n v a n 
he m m a t M aija-Liisa ja Esa Juura kko (Ford C ustom in ja Transitin edessä).
P itkäaikainen kiin nostu s y rittä m is e e n on jo h ta n u t Jukan m ukaan m m .
y rittä jä jä rje s tö n to im in ta a n ja hän oli tä m än kirjan k irjo itta m is e n aikaan
K auhajoen Y rittä jä t ry:n h a llitukse n pu he enjoh taja.
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Kauhajoen hyvälaatuiset luonnonvarat kävivät kaupaksi ympäri maakuntaa. Kul
jetuksia puolestaan tehtiin ulkomaita myöten. Jäsenille ja muillekin alan yrittäjille
myytiin polttoaineita ja öljyjä. KTK muutti vuonna 1981 Lellavalle omaan kiin
teistöön. Vuonna 1984 perustettiin kunnan kanssa yhteinen KOY Kauhajoen Liikenneterminaali -yhtiö. Kunta omisti yhtiöstä pääosan. Sille rakennettiin KTK:n
naapuritontille kiinteistö, johon tulivat tilat katsastustoiminnalle, terminaalille ja
vaaalle. Osa tiloista meni vuokralle. Lisäksi päästiin mukaan jätteenkuljetuksiin.51

M aatalouden krooniseksi m uuttunut ylituotanto lisää sääntelyä
Uudelle vuosikymmenelle lähdettäessä nautakarjatalous vallitsi edelleen Kauhajo
en maataloutta. Maitoa tuotettiin lähes 60 prosentilla tiloista ja teurasnautojakin
reilusti yli puolella. Tällä oli yhtymäkohtansa Maan Lihan (Itikan) teurastamoon,
jota laajennettiin, ja vuonna 1986 Kauhajoelle valmistui Pohjoismaiden suurin
nautateurastamo. Sikataloutta harjoitti noin viidennes Kauhajoen tiloista. Kasvin
viljelyssä valta-asemassa olivat rehuvilja ja kuivaheinä. Kun teollistuminen tarjosi
työtä tilan ulkopuolella, tilojen keskikoko ja tuotantomäärät eivät lähteneet niin
kovaan kasvuun kuin esimerkiksi Jalasjärvellä. Etelä-Pohjanmaan maatalouskes
kuksen 1970-luvun vaihteessa Kauhajoella tekemässä laajassa tilatutkimuksessa
ilmeni, että sivuansiotöissä käytiin kolmasosalla tiloista. Huolestuttavina piirtei
nä mainittiin maatilarakennusten huono kunto ja varustetaso, viljelijöiden korkea
keski-ikä, puutteellinen koulutus (vain noin kahdeksalla prosentilla viljelijöistä ja
puolisoista oli alan koulutusta) sekä jatkajien puute. Kuitenkin 1980-luvun puo
livälissä Kauhajoenkin maatalous oli hyvin aktiivista ja sukupolvenvaihdoksia
tehtiin lähes sata vuodessa muutaman vuoden ajan. Samalla seurattiin tarkasti
Euroopan yhteisön lainsäädäntöä sekä GATT-kauppasopimuksen etenemistä tul
limuurien poiston saralla.52
Koko Suomen maataloutta luonnehti krooniseksi äitynyt ylituotanto 1980-luvun puolivälin jälkeen. Tuotannon ohjailua jatkettiin koko vuosikymmenen ajan
esimerkiksi ottamalla käyttöön tilakohtaiset kiintiöt, vuonna 1984 maidolle ja seuraavana vuonna kananmunille. Pellonraivausta jarrutettiin vuonna 1987 asetetulla
pellonraivausmaksulla.53
Oman jakeluverkoston perustaneesta sekä toimintojaan laajentaneesta Hank
kijasta tuli kriisiyhtiö vuonna 1984, ja se joutui etsimään keinoja kattaakseen
tappioitaan. Toimenpiteisiin kuuluivat mm. rakennusliike Puolimatkan hankinta
Suomen siihenastisista suurimmalla yrityskaupalla ja pyrkiminen eroon sekä maataloustarvikekaupasta että osuustoimintamuodosta. Samoihin aikoihin Hankkija
ja SOK olivat alkaneet etsiä uutta yhteistyötä rahoittajapankkien painostuksesta.
Näiden tekijöiden lopputulemana perustettiin vuonna 1988 Hankkija-Maatalous
Oy, johon keskitettiin molempien maataloustarvikekauppa. Hankkija itse muuttui
Novera-nimiseksi (nova erä eli uusi aika) yhtiöksi vuonna 1990. Kaikki tämä mer
kitsi luonnollisesti muutoksia myös Kauhajoen Hankkijan toimintaan. Konttorin
johtoon vuonna 1984 tullut Matti Rapila ryhtyi tehostustoimiin mm. purkamalla
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Vaikka na ve tto ja lo p e te ttiin , säilyi
m a id o n tu o ta n n o n m äärä K au ha jo
ella suurena. M aidosta ja lo s te ttiin
edelleen e sim erkiksi ju u s to ja om alla
paikka ku nna lla . Tässä Kauhajoen
O suusm eijerillä vuon na 1988 o te tu s 
sa kuvassa ovat vase m m alta edestä
m yötäpä ivään kie rtä e n ju u s to la ty ö n te k ijä V ilho Lam m i, ju u s to m e s 
ta ri H annu Isolatva, m y y m ä lä n h o i
ta ja Liisi Perälä, m e ije ris ti A nnikki
M alm im äki ja ju u s to la ty ö n te k ijä
Markku M alm im äki.

varastoja. Kannattavuuden paraneminen johti vuonna 1985 konttorin valintaan
jo toista kertaa Vuoden konttoriksi. Toimintojen karsiminen ja keskittäminen
koko organisaation tasolla lopetti Kauhajoen konttorilta monta haaraa ennen lo
pullista yhdistymistä osuuskaupan kanssa. Hankkijan toimintojen karsiminen
johti kuitenkin uusien yksityisyritysten syntyyn, esimerkkinä LVI-tarvikekauppa, jonka otti omiin nimiinsä muutama entinen Hankkijan työntekijä. Yrityksen
nimeksi tuli lopulta Kauhajoen Vesi ja Lämpö Oy. Myöhemmin se liitettiin Kau
hajoen LVI-palveluun yrityskaupalla.54
Maatalouskauppa alkoi yhä enenevässä määrin saada myös puutarhahar
rastuksesta kiinnostuneita kuluttaja-asiakkaita. Teollisuuden tuomat työpaikat
lisäsivät ostovoimaa ja omakotirakentaminen toi uusia pihapiirejä laitettavak
si. Loukon perheen maatalouskaupassa tämä ilmiö muutti toimintaa siten, että
myyntiin kannatti ottaa pienkoneita ja perustaa puutarhamyymälä maatalous
kaupan kupeeseen.55
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Reija H aa p a n en

SUURIA MULLISTUKSIA
1990-LUVULLA
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Esko Salo Kyin to im itu s Ruotsin a lk o h o lim o n o p o li Vin & S p ritille oli kooltaa n kuusin ke rtain en
pa n im o id e n k u o rm an kerä ysjä rjestelm iin v e rra ttu n a . Kauppa s o lm ittiin ju u ri ennen lamaa,
vuonna 1990. M onien vaiheiden jälkeen Esko Salo Kyin to im in ta a ja tk o i vuon na 1994 Fidaco
Logistics Oy. Yläkuva on uuden y rityksen to im itu k se sta GB Glacen jä ä te lö te h ta a lle . Laitteid en
oli to im itta v a yli kahd en kym m ene n asteen pakkasessakin.
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Suomi ajautuu lam aan, teollistunut Kauhajoki kokee kovia

S trö m be rgin lä m m itin tu o ta n to oli
s iirty n y t H ög forsille ja lo p p u i hiem an
m y o h e m m in kuin E lectroluxin liesivalm istus.

1980-luvun jälkimmäisellä puoliskolla yritysten ja kotitalouksien rahansaanti va
pautui. Aiemman niukan rahoituksen sijaan pankit jopa kauppasivat rahaa. Luot
toa pystyi ottamaan myös ulkomaisissa valuutoissa. Suomen talous kuumeni, ja
ajanjaksoa onkin kuvattu nimellä kasinotalous. Oli kuitenkin yksi asia, joka säilyi
vakaana, nimittäin markan arvo - sitä pikemminkin vielä vahvistettiin. Kaiken
tämän seurauksena Suomen hintakilpailukyky rapautui, tuonti kasvoi vientiä no
peammin ja vaihtotaseen alijäämä paheni. Samaan aikaan Suomelle tärkeä idän
kauppa oli vaikeuksissa Neuvostoliiton sisäisten uudistusten ja öljyn hinnan las
kun vuoksi, ja vuonna 1990 koko bilateraalisen kaupan järjestelmä lopetettiin. Kun
samana vuonna myös länsivienti notkahti em. kilpailukykysyistä, vajosivat Suo
men kotimarkkinat vientiteollisuuden perässä syvään ja pitkään lamaan. Suomen
markka oli lopulta pakko devalvoida loppuvuodesta 1991. Tämäkään ei riittänyt,
vaan lopulta markka päästettiin kellumaan syyskuussa 1992. Devalvaation ja kellutuksen seurauksena markka heikentyi lopulta noin 30 %. Samainen prosessi oli
tuhoisa valuuttaluottoja ottaneille yrityksille.1
1990-luvun alun lama-aika koetteli Kauhajokea rajusti. Etenkin rakentamiseen
ja kuluttamiseen liittyvien tuotteiden kysyntä romahti. Paikkakunnan mittakaa
vassa suuret työnantajat Electrolux (entinen Strömberg) sekä Suomen Taloteollisuus lopettivat toimintansa Kauhajoella kohta laman alettua. Kauhajoen Tiklas
kaatui muutamaa vuotta myöhemmin emofirman konkurssiin.
Lama ei ollut ainoa syy Electroluxin Kauhajoen tuotannon lopettamiseen, vaan
liesivalmistuksessa oli Suomessa runsaasti ylikapasiteettia. Reino Kangas muisteli,
että tuohon aikaan Strömberg olisi tehnyt noin 90 000 liettä, Upo noin 60 000,
Helkama noin 20 000 ja ulkomaantuontiakin oli jonkin verran. Markkinat olisi1
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vat kuitenkin täyttyneet pelkillä Strömbergin liesillä. Kuten aiemmin on mainittu,
Electroluxilla oli liesivalmistuskapasiteettia Ruotsin Motalassa ja muuallakin Poh
joismaissa. Kauhajoen Electroluxin liesitehtaan viimeinen työpäivä oli 28.6.1991.
Tuolloin työntekijät kuljettivat hautajaissaattueessa liettä tehtaan pihalla. Högfor
sille siirtynyt lämmitintuotanto jatkui vielä jonkin aikaa.2
Suomen Taloteollisuus oli juuri vuosikymmenen vaihteessa investoinut Kau
hajoen yksikköön 11 miljoonaa markkaa. Tarkoitus oli mm. ryhtyä tekemään vielä
suurempia elementtejä, kokonaisia talonkappaleita sisätöineen. Liimapuutuotanto
lopetettiin alan ylikapasiteetin vuoksi. Tähän väliin ehti vielä yksi omistajamuutos, sillä elokuussa 1990 Enso-Gutzeit Oy myi enemmistön Suomen Taloteollisuus
Oy:stä Hankkijasta sukeutuneelle Novera-Yhtymä Oy:lle ja Haka Oy:lle. Tässä
vaiheessa yritys oli vielä voiton puolella tilinpäätöksessään. Omakotirakentami
sen uskottiin olevan kasvava ala näköpiiriin tulleen pienen notkahduksen jälkeen.
Seuraavan vuoden tammi-elokuussa Suomen Taloteollisuuden liikevaihto putosi
peräti 45 % edellisvuotisesta kotimaan talomyynnin vähennyttyä dramaattisesti.
Loppuvuonna 1991 ilmoitettiin kuitenkin vielä, että uuteen iskukuntoon laitetun
Kauhajoen tehtaan tuloksenteko voi alkaa. Alkuvuodesta 1992 tuli sitten uusi il
moitus: tehdas lopettaa toimintansa samana syksynä. Seurattakoon yrityksen
vaiheita vielä sen verran, että vuonna 1998 nimeksi tuli Finndomo Oy ja Suomen
Taloteollisuus -nimi jäi aputoiminimeksi. Finndomon toiminta puolestaan loppui
yrityssaneerauksen kautta vuonna 2012.3
Myös Vesmellä työt vähenivät ja lama johti radikaaleihin muutoksiin, mistä
jäljempänä enemmän. Suurten yritysten lopettamiset iskivät täysillä alihankintaan
sekä muihin suuryrityksiä palveleviin yrityksiin, ja työpaikkoja menetettiin vauh
dilla. Monet muutkin yritykset olivat vaikeuksissa, kun myynti laski ja osa asiak
kaista saattoi mennä peräti konkurssiin. Konkursseja nähtiin myös Kauhajoella, ja
sellaisen koki esimerkiksi Esko Salon yritys pitkän kujanjuoksun jälkeen.4 Kaupan
ja palvelun työpaikkoja jouduttiin vähentämään ostovoiman laskettua. Tilastokes
kuksen mukaan vuosien 1990-1995 aikana kulutusmenot vähenivät eniten luokissa
vaatteet ja jalkineet (36 %) sekä sisustus ja kodinkoneet (21 %).5 Kauhajoen eri
koiskaupan aloista voidaan mainita vielä autokauppa, joka oli kuumentunut koko
maassa 1980-luvulla. Kauhajoella oli parhaimmillaan ollut kymmenisen uusien tai
käytettyjen autojen kauppaa; esimerkiksi Kauhajoen Joulussa vuonna 1989 mai
nosti kuusi liikettä pelkästään autoja. Kun laman seurauksena ensirekisteröintien
määrä romahti lähes 70 %, kävi Kauhajoen autokauppojen määrä alimmillaan pa
rissa kolmessa.6 Päivittäistavarakaupatkin kärsivät. Aronkylän teollisuusalueella
ruokakauppaa pitänyt Heikki Hangasluoma totesi haastattelussaan, että heillä iso
jen työnantajien poistuminen näkyi välittömästi, kun niiden työntekijät eivät enää
käyneetkään lounastauolla tai töiden jälkeen ostoksilla.7
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K auhajoen Tiklaksella te h tiin u lk o i
lu va a tte ita . K uljetin oli h e lp o tta n u t
tö itä , eikä lam akaan ju u ri v a ik u tta n u t.
E h d ittiin jo ajatella, e ttä Kauhajoen
Tiklas pysyy aina. Kaikki p ä ä ttyi
k u ite n k in koko silloisen T ikla s-ryhm än
konkurssiin vuon na 1995.
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Kauhajoen Tiklas lopetti vasta varsinaisen lama-ajan jo hellitettyä. Massatuotantopohjainen vaateteollisuus alkoi 1980-luvulla kärsiä työvoiman hinnan kallis
tumisesta. Kun tämän lisäksi vielä Neuvostoliiton vienti hyytyi vuosikymmenen
loppupuoliskolla, tuotannon määrä laski koko maassa puoleen entisestä vuosina
1986-1990. Vaateteollisuuden konkursseja alettiinkin nähdä jo 1980-luvun puo
lella. Tiklas jatkoi, mutta sulki useita satelliittilaitoksiaan vuosikymmenen lop
pupuolella. Kurikan ulkoiluvaatetehdas lopetettiin vuonna 1991 ja sen tuotannos
ta osa siirrettiin Kauhajoelle. Saman vuonna Lassila & Tikanoja myi tappioiden
vuoksi emo-Tiklaksen osake-enemmistön Teks-Investille. Muodostui Avardo Oy,
josta Lassila & Tikanoja omisti kolmanneksen. Tiklas-ryhmään kuuluneet yhtiöt
Tiklas, Puku-Tiklas ja Ulkoilu-Tiklas haettiin konkurssiin kesäkuussa 1995. Täl
löin olivat toiminnassa enää Vaasan ja Kauhajoen tehtaat. Kauhajoella tuotantoa
supistettiin loppuvaiheessa muutaman viikon ajaksi suuresti, mutta konkurssi tuli
kuitenkin yllätyksenä, sillä oli ajateltu, että Kauhajoen Tiklas "pysyy aina”.8
Yksi laman syistä, rahamarkkinoiden vapautuminen, johti pitkään ja mut
kikkaaseen sivujuoneen nimeltä pankkikriisi. Talouslaman tultua liialliseen luo
tonantoon ja -ottoon sortuneet pankit olivat ongelmissa asiakkaiden heikon ta
loustilanteen aiheuttamien luottotappioiden vuoksi. Kriisi kärjistyi etenkin Sääs
töpankkien Keskus-Osake-Pankissa (SKOP) ja yleensä säästöpankkiryhmässä
sekä Suomen Työväen Säästöpankissa (STS). SKOP päätyi lopulta Suomen Pankille
vuonna 1991. Vaikeuksiin joutuneet 43 säästöpankkia fuusioitiin ensin Suomen
Säästöpankki - SSP Oy:ksi, mutta sekin joutui valtion haltuun, ja pankit jaettiin
kilpailijapankkien kesken vuonna 1993. STS-pankin osti KOP. KOP ja SYP fuusioi
tuivat vuonna 1995 Meritaksi (pankki fuusioitiin pian ruotsalaisen Nordbankenin

kanssa ja vuonna 2001 yhteispohjoismaiseksi Nordeaksi). Pankkikriisin ja samaan
aikaan lisääntyneen automaation lopputulemana pankkitoimihenkilöiden määrä
puolittui ja konttoreiden määrä laski alle puoleen entisestä koko maassa. Kriisi vai
kutti myös Kauhajoen pankkeihin. Kauhajoen Säästöpankki oli vuonna 1991 liitty
nyt Etelä-Pohjanmaan Säästöpankkiin. Tämä oli hyvin hoidetulle ja kannattavalle
pankille virheliike, sillä Etelä-Pohjanmaan Säästöpankista tuli seuraavana vuonna
osa edellä mainittua SSP Oy:tä. Kauhajoen Säästöpankilla oli keskuskonttorin li
säksi neljä sivukonttoria - Kainasto, Päntäne, Aro ja Hyyppä - joista kaksi ensim
mäistä toimivat vuokratiloissa. SSP:n jaossa vuonna 1993 Kauhajoen konttorin osti
SYP ja Aron konttorin Osuuspankki. (Itsenäiseksi jäänyt Parkanon Säästöpankki
laajensi myöhemmin toimintaansa Kauhajoelle. Vuonna 2012 se yhdistyi seinäjo
kelaisen Oma Säästöpankin kanssa). Postipankki puolestaan päätti lopettaa kaksi
kolmannesta konttoreistaan vuoden 1992 loppuun mennessä. Näihin kuului myös
Kauhajoen konttori. Vuonna 1992 Karijoen, Kauhajoen, Päntäneen, Teuvan ja
Kristiinankaupungin Osuuspankit fuusioitiin ja pankin nimeksi otettiin Suupoh
jan Osuuspankki. Pankkikriisin loppulaineina osa Osuuspankkiryhmän pankeis
ta irrottautui vuonna 1997 omaan Paikallisosuuspankkien ryhmäänsä (nykyään
POP Pankki -ryhmä), johon kuuluu myös Suupohjan Osuuspankki.9
Tiedotusvälineetkin kiinnostuivat Kauhajoen tilanteesta. Kun Kauhajoen
työttömyysaste vuonna 1990 oli vain noin 5 %, se nousi jo lokakuussa 1991 lä
hes 15 %:iin ja jatkoi kulkuaan
vuosikymmenen puoliväliin
k a u h a jo en k unnallislehti 2.3.1994
mennessä aina 25 %:iin saak
ka. Hetkellisesti työttömiä oli
vielä enemmän, haastatteluis
sa mainittiin jopa 29 %. Asu
kasluku laski vain hieman,
sillä käytännössä missään päin
Suomea ei ollut töitä tarjolla, ja
työttömyysturva mahdollisti
asumisen omalla paikkakun
Kauhajoen työttömyysprosentti oli tammikuussa
27,6 eli alentunut vuoden lopun tilanteesta 0,7
nalla. Kunnan talous oli tässä
prosentilla. Työttöm iä työnhakijoita oli nyt yhteen
vaiheessa vielä kunnossa. Ti
sä 2013, joista miehiä 1186 ja naisia 827.
Työttömistä alle 20-vuotiaita oli 117, alle 25-vuolanne oli jopa niin hyvä, että
tiaita 411, yli vuoden työttöm änä olleita 510 ja
Kauhajoki sai Veronmaksajain
vajaakuntoisia 103 henkilöä. Avoimia työpaikkoja
oli tammikuun lopussa tarjolla vain neljätoista.
keskusliiton taloustaitopalkin
Kauhajoen työvoimapiiriin lukeutuvan Isojoen
non vuonna 1994. Kunnassa
työttömyysprosentti puolestaan oli pudonnut edelliskuukaudesta puolella prosentilla 22,5:een. Työt
lähdettiinkin siitä, että lamaa
tömiä työnhakijoita naapurikunnassa oli 276, joista
miehiä 163 ja naisia 113.
ei ruokita lisää: väkeä ei irtisa
Vaasan läänin työttömyysprosentti oli tam m i
nottu ja palveluista huolehdit
kuussa 18,4 (ilman lom autettuja) ja koko maan 19,9
(ilman lom autettuja).
tiin.10

Työttömyys

aleni hieman

Kauhajoen ty ö ttö m y y s kävi kuukausitasolla to d e lla korkealla. Vuoden
1994 keväällä nä htiin jo hiem an valoa,
m u tta to dellisuu de ssa ty ö ttö m iä ja
lo m a u te ttu ja oli sekä 1994 e ttä 1995
yli 25 % ty ö v o im a s ta , v u o sike skia rvo 
na laskettuna.
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SIVUN KUVAT TUOMO HAVUNEN

Topeekan ja P uistotien re m o n tit
o su iva t osuiva t pa him m a n ty ö ttö 
m yyskauden aikaan ja niillä oli tie tty ä
psykolog ista m e rkitys tä - edes jo ku
on töissä ja jo ta in ta p a h tu u . Topeekan
pintaa la sk e ttiin re m o n tin aikana
reippaasti.

Laman aikaan päästiin jatkamaan keskustaajama-alueen liikennejärjestelyitä, ja vuosina 1993-1995 toteutettiin Puistotien sekä Topeekan remontit. Topee
kan liikekadulle saatiin paikoitusalueet sekä kevyenliikenteen väylät, ja molem
pien teiden keskeisiin risteyksiin tuli liikennevalot. Puistotien kunnostus tehtiin
valtion varoin (valtio kunnosti samassa yhteydessä myös Pohjoista Yhdystietä) ja
Topeekasta vastasi kunta.11 Vaikka liikennejärjestelyn toimivuudesta oltiin haasta
teltujen joukossa erimielisiä, sillä oli ainakin rakennusaikana työllistävä vaikutus.
Psykologisesti vaikutus lienee ollut merkittävämpi, kun kaikki muut investoinnit
olivat siihen aikaan jäissä. Liikennejärjestely kietoutuu myös aiemmin kuvattuun
S-marketin uudisrakennukseen. S-marketin pohjatöinä tonttia olisi pitänyt nostaa
90 cm, jotta se olisi sopinut Topeekan päähän. Kun kuitenkin oli tiedossa, että
Topeekan peruskunnostus tulee eteen jossain vaiheessa, ehdotettiin kunnalle, että
katutaso määritettäisiin hieman alemmaksi. EePeen silloisen toimitusjohtajan
Kalle Lähdesmäen mukaan:
Kun sehän oli niin ku korokkeella se katu siihen aikaan. Lehmät kätteli siitä
Hankkijan pellolta, ne joutu ylähäpäin kattoa, että näkee tiellä liikkuvat autot.
Näin tehtiin, ja kunta puolestaan sai materiaalia tienpohjaan vanhasta Topeekas
ta.12 Pienimuotoisempi, mutta kulttuurin ja perinteen kannalta tärkeä remontti
aloitettiin vuonna 1993, kun kunta kunnostutti Sanssinkartanon.13
Yritysten toimintaedellytysten kannalta oli merkittävää, että yhteys Kauhajo
elta Lauttakylään (Huittisiin) sai kantatiestatuksen 1990-luvulla. Tämä tärkeä yh
teys Seinäjoelta etelään (Helsinkiin ja Turkuun) on saatu tasoaan vastaavaan kun
toon lukuun ottamatta väliä Hämes-Havunen-Kauhajärvi.14
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Selviytyjät ja uusi nousu
Erilaisia selviytymiskeinoja
Siinä missä isot, ulkopuolisella rahoi
tuksella perustetut yritykset lopettivat
laman laineissa toimintansa Kauhajoella,
jäivät paikalliset, pienemmät yritykset
enimmäkseen paikoilleen, useimmiten
kolhuja kärsineinä, mutta myös paljon
oppineina. Kunnanhallituksessa tuolloin
vaikuttanut Tuulikki Mäki-Kullas luon
nehti:
Mutta sittehän Kauhajoella nämä niin
sanotut nyrkkipajat, nämä pienemmät
yrittäjät, oli Kauhajoen selekäranka
varmahan siilon, että ne piti [säilytti]
alle viiden ja alle kymmenen työpai
kan yritykset ja piti niistä kiinni. Ja se
oli arvokas asia, jos sä työllistit yks
kaks oman perheen lisäksi.15

Siinä missä K auhajoen ulko puo lisee n
om istukse en p o h ja u tu v a t s u u ry rity k 
set su lkiva t laitoksensa, p iti m oni p e 
rinteikäs p a ikalline n to im ija pintansa,
vaikka vaikeuksia ko e ttiin . Kuvassa
K oiviston K orp pu teh das kuva ttu na
ennen lam aa, vuon na 1988.

Valuuttaluotot eivät onneksi olleet saavuttaneet kovin suurta suosiota Kauhajoella.
Vientimarkkinoille jo lähteneille yrityksille markan devalvaatiosta oli jopa hyötyä.
Seuraavassa esitellään muutamia esimerkkejä siitä, miten monet aiemmista luvuis
ta tutut yritykset menivät lamasta yli.
Yksi suurista ulkopuolisista työnantajista, Atriaksi muuttunut Itikka, pysyi
Kauhajoella. Se oli kuitenkin useita kertoja lopetusuhan alaisena, esimerkiksi Ilkka-lehti uutisoi kesällä 1995: Atrialle jättilaajennus Nurmoon, Kauhajoen teurasta
mo lopetetaan. Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan johtu
neet niinkään lamasta kuin EU-jäsenyyden tuomasta elin
”...oli arvokas asia, jos sä työllistit
tarviketeollisuuden kilpailuasetelman muutoksesta, johon
varauduttiin toimialajärjestelyiden avulla. Atria oli synty yks-kaks oman perheen lisäksi”
nyt vuonna 1991, kun seinäjokelainen Itikka Lihabotnia ja
Tuulikki Mäki-Kullas
kuopiolainen Lihapolar yhdistyivät. Yhtymän päätuotemerkin mukainen nimi Atria otettiin käyttöön vuonna 1994.
Yritys käytti vain kotimaista lihaa, ja kun tuontiliha alkoi kontrolloida lihan hin
taa Suomessa, Atria ryhtyi keskittämään toimintaansa. Kauhajoen yksikkö pidet
tiin pelkästään teurastamona, minkä johdosta sen asema parani sitä mukaa kuin
muita teurastamoita lopetettiin. Osuutensa oli myös sitoutuneella henkilökunnalla
sekä sillä, että kauhajokelainen Olavi Kangasniemi oli yhtiön hallintoneuvoston ja
hallituksen pitkäaikainen jäsen. Vuonna 1996 tuotantolaitoksia oli enää kolmella
paikkakunnalla, Nurmossa, Kuopiossa ja Kauhajoella.16
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Isojoen K onehalli Oy:n suuri in ve sto in 
ti K auhajoelle 1980-luvun lo p u lla m eni
na pp iin . Lam a-aikaan o ltiin hyvässä
iskussa ja v o itiin vastata kysyntään
oike a n h in ta isilla tu o tte illa . Kuvassa
H arri ja Ilkka A lakortes kuva ttu na
vuo n n a 1996.

Isojoen Konehalli (IKH) oli Kauhajoelle vuonna 1988 siirtyessään investoinut
uusiin tiloihin ja elänyt omat kriittiset aikansa jo tuolloin. Kun lama sitten puski
päälle, IKH:lla sattui olemaan oikeanlaiset tuotteet oikeaan hintaan myynnissä,
ja lamakautena nähtiin parhaimmillaan 58 prosentin kasvulukemat. Yritys saikin
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien Vuoden Yrittäjä -palkinnon vuonna 1995. Vuosi
kymmenen loppupuolella painettiin kotimaan markkinoita varten vuosittain viisi
miljoonaa tuotekuvastoa. Koko maa alkoi olla jälleenmyyntiverkoston peittämä.
Samaan aikaan ulkomaanvienti oli saatu hyvään vauhtiin. Merkittävin vientialue
oli Kaukoitä, mutta tuotteita meni myös Baltiaan, Pohjoismaihin, muuhun Eu
rooppaan sekä Brasiliaan. Vuoteen 2001 mennessä henkilökunnan määrä oli jo 80.
Yritys oli ehtinyt tehdä jo viidennen laajennuksensa ja tiloja oli kaikkiaan 18 000
neliötä.17
Muovi Serres oli 1990-luvun vaihteessa ryhtynyt hakemaan kasvua kansain
välistymisestä tuotevalikoiman laajentamisen sijaan. Lattiakaivon uudistamiseen
oli myös panostettu. Vuonna 1991 jouduttiin kuitenkin irtisanomaan muutama
työntekijä markkinoiden romahdettua. Parin vuoden päästä oltiin onneksi jo vie
mässä imupusseja Saksaan ja Sveitsiin miljoonan kappaleen vuosivauhtia. Lisäksi
LVI-tuotteita meni Norjaan ja Ruotsiin. Vientiä auttoi hyvien tuotteiden lisäksi
markan heikkeneminen, ja vientimaiden joukko kasvoi, niin että vuosikymmenen
puolivälissä jo puolet liikevaihdosta tuli viennistä. Yrityksen onnistunut toimin
ta johti Erkki Jyllilän valintaan Euroopan parhaaksi pk-yritysjohtajaksi Deloitte
Touche Tohmatsu Internationalin järjestämässä kilpailussa. Hänelle myönnettiin
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SERRES OY:N ARKISTO

M uoviserres s e lä tti lam a-ajan
kasvattam alla vien tiä . Kuvassa Erkki
Jyllilä p re sid e n tti M a rtti A htisaaren
v ie n n in e d istä m ism a tk a lla Espanjassa
vuonna 1999.

European Small Business Person of The Year 1996 -titteli. Vuosikymmenen lopulla
yrityksessä oli työntekijöitä yli 40 ja sen liikevaihto noin 30 miljoonaa markkaa.
Liikevaihdosta 60 % tuli viennistä, jota oli jo 18 maahan. Tuohon aikaan Kauhajo
ella tehtiin noin kolme miljoonaa imupussia vuodessa.18
Pesmel kävi lamavuosina syvällä, sillä kauppa oli täysin pysähdyksissä, ja muu
taman kuukauden ajan yrityksessä oli paikalla vain kahdeksan henkeä muiden
ollessa lomautettuina. Lopulta saatiin erään ranskalaisen yrityksen kautta tila
us Suomen Postin uusiin lajittelulaitoksiin tulevista syöttökuljettimista. Markan
heikkeneminen synnytti Pesmelillekin vientimahdollisuuksia, kunhan pään ensin
sai auki, ja paperirullien käärintäkoneita onnistuttiin myymään Ranskaan, Thai
maahan ja Indonesiaan. Henkilöstömäärä lähti varovaiseen kasvuun. Kohta jär
jesteltiin taas yrityksen omistustakin. Jo aiemmin mainittu Teräsbetoni Oy omisti
hetkellisesti koko Pesmelin 1990-luvun puolivälissä. Vuonna 1996 Mäki-Rahkolat
kuitenkin SYP:n ehdotuksesta ostivat Pesmelin osake-enemmistön Teräsbetonilta,
jonka puolestaan omisti tuossa vaiheessa pankki. Vuonna 1999 Pesmel sitten siir
tyikin kokonaan veljeksille.19
Pesmel piti laman yhtenä oppina sitä, että markkina-alue ei saa jäädä riippu
vaiseksi Suomesta. Vuosikymmenen puolenvälin tienoilla ryhdyttiinkin tosissaan
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PESMELOY:N ARKISTO

K auhajoen m a te ria a lin k ä s itte ly -y rity k 
set ovat tu o tta n e e t ratkaisun toisensa
jälkeen. Pesmel Oy k e h itti lam asta yli
päästyään V etoK etju-n im ise n ju n a n 
vaun uje n p u rka u s -ja lastausjärjestelm än, jo ka sai In n o -S u o m i-p a lkin n o n
vuon na 2002.

panostamaan vientiin. Tuohon aikaan asiakkaat eivät kuitenkaan vielä löytyneet
googlettamalla. Jari Mäki-Rahkola muisteli haastattelussaan:
Ei mitää mistä hakia tietoja, vaan täyty olla yhteyksis moneen eri ihmiseen, että
mistä kuule tietoa saa, katteita, tunneksä sitä, voiksä auttaa.
Yksi menetelmä oli perustaa myyntikonttoreita. Tukholmassa oli ollut sellainen jo
vuodesta 1990, mutta nyt konttori perustettiin myös Englantiin ja Yhdysvaltoihin.
Teräsbetonilta ostettiin sen virolainen tytäryhtiö, josta tuli Pesmelin ensimmäinen
ulkomainen tuotantolaitos. Frankfurtissa taas toimi Teräsbetonilta ostettu kontto
ri. Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Pesmelillä oli Kauhajoella 70-80 työnte
kijää. Yhdessä muiden Pesmel-yhtiöiden kanssa työntekijämäärä ylitti 150 vuonna
2000. Vienti oli yli puolet tuotannosta.20
Osa Onnisen teollisuusryhmään kuuluneen Vesmen tuotannosta oli siirretty
Tampereelle jo ennen kuin tilauskanta keväällä 1992 romahti. Kun Vesmen koko
henkilökunta irtisanottiin loppuvuonna, muutama lopputilin saaneista päätti os
taa entisen työpaikkansa. Onninen oli valmis tulemaan mukaan pienellä osuudel
la, ja Suupohjan Osuuspankin, valtion takauslaitoksen ja KTM:n avulla saatiin yri
tys jälleen pystyyn vuonna 1993 nimellä Vesme Systems Oy. Ensimmäinen kaup
pa tehtiin samana päivänä lopullisten rahoituspäätösten kanssa ja ensimmäisen
toimintavuoden liikevaihto nousi 12 miljoonaan markkaan. Tuotannon päähaa
rat pysyivät pitkälti samoina kuin aiemminkin eli paperiteollisuuden, kotimaisen
polttoaineen sekä kappaletavaran käsittelyssä, mutta aikakauden uudet tuulet toi
vat mukaan ekologisen puolen, jätteiden kierrätyksen järjestelmät. Vientiä varten
perustettiin Strasbourgiin oma myyntikonttori jo vuonna 1993. Onninen luopui
omistusosuudestaan vuonna 1998. Vuoteen 2001 mennessä yrityksen liikevaihto
oli noussut 60 miljoonaan markkaan ja henkilökuntaa oli 70.21
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Fidaco Logistics Oy:n suuria asiakkaita
oli U PM -Kym m ene Oyj:n ta rra la m inaatteja valm istava ty tä ry h tiö Raflatac. Kuvassa R aflatacille Tam pereelle
vuon na 1995 to im ite ttu ta rra ru llie n
käsitte lyjärje stelm ä.

Esko Salon konkurssin syyt olivat moninaiset. Yrityksellä oli samanaikaisesti
meneillään kaksi suurta lähettämökauppaa, joista toisessa ilmeni ongelmia asiak
kaan päässä. Uuden toimitalon rakentaminen uudenaikaisine tietojärjestelmineen
oli niellyt resursseja. Pankin toimet eivät auttaneet Salon tilannetta, vaan päin
vastoin. Konkurssi synnytti kuitenkin vuonna 1994 Fidaco Logistics Oy:n, jonka
perustajina oli - Salon kannustamina - yrityksen aiempia ydinhenkilöitä. Kehitys
aluerahasto avitti rahoituksen järjestämisessä. Yritys pääsikin nopeasti vauhtiin;
jo perustamisvaiheessa sovittiin Veitsiluodon kanssa lavausjärjestelmäkaupoista,
ja 1990-luvun loppupuolella koettiin vuosi, jolloin kasvua oli peräti 43 %. Yksi suu
ri asiakas oli UPM-Kymmenen tarralaminaatteja valmistava tytäryhtiö Raflatac,
jolla oli tehtaita ympäri maailmaa. Tämä asiakassuhde periytyi Esko Salon ajoilta.
Fidaco alkoi toimittaa myös lavaus- ja käsittelyjärjestelmiä Dow Chemical Com
panyn eristelevytehtaisiin. Vuosituhannen vaihteessa Fidaco-konsernin palveluk
sessa oli noin 80 henkilöä, joista pieni osa ulkomaiden yksiköissä. Materiaalin
käsittelyn järjestelmätoteutusten lisäksi yritys tuotti mm. logististen järjestelmien
ohjaukseen liittyviä palveluita. Fidacon liikevaihto oli noin 60 miljoonaa markkaa,
josta viennin osuus oli yli puolet.22
Antti Lindfors oli lähtenyt Vesmeltä ja perustanut vuonna 1989 vaimonsa kans
sa oman yrityksen, Antti Lindfors Oy:n. Lisäksi oli perustettu piipunhattuja val
mistava Kauhabisnes Oy. Antti Lindfors Oy toimitti juustontuotannossa tarvit
tavia laitteistoja ympäri maailmaa, mm. TetraPakille. Asiakkaana oli myös liha-,
kala- ja leipomoteollisuutta. Tätä elintarvikepuolen bisnestä ei kotimaan lama juuri
koskenut, ja se pystyi jopa kasvamaan. Henkilökuntaa oli parhaimmillaan 60-70.
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Kuljetinpuolelta hankittu pohja oli hyvä apu tuotekehityksessä: Maharotoonta ei
ookkaa -kirjan haastattelussa Lindfors luonnehtikin, että Suomessa ihmiset seiso
vat ja tavara juoksee, Saksassa ihmiset juoksevat ja tavara seisoo.23
Lindforsin veljeksistä Heikki kouluttautui ensimmäisen Suomessa järjestetyn
konealan aikuiskoulutusohjelman kautta teknikosta automaatioinsinööriksi. Forsfood Ky perustettiin vuonna 1991, ja ideana oli tehdä Suomen elintarvikeyhtiöiden
tuotanto- ja logistiikkainvestointeihin esisuunnittelua samaan tapaan kuin arkki
tehdit tekevät rakennuskohteisiin. Asiakasyritykset edustivat ruokalautasen peru
selintarvikkeita, esimerkkeinä Karjaportti Oy, Pouttu Oy, Snellman Oy, Puljonki
Oy ja Jepuan Peruna Oy. Elintarvikepuolen materiaalinkäsittelystä hankkimansa
osaamisen perusteella Heikki Lindfors päätti kuitenkin ryhtyä valmistamaan vi
hannesten ja juuresten käsittelyyn sopivia laitteita. Ala oli kasvamassa nopeasti
ja tuoreus saamassa ansaitsemaansa suosiota. Erikoislaitteiden menekin edistämi
seen perustettiin 1990-luvun alussa Formit-niminen yhteisyritys: Lindfors kehit
ti laitteita ja yhteisyrityksen muut osapuolet hoitivat myyntiä ja markkinointia.
Pariisinperunoiden muotoilulinjasto on esimerkki Formit-merkin alla menestystä
saavuttaneista tuotteista. Elintarviketeollisuuden esisuunnittelua ja konsultoin
tiakaan ei silti hylätty, vaan ne jäivät yhdeksi osaksi yrityksen tuotevalikoimaa.
Vuosikymmen aloituksesta Forsfoodin henkilökunnan määrä oli seitsemän.24
Sauli Korpela puolestaan kuuli varteenotettavan ennakkohuhun markan deval
voinnista ja pääsi eroon valuuttaluotoistaan juuri ennen tapahtumaa. Laman koe
tellessa hiihtohissibisnestä Korpela siirtyi tekemään liimapalkkien tuotantolinjoja.
Liimapalkkia meni etenkin Japaniin, ja ensimmäinen liimapalkkitehdas pystytet
tiin 1990-luvun puolivälissä Suonenjoelle, suomalais-japanilaisessa omistuksessa
olevalle Finland Laminated Timber Ltd Oy:lle. Tätä seurasivat mm. Safewood Ha
minassa ja Kuningaspalkki Hartolassa. Liimapalkkitehtaita myytiin myös Venä
jälle. Hirsitalojen ja ikkunakomponenttien valmistajille toimitettiin sormijatkosja liimauslinjoja.25

Lisää ta v a ra a ty ö m a a lle
Sauluksen Venäjälle m yym ässä liim a le vy te h ta a n tu o ta n to lin ja s to ss a oli o llu t m o nta m utkaa
m atkassa ennen v a lm is tu m ista . Siinä vaiheessa kun asennuksia viim e in pä ästiin tekem ään,
h u o m a ttiin , e ttä k u lje ttim e t o liv a t hiem an liian lyhyitä , ju u ri no id en aiem pie n sa ttu m u ste n
vuoksi. Mistä saataisiin lisää k u lje ttim ie n osia siihen hätään? Sauli Korpelan veli pystyi to ki
tu o m a a n tavaran Suom en pu o le lle rajaa, m u tta osille ei tiete nkä än o llu t ta rv itta v ia tullauspapereita. T e h ta a n jo h ta ja keksi ajaa li nja-au to llisen v iisum eilla va ru s te ttu ja venäläisiä Suom en
puolelle. Jokainen oli o ike u te ttu tu o m a a n 50 kg he n k ilö ko h ta is ta tavaraa tu llis ta läpi, jo te n
k u lje ttim ie n osat m a tkasiva t sitte n ”tu ris tik y y d illä ” rake n n u styö m a a lle .26

Matti Rantalan sähkösuunnittelua ja -asennuksia tekevä yritys oli kasvanut ja
laajentunut juuri vuonna 1991. Koska yritys oli kuitenkin edelleen pieni, selvittiin
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lama-ajasta kuluja leikkaamalla ja kovalla työllä. Yritykselle oli osunut sen myö
hemmän kehityksen kannalta ratkaiseva työtehtävä, Kontion huonekalutehtaan
italialaisen pinontalaitteen korjaus. Tämä johti oman, paremman mallin kehitte
lyyn ja kokonaan uuteen aluevaltaukseen. Vuonna 1992 tehtiin ensimmäinen pinoaja Kalusteikko Oy:lle ja myöhemmin ensimmäinen sarja pinontalaitteita minkä
jälkeen Pinomatic-tuotemerkki rekisteröitiin. Laitteilla nosteltiin huonekalujen
levyosia pinoon tai purettiin pinosta tuotantolinjalle. Lisäksi tehtiin pinontaan
liittyviä peruskuljetinratkaisuja. Pian ostettiin Ilmajoelta maatalouden laitteita
valmistanut konepaja, jonka tuotanto siirrettiin Aronkylään. Konepajatoiminta
alkoi luonnostaan sisaryrityksen avulla Hansameri-nimisessä yrityksessä. Uusi
yhtiökumppani Pentti Hauta ryhtyi vetämään tuotantoa, jota laajennettiin kau
hajokelaiseen tapaan kuljetinvalmistukseen. Vuonna 1996 perustettu myyntiyhtiö
Pinomatic Oy aloitti entistä suuremman panostuksen puunjalostusteollisuuteen
sopivien laitteiden myyntiin ja markkinointiin. Tämän puolen otti vastuulleen yhtiökumppaniksi tullut Petri Oravamäki.27
P. Rotola-Pukkila Oy oli vuosikymmenen alussa ollut
” Jotta kyllä se yrittäminen kumminki,
perustamassa Puolan vientiä varten vientirengasta, johon
se täytyy olla sellaasta pitkäjänteestä,
kuului kymmenkunta yritystä ympäri Suomea. Vientiren
että ei se 00 sellaasta yhtäkkiä jonka
kaalla oli Puolassa yhteinen yritys, Meble Finlandia. Laonnen onkimista jollaki tilapäisellä jutulla”
ma-aikaan moni renkaan yrityksistä meni konkurssiin ja
muutkin vetäytyivät yksi kerrallaan. Puolan markkinoille
Pentti Rotola-Pukkila
jäi enää P. Rotola-Pukkila, joka lunasti lopuksi yhteisyrityk
sen osakkeet, ja Meble Finlandiasta tuli kauhajokelaisyrityksen tytäryhtiö. Kokeiluluontoista vientiä oli ollut myös USA:han ja Unkariin. P.
Rotola-Pukkila Oydle lama-aika oli sysäys uusien vientimarkkinoiden etsimiseen
esimerkiksi Ruotsista ja Venäjältä. (Venäjän-kauppa tosin koki ruplan romahduk
sen vuonna 1998.) Kotimaan myyntiä vauhdittamaan kehitettiin vuosikymmenen
lopulla palveluinnovaatio: asiakkaille tarjottiin mahdollisuus suunnitella hankin
tansa virtuaalisesti tietokoneella. Tässä oltiin liikkeellä ensimmäisenä maailmas
sa. Suunnitteluohjelmaa pystyi käyttämään kotitietokoneella tai huonekaluliik
keisiin asennetuissa suunnittelustudioissa.28 Perälä-Yhtymältä meni suuri asiakas
konkurssiin ja aiheutti taloudellisia menetyksiä. Yrityksellä oli vahva tase, joten se
selvisi, vaikka myynti luonnollisesti väheni. Jotain oli kuitenkin tehtävä, sillä työn
tekijöitä oli paljon ja palkat juoksivat. Yhtenä ideana tilanteen kohentamiseksi oli
käynnistää yhteistyötä pehmeän puolen huonekaluyritysten välillä ja edistää alihankintaketjujen syntyä: olisi ollut erikseen ompelijoita ja verhoilijoita jne. Tämä
ei kuitenkaan onnistunut, sillä ala poikkesi metalliteollisuudesta erikoisosaami
sessa, Marjatta Gladerin sanoin:
Kaikki osaa tehdä sen sohvan ja ommella sen.
Perälällä oli kuitenkin onneksi käynnistynyt jo aiemmin mainittu Hollannin
myynti ja se pääsi kukoistukseensa vuosikymmenen puolivälissä, mikä piti työt
käynnissä kotimaan tilanteesta huolimatta.29
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Suupojan Valaisimen asiakkaat kärsivät lamasta, mutta asiakkaiden ja tuottei
den lukumäärä silti lisääntyi ja 1990-luvun tilanne oli kaiken kaikkiaan aika hyvä.
Voitiin investoida ja hankkia uusia koneita. Yritys saikin vuonna 1996 Kauhajoen
Yrittäjien Vuoden Yrittäjä -palkinnon.30Juho Äijö puolestaan meni lamasta yli kol
huilla: levyliikkeen liikevaihto tipahti kolmasosaan ja henkilökuntaa oli lomautet
tava. Yritys kuitenkin selviytyi, koska sillä ei ollut valuuttaluottoa ja rahoitustilan
netta oli systemaattisesti parannettu jo ennen lamaa. Tähän oli johtanut aavistus
Suomen taloustilanteen huononemisesta niinkin aikaisin kuin vuonna 1988. Tuo
hon aikaan monella asiakkaalla oli suuria luottokantoja ja tilannetta korjatakseen
Äijö ryhtyi lyhentämään maksuaikoja sekä lopettelemaan epäedullisia asiakas
suhteita. Lamassa osa yritysasiakkaista kaatui ja pienennetystä luottokannastakin
siirtyi vielä melkein puolet tappioiksi. Alkuperäinen luottokanta olisi upottanut
Äijönkin yrityksen.31
SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

O jalan Pakari Oy te ki rohkean pä ätö k
sen ja laajeni lam a-aikaan Seinäjoelle.
E pstorille p e ru s te ttu Hanna ja K erttu
on o llu t hyvin s u o s ittu . Kuvassa Suvi
Pajula ojen taa O jalan lusikkaleipiä
asiakkaalle m aaliskuussa 2015.
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Kauhajoen Yrittäjien Vuoden Yrittäjä -palkinnon vuonna 1989 saaneella Oja
lan Pakarilla myynti putosi laman tultua yli kolmanneksen, kuin veitsellä leikaten.
Yritys oli vuonna 1986 muuttanut vuokralle entiseen Säästöpankin rakennukseen.
Kiinteistö oli ostettu itselle vuonna 1990, mikä sekin rasitti yrityksen taloutta. Oli
ryhdyttävä säästötoimiin. Henkilökunta suostui kuusituntiseen päivään ja KTM
saatiin maksamaan kiinteistökaupan yhden vuoden korkomenot. Tähän liittyi myös
Seinäjoen Säästöpankin yritysasiamiehen kanssa aikaansaatu vuokrasopimus Sei
näjoelle juuri laman alla valmistuneeseen kauppakeskukseen. Uusi Hanna ja Kerttu
-kahvila avattiin Epstorille vuonna 1993. Samalla saatiin henkilökunnalle riittävästi
töitä ja laajeneminen osoittautui kaiken kaikkiaan onnistuneeksi liikkeeksi.32

Hyvin erikoista toimintaa harjoittavalla alalla tuote saattoi suojella pahimmal
ta lamalta. Valtakunnallisesti tunnettu urheiluasekauppias Heikki Taipalus kom
mentoi omaa tilannettaan haastattelussaan:
Mun mielestä ne harrastustouhut on taas sellaasta, että ei siitä yleensä kovin tin
gitä. Etenki jos kilpaillaan, niin eihän siiloon kannata urheiluvälineissä tinkiä,
jos meinaa pärjätä.33
Osuuskauppa oli saanut täysin uuden suuren markettinsa auki vuonna 1991 ja
pääsi kasvuun keskellä lamaa palveluvarustuksen paranemisen myötä. Muun päi
vittäistavarakaupan myyntiä tämä uudistunut ja valikoimiaan laajentanut kilpai
lija tietenkin rokotti. Uuden liiketilan yhteyteen rakennetulla huoltoasemalla oli
merkityksensä asiakasvirtojen kasvattamisessa. Se oli yksi prototyypeistä vuosina
1996-1998 kehitetyn ABC-liikennemyymälän taustalla.34
Lama-ajan tapahtumien seurauksena syntyy myös uusia yrityksiä
Moni uusi yritys sai alkunsa lama-aikana loppuneiden töiden seurauksena. Oli
pakko keksiä jotain, jos aikoi pysyä Kauhajoella, missä monia pitivät perhe sekä
hyvät asumisolot ja palvelut. Maatalouden pienimuotoista yritystoimintaa puoles
taan tuki edellisen vuosikymmenen lopulla laadittu laki, jonka nojalla perustettiin
suuri joukko yrityksiä maatalouden oheen. Näistä useat tekivät metalliteollisuu
den alihankintaa.35
Esko Salo Ky:ssä työskennellyt Lars-Eric Alanco ei lähtenyt mukaan Fidacoon
vaan perusti suunnittelutoimiston, alanaan konesuunnittelu sekä patentti- ja hyö
dyllisyysmallihakemusten teko. Markku Havu, Esko Salo Ky:n entinen teknikko,
ryhtyi parin Fidaco-vuoden jälkeen tarjoamaan tuotantolaitosten ja lähettämöiden
sisäisen logistiikan suunnittelua ja projektivalvontaa Havu-Tuote Kyin nimissä.36
Vesmellä viimeksi projektipäällikön tehtävissä ollut Matti Loukko ryhtyi tar
joamaan myynnin ja projektinhoidon palveluita uudessa yrityksessään Malteca
Oy:ssä. Kysynnän myöhemmin laimennuttua hän perusti veljien ja veljenpojan
kanssa konepaja Loumetal Oy:n vuonna 1995. Maharotoonta ei ookkaa -kirjan
haastatteluissa Loukko mainitsi, että ei tarvinnut itse toistaa samoja virheitä, joita
oli nähnyt isossa yrityksessä tehtävän. Muutama muu entinen vesmeläinen käyn
nisti sähköalan palveluita tarjoavan Elmegan.37 Talotehtaan jälkiä seurasi Kau
hajoen Puutalokymppi Oy, jonka tuotannosta osa sijoittui sen edeltäjän entiselle
alueelle.38
Reino Kangas oli perustanut oman toiminimen vielä Electroluxin liesitehtaan
palveluksessa ollessaan vuonna 1989, tulevia aavistellen:
Kyllä mä siinä viimeisinä vuosina, ku vähä niinku aavistuksen häivää oli, pe
rustin oman ja rupesin tekemään jo omiin nimihin. Että en mä aivan tyhjästä
lähteny siiloon, ku se loppuu, mutta ei siinä mitään mahdollisuutta ollu Kauha
joelta töitä saada.
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SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

Relika Oy haki hetken s o pivinta
tu o ta n to s u u n ta a ja sen lö y d y tty ä
alkoi kasvaa m e rkittä v ä k si ty ö k o n e ita
v a lm istavien y rity s te n aliha nkkijaksi.

Pohjalla oli isosta yrityksestä hankittu vankka kokemus siitä, miten teollista tuotantoa pyöritetään. Alkuun Kangas teki pienessä pajassa LVI-puolen muovituot
teita, joista osa on vieläkin markkinoilla. Sitten liesitehtaan aikaan tutuksi tul
lut Teräsjousi Oy tarjosi keskiraskaiden jousien tuotantoon sopivia koneitaan, ja
Kangas siirtyi jousien valmistukseen. Relika Oy -nimiseksi osakeyhtiöksi yritys
muuttui vuonna 1992. Peltipuolen teknologia kuitenkin kiinnosti enemmän kuin
jouset, ja Kangas ryhtyi hankkimaan peltilevyn työstöön sopivia koneita. Asiak
kaita löytyi vanhojen tuttavuuksien kautta, mm. kauhajokelaisia materiaalinkäsit
telyn yrityksiä sekä Valtra, jolle tehtiin traktorin osia. Vähitellen asiakkaiksi tuli
etenkin liikkuvien työkoneiden valmistajia. Vuonna 1998 yritys laajeni Suolahteen,
kun Valtralla toivottiin vastaavaa pajaa lähemmäs omaa tuotantoa. Suolahden yri
tyksen nimeksi tuli Relicomp Oy (Relika Oy ja Relicomp Oy fuusioitiin vuonna
2001). Vuosituhannen vaihteessa yritysten liikevaihto oli noin 40 miljoonaa mark
kaa, Kauhajoella oli työntekijöitä reilut 30 ja Suolahdessa noin 40.39
Niemen leipurisukua olevalla Raimo Niemellä oli 1980-luvulla Budget-autovuokraamoketjun päälisenssi pääkaupunkiseudulla. Toiminta menestyi erittäin
hyvin, ja päälisenssi myytiin suunnitellusti vuonna 1989. Niemi veti edelleen Kau
hajoella perheensä leipomoa, aina konkurssiin saakka:
Leipomohan pyöri koko ajan siinä vierellä, eikä sitä lopetettu, vasta sitten 90 -luvun taitteessa, jolloin Suomessa 25 prosenttia yrityksistä meni nurin, me oltiin
yksi niistä, elikkä mä konttasin ja olin mahallani siihen aikaan.
Jo 1970-luvun lopulla Niemi oli eräillä saksalaisilla messuilla saanut idean, joka
liittyi nk. sandwich-elementteihin ja rakenteisiin, ja sen ansiosta Niemi pääsi uu-
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KOMETOSOY:N ARKISTO

Kom etos Oy ryh ty i valm ista m a a n e lin 
ta rvik ke id e n k ä sitte lyy n ta rk o ite ttu ja

delle uralle. Tällainen elementti oli itsekantava ja soveltui kylmä- ja pakkastilojen
rakentamiseen. Elementtiä valmistamaan oli perustettu jo 1980-luvulla Suomen
Termolevy Oy -niminen yritys. Vuosikymmenen lopulla ideaa ryhdyttiin soveltamaan Lapin poroteurastamoihin, motiivina erään talven lämpötilavaihtelut, jotka
aiheuttivat ongelmia teuraslihojen säilytyksessä. Niemi kehitti eri alojen asian
tuntijoiden avulla liikuteltavan teurastamon. Kehittelytyössä olivat mukana myös
Lindforsin veljekset.40
Markkinointi aloitettiin vuonna 1990, mutta uudenlainen laitos törmäsi val
tion avustussäädöksiin: liikkuvien laitosten tukitasot säädettiin huomattavasti
kiinteitä laitoksia alemmaksi. Seuraavaksi Niemi ideoi kauhajokelaisille tutun viipaletalo-ajattelun pohjalta pyörättömän elintarvikelaitoksen. Sellaista ryhdyttiin
valmistamaan vuonna 1991 perustetun Kometos Oy:n puitteissa, tähtäimenä ul
komaan markkinat. Moskovaan perustettiin myyntikonttori jo vuonna 1992. Yk
sittäisten projektien jälkeen varsinainen teollinen tuotanto alkoi vuosikymmenen
puolivälissä Siperian poroteurastamoista. Tämän jälkeen moduulilaitoksia myy
tiin erilaiseen elintarviketuotantoon ympäri maailmaa, kuten Norjaan rapujen kä
sittelylaitoksiksi. Toinen tuoteinnovaatio liittyi joulukinkkujen sulatukseen. Kun
kinkut leikataan jo hyvissä ajoin keväällä, ne pitää saada joulumyyntiin sulatettua
siten, että lihanesteet eivät tule pussiin. Tämän ongelman ratkaisu johti siihen, että
Kometoksesta tuli maailman johtava sulatuslaitteiden valmistaja.41

laitoksia, jo tk a kootaan paikan päällä
m o d u u le ista . M o d u u lit rakennetaan
Kauhajoella. Kuvassa m o du ule ja
kuljetuksessa,
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Strömbergin hallien omistajaksi oli aiemmin kuvatusti tullut Kymmene Oy,
jonka pääkonttori oli Lappeenrannassa. Siinä missä kauhajokelaisilla oli päivit
täin silmissään valtavat hehtaarihallit, joissa "talvella ei ollut muuta kuin jäniksenjäljet pihassa”, ei hallien kohtalo vaivannut omistajaa millään lailla, vaan ne
tuntuivat jopa unohtuneen taseeseen. Kauhajoen suunnalta tulleiden patistelujen
jälkeen asiaan viimein paneuduttiin, ja hallien omistajuus järjestettiin uusiksi.
Vuonna 1993 muodostettiin Suupohjan Teollisuustilat -kiinteistöyhtiö, jossa oli
vat suurimpina omistajina Kymmene Oy (vuodesta 1996 UPM-Kymmene Oy) ja
Finnvera. Kauhajoelta mukaan tulivat Suupohjan Osuuspankki ja omistaja-asiassa
aktiivisesti toiminut Juho Äijö. Halliin saatiin vähitellen lisää yrityksiä, kuten tästä
kirjasta tutut Antti Lindfors Oy, Relicomp Oy sekä Kometos Oy. Tyhjä tila toimi
myös ns. vastaanottohallina, jota yritys saattoi käyttää Kauhajoelle siirtymisen tai
toiminnan aloittamisen ponnistuslautana.42
Materiaalinkäsittely alan yhteistyötä
Materiaalinkäsittely- ja logistiikka-ala ryhtyivät jo ennen lamaa pohtimaan, miten
länsiviennin kovaan kilpailuun sekä odotettavissa oleviin maailmanmarkkinoiden
muutoksiin voisi vastata. Yhtenä keinona oli rationalisoida omia toimia kehittä
mällä yhteistyötä. Toiminnan mallia ryhtyi hahmottelemaan Antti Lindfors vuon
na 1989 kunnan, Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) ja yritysten rahoitta
mana. Lopputulemana materiaalinkäsittelypuolen yritysjohtajat - täydennettyinä
muutaman muun alan edustajilla - perustivat vuonna 1990 kehittämisyhtiö LC Logistics Center Oy:n. Logistiikan alan kehittämisen lisäksi yhtiön tuotteisiin kuu
luivat mm. yhteistyöprojektien konsultointi sekä avustaminen tiedonhankinnassa
ja asiantuntijoiden välittämisessä. Toimitusjohtajaksi tuli Esko Salolla aikanaan
töissä ollut ja sittemmin Tekesin Etelä-Pohjanmaan konttoria vetänyt Matti Sep
ponen.43
Yhteistyötä tehtiin myös varsinaisissa projekteissa. Tämä ei kuitenkaan ollut
täysin ongelmatonta. Hannu Mäki-Rahkola kuvasi asiaa:
Jos puhutaan, että yhteistyös pitäis tarjota kolomen pienen yrityksen yks iso
kauppa jonnekki, niin ei siinä 00 järkeä. Sitte ku me tarvitaan paperitehtaaseen
yksittäinen, niin ne ajattelee, että ne on nytki yhteistyös, niin haetaan lisää kilipaalua muualta.
Yhteistyö piti hänen mukaansa toteuttaa toisella tapaa, työyhteenliittymänä, jol
loin toimittajia oli vaikkapa kaksi, mutta asiakas koki toimituksen yhtenäisenä.
Konkreettisesti kauhajokelaisten yritysten yhteistyö saattoi sujua vaikkapa seuraavaan tapaan: Antti Lindfors Oy toimitti elintarvikelinjaston siihen vaiheeseen
saakka, jossa elintarvike sai ensimmäisen pakkauksensa. Tästä eteenpäin hygieniapuoli oli jo helpompi hallita ja materiaalinkäsittelyä saattoi jatkaa sitten joku
muu firma, esimerkiksi Pesmel tai Fidaco.44
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Suomen EU-jäsenyys vuonna 1995
tuo yrityksille uusia avauksia ja velvoitteita
Suomi haki Euroopan talousalueen (ETA) jäsenyyttä 1990-luvun alussa. Prosessin
ollessa vielä kesken Suomi ryhtyi hakeutumaan myös Euroopan Unionin jäseneksi.
Vuonna 1995 toteutunut jäsenyys muutti kansalaisten ja yritysten toimintaympä
ristöä monilla tavoin. Jo aiemmin oli ollut voimassa EEC-sopimuksen mukainen
tullittomuus, mutta nyt EU:n sisämarkkinat avautuivat Suomelle lopullisesti. Toi
saalta EEC-sopimuksen ulkopuoliset maatalous ja elintarviketeollisuus tulivat nyt
ensimmäistä kertaa vapaakauppasopimuksen piiriin. EU:n ulkorajoilla taas olivat
voimassa yhtenäiset tullit ja muut kaupan esteet. Paikallisia monopoleja (sähkö,
puhelin, bussiliikenne) oli purettava. Myös valtion monopolit purettiin (esim.
autokatsastus, tie- ja vesirakennus, alkoholin ja polttonesteiden maahantuonti).
Ulkomaankaupan suuntautumiseen EU-jäsenyys ei juuri vaikuttanut, sillä EU
oli tässä vaiheessa muutenkin jo Suomen suurin vientikohde. Venäjän suuntaan
EU-jäsenyyttä enemmän vaikutti Venäjän oma kehitys. EU-jäsenyyttä seurasi
vielä liittyminen talous- ja rahaliiton EMUn esiasteeseen, ERMiin vuonna 1996,
EMUun vuonna 1998 ja valuutan kiinnitys euroon vuonna 1999. Tämän jälkeen
valuuttakurssimuutokset poistuvat EMU-alueella käydyn kaupan osalta.45
EU-jäsenyyden myötä yhteisön lainsäädäntöä on siirtynyt Suomeen, osin suo
raan, asetuksina, jotka tulevat voimaan jokaisessa jäsenmaassa, osin ohjeina, di
rektiiveinä, joiden mukaan kunkin jäsenmaan on laadittava omat lakinsa. Monet
EU:n energiaan, ilmastoon, ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät
säädökset koskevat sellaisiakin suomalaisia yrityksiä, joiden toimialaa ei muutoin
säänneltäisi suoraan. Lisäksi EU:ssa on voimassa laatuun ja ympäristöön liittyviä
standardeja, joita alettiin vaatia myös suomalaisilta toimittajilta ja alihankkijoilta.
Työmarkkinoiden sopimuksia on pyritty yhtenäistämään unionin alueella. EU on
pyrkinyt yhtenäistämään myös mm. työmarkkinasopimuksia, verotusta sekä kir
janpitokäytäntöjä. Eräs näkyvimmistä vaikutuksista oli liikevaihtoveron korvau
tuminen arvonlisäverolla vuonna 1994. Tuolloin veropohja laajeni, mutta uudistu
neen vähennysoikeuden kautta vientiteollisuuden kilpailukyky parani.46
Jäsenyys muutti yritysten tukirahoituksen muotoa. Alueet ovat EU-politiikassa
keskiössä, joten niiden mahdollisuuksien tasoittaminen sinänsä jatkui, nyt vain
EU-tasolla. Suorien yritystukien määrä väheni, vaikka kansallisen rahoituksen
lisäksi mukaan tuli yhteisön rahoitusinstrumentteja. Erilaiset ohjelmaperustaiset
kehittämisen, tutkimuksen ja tuotekehittämisen voimavarat sen sijaan lisääntyi
vät.47 On huomattava, että Kauhajoki ei enää ollut erityisen edullisessa asemassa
tukien suhteen, toisin kuin aiemmin, paikkakunnan nopean teollistumisen aika
kaudella.48
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Maatalous ja elintarviketeollisuus kokevat suuria muutoksia EU-ajassa
Maatalouden harjoittamiseen EU-jäsenyys vaikutti heti ja näkyvästi, sillä maa
taloustuotteiden tulliraja siirtyi EU:n ulkorajalle. Unionin sisällä vallitsevat pe
riaatteessa samat, ulkomarkkinoita korkeammat hinnat. Koska tämä hintataso
kuitenkin määräytyy maailmanmarkkinahintojen pohjalta, joudutaan maatalout
ta tukemaan kaikissa EU-maissa unionin budjettivaroista. Suomen erityisolojen
vuoksi meillä maksetaan EU:n tukimuotoja täydentävää kansallista tukea. Vaik
ka Suomen maatalouden tuloista suurin osa tulee tuotteiden myynnistä, on edellä
mainituilla tuilla nykyään yhä suurempi osuus viljelijöiden tulonmuodostuksessa.
Muutos toteutettiin jäsenyyden alussa kertarysäyksellä: hinnat laskivat yhdessä
yössä ja viljelijöille maksettiin varastokorvaukset liittymissopimuksen mukaises
ti. Hinnanmuodostuksen lisäksi EU alkoi säädellä maatalouden tuotanto-oloja ja
niiden valvontaa. Esimerkiksi kasvinviljelytiloilla valvotaan
TUOMO HAVUNEN
ilmoitettujen ja toteutuneiden lajikkeiden ja pinta-alojen yh
teensopivuutta. Karja sai korviinsa merkit, ja eläimistä alet
tiin pitää kansallisella tasolla kirjaa.49
EU:n tuomat uudet vaatimukset antoivat joillekin maan
viljelijöille sysäyksen maatilanpidon lopettamiseen. Esimer
kiksi konepajayrittäjä Ossi Jokelan tilalla EU:hun liittyminen
vaikutti osaltaan siihen, että lehmien pito lopetettiin. Samalla
saatiin lisätilaa konepajan tarpeisiin, sillä yrityksen alkupe
räinen halli oli jäänyt tuotannon kasvaessa pieneksi. Niinpä
heinäladosta tehtiin maalaamo ja navetasta kokoonpanotila.50
Suurissa elintarvikeyrityksissä varauduttiin EU:n lainsää
dännön tuomiin tuotantotila-, toiminta- ja laatujärjestelmävaatimuksiin jo ennen jäsenyyttä. Alan edellytyksiin vaikutti
siis tässä vaiheessa suurten yritysten osalta lähinnä kilpailua
setelman muutos. Itikan teurastamon vaiheista on kerrottu
edellä. Aikakauden muutoksiin kuuluu myös perinteikkään
Kauhajoen Osuusmeijerin sulauttaminen vuonna 1995 Seinä
joella sijaitsevaan Osuuskunta Maitojalosteeseen, jolloin toi
minta loppui Kauhajoella kokonaan. Sillä ei kuitenkaan ollut
juuri vaikutusta kauhajokelaiseen maidontuotantoon.51
Ruuan alkuperään ja kuljetusmatkoihin alettiin yleisem
min kiinnittää huomiota 1990-luvulla. Kauhajoella oli aloi
tettu toimet lähiruuan markkinoimiseksi jo edellisen vuosi
kymmenen lopulla, yhtenä motiivina juuri EU-jäsenyydeltä
odotetut muutokset. Kauhajoki oli yksi Merenkurkun neu
K auhajoen R uokam essut kä yn n isty iv ä t 1990-luvun alussa.
voston vuonna 1988 käynnistämän Ruokaa käsityönä -pro
Tätä kirjaa viim eisteltäe ssä syyskuussa 2015 ne p id e ttiin jo 25.
jektin kokeilukunnista. Projektissa oli tarkoitus neuvonnan
kerran! M essut ovat lähiru ua n v u o s itta in e n ju h la h e tk i, jo ka
kokoaa yhteen tu o tta jia , asiakkaita ja ruu an va lm istu ksen asian
ja koulutuksen avulla herättää kiinnostusta pienimuotoiseen
tu n tijo ita . H äm es-Havusen ta lo n p o ik a is m iljö ö tu o om an lisänsä
elintarvikejalostukseen sekä synnyttää alan yritystoimintaa.
m essujen tu n n e lm a a n . Kuva on v u o d e lta 2013.
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S yöm inkien yö syntyi R uokam essujen
o h eista pah tu m aksi.
Kuva on syksyltä 2015.

Kotona valmistetun ruuan ja leivän markkinointia kokeiltiin koti- ja laitostalo
usoppilaitoksen omissa tiloissaan järjestämillä Sööpärin Sortit -messuilla vuonna
1990. Seuraavana vuonna pidettiin Hämes-Havusessa ensimmäinen Ruokamessuiksi nimitetty tapahtuma.52 Ruokamessut ottivat paikkansa Kauhajoen syksyssä.
Vuonna 1995 kolmipäiväisen tapahtuman kävijämäärä oli jo 13 000 ja näytteillea
settajiakin oli 150. Messut ovat toimineet etenkin pienten elintarvikevalmistajien
markkinointi- ja esittelytilaisuutena.53 Kauhajoen Yrittäjät alkoi vuonna 1997 pitää
samassa yhteydessä Syöminkien yötä, jonka aikaan keskustan pääkatu Topeeka
muuttuu ruokabasaariksi. Tapahtuman järjestelyvastuu siirtyi Ojalan Pakarille
vuonna 2010.54
Yrittäjille lähiruuan esiinmarssi toi uusia tulomahdollisuuksina, esimerkiksi
maatilayrittäjä saattoi ryhtyä itse jatkojalostamaan tuotteitaan sekä myymään nii
tä suoraan kuluttajille. Näin teki mm. vuonna 1992 Kainastolle perustettu Kau
hajoen Kotiliha Ky, joka ryhtyi tuottamaan omista viljasioista kinkkuja ja muita
sianlihatuotteita. Liha myytiin pääsääntöisesti suoraan omasta myymälästä tai
ruhoina lähiseudun kauppoihin.55 Anneli Rotola-Pukkila oli ryhtynyt lammasfar
mariksi puolisonsa kotitilalla Juonikylässä jo 1980-luvulla, mutta lisäsi päälukua
1990-luvun alussa. Lampaat teurastettiin Maan Lihalla, jonka jälkeen liha myytiin
pääasiassa suoraan kotitilalta. Kari Ranta puolestaan pystytti ostamansa käytetyt
kasvihuoneet Rajamäenkylään, äitinsä kylmillään olleelle kotitilalle. Pelloilla al
koi vihannesviljely. Tuotteita meni Kauhajoen keskustan liikkeisiin kuorittuna,
raastettuna tai paloiteltuna ympäri maata.56 Jokimaalla Haavistojen perhe ryhtyi
vuonna 1992 vähentämään sikoja ja siirtymään valkosipulinviljelyyn. Valkosipulit
päätyivät paikkakunnan kauppoihin.57 Yksi pientuottajien myyntipaikka Kauha283

AUKEAMAN KUVAT PENTTI KAKKORI

P e lto la t a lo ittiv a t lu o m u tu o ta n n o n
jo 1990-luvulla. K arjataloudessa he
k e s k itty v ä t nykyään yläm aankarjaan.
Kuvassa Lauri Peltola karjansa parissa
kesällä 2012.
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joella on ollut 1990-luvun alussa perustettu Kauhajoen Suoramyyntihalli.58 Tuot.

,

..

teitä a^oi vähitellen saada myyntiin myös isoihin ketjuihin. Vuonna 1992 perustettu Rantalan Liha oli vuosikymmenen mittaan siirtynyt rahtina tehdystä lihanleikkuusta pienteurastamoilta ostettujen lihojen jatkojalostukseen. Yksi yrityksen
avaintapahtumista oli tuotteiden saaminen suurten kauppaketjujen valikoimiin
vuonna 1999. Tämä johtui juuri lähiruoan uudesta suosiosta.59
Luomutuotanto liittyy oleellisesti lähiruokaan, vaikka lähiruuan ei tarvit
sekaan olla luomua eikä luomutuotteiden myynnin rajoittua lähiseuduille. Kun
Luonteko-Kauhajoen kierrätys ry jakoi vuonna 1998 Ekoteko-kunniakirjoja kau
hajokelaisille luomutuottajille, oli yhdistyksen tiedossa kuusi tilaa. Näistä esimer
kiksi Päivi ja Lauri Peltola tuottivat pääasiassa rehuviljaa, ruista, hernettä ja luomusikoja, jotka teurastettiin toisen yrittäjän kotiteurastamossa. Tila oli siirtynyt
luomuun päästäkseen pois maatalouden nykyään vaatimasta jatkuvasta laajentu
misesta. Tuotteet myytiin suoraan tilalta. Myöhemmin Peltolat siirtyivät ylämaan
karjaan.60

Metsätalouden toimintaympäristö muuttuu,
lähienergialle tukea poliittisilla päätöksillä
Metsätaloudessa tehtiin merkittävä verotuksellinen muutos, kun vuonna 1993 siir
ryttiin pinta-alaverotuksesta puunmyynnistä saadun voiton verotukseen. EU-jäsenyys puolestaan toi maan- ja metsänomistajille luonnonsuojelun normistoja (mm.
Natura). Yhteisön kilpailulainsäädäntöön liittyvä valtakunnallisista taksoista luo
puminen vaikutti metsäkoneyrittäjien toimintaympäristöön, samoin kuin laman
ja globalisaation kiihdyttämä metsäyhtiöiden fuusioituminen.
Kotimaisen energian suosio oli kasvanut pitkään vain hitaasti, mutta 1990-luvun alussa alkoi jälleen nopeamman kehityksen jakso. Taustalla olivat ilmastotietoisuuden tuoma hiilidioksidin päästövero öljylle ja kivihiilelle sekä ydinvoiman
lisärakentamisen hylkääminen. Ydinvoiman vaihtoehdoiksi tulivat lähinnä puu,
turve sekä maakaasu.61 Hakkuutähteet ja muu energiapuu alkoivat kiinnostaa.

B io p o ltto a in e tta K auhajoella piisaa,
m u tta lo gistiikka asettaa haasteita
etenkin p ie n tu o tta jille . Pihlaja Forest
Oy:n liikeidea on edistää b io p o ltto a i
neen saatavu utta. Y rityksellä on A ronkylässä te rm in a a li, jo n n e p o ltto a in e e n
tu o tta ja voi tu o d a m a teriaa lia ja jo sta
p o ltto a in e e n k ä y ttä jä t v o iv a t pu oles
taan sitä hakea. Kuvassa T im o Pihlaja
b io p o ltto a in e te rm in a a lilla .
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Reijo Mäki-Kyynyn turveyritys oli 1980-luvulla päässyt osallistumaan Sitran
projektiin, jossa oli kokeiltu kiinteää polttoainetta Närpiön kasvihuonetuotannos
sa, öljyn korvaajana. Ideana oli ollut myös kannustaa palaturpeen pientuotantoon.
Mäki-Kyynyn turveyrityksen koko tuotanto olikin kulunut Närpiön puutarhureil
le. Toimitukset kuitenkin loppuivat, kun puutarhurien kattilalaitokset tulivat remontti-ikään sellaisessa vaiheessa, jossa öljy sattui taas olemaan edullista. Kurikan
ja Jalasjärven lämpölaitoksiin puolestaan oli välitetty turvetta, kunnes Vapo kilpai
li hinnan liian alas. Vuonna 1990 Mäki-Kyyny ja muutamat muut kauhajokelaiset
polttoturpeen tuottajat perustivat Turve Botnia Oy -nimisen yrityksen. Motiivina
oli yhdistää pienempien tuottajien voimia, että voitaisiin tarjota polttoainetta myös
suurille käyttäjille, kuten Seinäjoella vuonna 1991 käynnistyneelle voimalaitoksel
le. Myöhemmin kauppoja saatiin myös Keski-Pohjanmaalle sekä Pietarsaareen.62
Elinkeinoelämän kehittämistä leveämmillä hartioilla

T u rvetta Kauhajoella riittä ä , m u tta sen
tu o ta n to m a h d o llis u u d e t ja kysyntä
o v a t keskim ääräistä y rity s to im in ta a
enem m än p o liittis te n pä ä ttä jie n kä
sissä. Reijo M äki-Kyyny on pitkä n lin ja n
tu rv e tu o tta ja ja koke nu t m o n e t v a i
heet. A ukeam an kuvat ovat M äki-Kyynyn tu rv e tu o ta n to a lu e e lta .
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Kauhajoki tarttui laman kurimuksessa hyvin määrätietoisella otteella elinkeino
elämän kehittämiseen ja lisäsi satsauksia mm. projektitoiminnan kautta. Yhteis
työtä ryhdyttiin tekemään myös naapurikuntien kanssa, yhtenä tavoitteena saada
uusia yrityksiä alulle. Erillisten hankkeiden lisäksi Kauhajoki ja lähikunnat (Teu
va, Jurva, Isojoki, Karijoki) alkoivat tehdä systemaattisemmin yhteistyötä ja pe
rustivat vuonna 1993 Suupohjan elinkeinojen johtoryhmän, johon kuului kustakin
kunnasta elinkeinoista vastaavan toimielimen puheenjohtaja sekä virkamies. Tällä
kokoonpanolla alettiin suunnitella yhteisiä hankkeita, esimerkiksi teollistami
seen ja luontomatkailuun liittyen. Toiminta johti vuonna 1997 Suupohjan elinkei
notoimen kuntayhtymään (SEK) perustamiseen. Kuntayhtymä ryhtyi hoitamaan
alueen yritysneuvontaa ja yrityspalvelulta sekä koordinoimaan yrityksiin liittyvää
EU-hanketoimintaa.63 Samaan aikaan SEKin käynnistymisen kanssa oli alueelle
suunniteltu suurehko maaseudun kehittämisprojekti niin kutsutun Leader-verkoston alaisuudessa. Projektia toteuttamaan perustettiin vuonna 1996 Suupohjan
Kehittämisyhdistys, jonka tehtävänä on omalta osaltaan edistää maaseudun työl
lisyyttä ja yrittäjyyttä, ja se mm. myöntää rahoitusta erilaisille yhteisöille sekä mi
kroyrityksille.64
LC Logistics Centerillekin tuli uusia tehtäviä yrityksille suunnatun EU-rahoituksen vaatimien suunnitelmien laadinnassa ja projektien hallinnoinnissa. Lisäksi
yhtiö alkoi vuonna 1995 vetää uusteollistamishanketta nimeltään Suupohjan Ideatryskööt. Tämä oli suuri ja monivaiheinen operaatio, jossa kaikki kunnat olivat
mukana. Loppuvaiheessa toteuttajaksi tuli SEK. Tavoitteena oli saada alueelle 500
uutta työpaikkaa viidessä vuodessa. Muutamilla sektoreilla onnistuttiin oikein hy
vin ja tryskööt toivat yhdessä tekemisen meininkiä. Yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien
oli esimerkiksi mahdollista saada asiantuntija-arvioita ideoiden toimivuudesta, ja
tätä palvelua käytettiin yli sataan ideaan. Jo ensimmäisenä vuonna saatiin sekä
uusia yrityksiä että pelastettiin olemassa olevia konkurssiuhan alta. Apuna käytet
tiin myös yksityisiä konsulttitoimistoja. Yksi tällainen oli F-Cons Ky, jonka olivat

vuonna 1990 perustaneet Vesmeltä lähteneet Pekka Bäckström ja Tapani Kohtanen. Myöhemmin Kohtanen siirtyi omaan yritykseensä, Celbaico Oy:öön, ja Pekka
Bäckströmin kumppaniksi tuli hänen puolisonsa Leila, joka oli myös työskennellyt
Vesmellä. Tämäntyyppisillä konsulteilla oli perusteellinen teollisuuden ja paikka
kunnan olojen tuntemus.65
Myös huonekalualalla oli erilaisia ylikunnallisia kehittämisprojekteja. Vuonna
1999 toimintansa aloitti yritysten omistama Pohjanmaan Huonekaluteollisuuden
Kehittämiskeskus (PHHK Oy). Vuonna 2004 valmistui Jurvaan Nikkarikeskus
(myöhemmin sisustuskeskus Sella) alueen puutuoteteollisuuden näyteikkunak
si. Huonekalualalla yhteistyön lisääminen on kuitenkin ollut haasteellista, mihin
viitattiin jo Perälä-Yhtymän lama-ajan pohdinnoissa. Alan luonteesta johtuu, että
toimijat tekevät asioita hyvin itsellisesti ja tuotantotavat ovat kullakin omanlai
sensa.66
r990-luvun lopulla Kauhajoen Kulttuurisäätiö perusti yhdessä Logistics Cen
terin kanssa opinnäytepörssin, joka oli ensimmäisiä Suomessa. Pörssiin kerättiin
opinnäyteaiheita ja niitä levitettiin opiskelijoiden tietoon, yhtenä kannustimena
saada heidät tekemään työnsä kotiseudulle. Leader-rahalla toteutettu pörssi yhdis
tettiin hankkeen päätyttyä osaksi maakunnallista tutkielmatoria.67
r,i f*
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Reija H a a p a n e n

KAUHAJOKI HAKEE VAHVUUKSIAAN
KAUPUNKINA 2000-LUVULLA
TUOMO HAVUNEN

K auhajoen kaupunkikuvaan kuuluu useita kom e ita rakennuksia. Moni näistä on v a lm is tu n u t
ta i la a je n tu n u t nykyiselleen 2000-luvulla ja ne ed ustavat yhte iskun na n kaikkia keskeisiä aloja:
p a lvelu ita , te o llis u u tta ja k oulutu sta .
Vasem m anpuoleisessa kuvassa Leila Hakanen ja kauem pana Julia H ietikko keräävät pientu o tte ita !KH:n v a ra s to a u to m a a te ilta vuonna 2015. M oderni v a ra s to lo g istiik ka n o p e u tta a ja
h e lp o tta a ty ö tä .
Yllä K -C ity m a rke tva lm ista u tu u avajaisiin keväällä 2012.
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K auhajoesta tu li kaup un ki om alla
päätö ksellää n vuon na 2001. Uusille
k a u p u n kila is ille jä rje s te ttiin ilta ju h la
linja -au toa sem alla, ohjelm assa oli
m m . m usiikkia. Viereisessä kuvassa
p u ha lte lee Jyväskylän y lio p is to n
p u h a llin o rk e s te ri P u h ku p illit, la ula
massa Jonna P irttijo k i. O ikealla sivulla
näkym ää yleisöstä.

Vuosituhannen ensim m äiset vuodet eletään nousun aikaa
Voimakas kehittäminen aikaa uuden johdon myötä
Vaikka työpaikkoja saatiin vähitellen takaisin, vuonna 1998 Kauhajoen kunnan
johtajaksi tullut Jorma Rasinmäki näki vielä laman vaikutuksia: työttömyys oli
edelleen korkealla, lähes 20 %, ja tunnelmat matalalla. Tilanne lähti tästä kuitenkin
nopeasti kohenemaan, ja vuonna 2004 työttömiä oli jo alle 10 %. Lamaa edeltänee
seen tasoon ei kuitenkaan ollut paluuta, sillä lama jätti koko Suomeen ns. raken
teellista työttömyyttä.1
Pienten yritysten merkitys työllistäjinä huomattiin Suomessa laman jälkeen.
Kauhajoella yritykset työllistivät keskimäärin 3-4 henkeä. Näin ollen yhdenkin
lisähenkilön palkkaamisella yrityksiin olisi suuri merkitys. Yrityksiä tukeakseen
Kauhajoen kunta "pestasi” vuonna 2000 kahdeksan yrityskummia. Idea oli valta
kunnallinen ja Kuntaliitto ohjasi toimintaa. Yrityskummit lupautuivat tehtävään
ilman korvausta. Toiveena oli, että tällainen valmiiksi sovittu vertaistuki madaltai
si yrittäjien kynnystä ottaa ensimmäinen kontakti asiantuntijaan. Samantapaisesta
avusta oli kyse Kauhajoella 1980-luvun lopulla käynnistetyssä konsulttiprojektissa,
josta on kerrottu aiemmin tässä kirjassa.2 Kauhajoen kaupunki myönsi myös työpaikkamuodostustukia.3 Kaupunginhallituksen normaalin elinkeinojaoston lisäk
si perustettiin elinkeinoelämän valtuuskunta, johon kuului elinkeinojaoston ohel
la yrittäjien edustajia, ammattiyhdistysliikkeen edustaja sekä yksi yrityskummi.4
Heinäkuussa 2001 Kauhajoesta tuli kaupunki. Tämä muutos pystyttiin nyt te
kemään kunnan omalla päätöksellä. Statuksen muutoksesta nähtiin olevan hyötyä
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etenkin imagon kannalta - korostettiin paikkakunnan asemaa alueen kaupallisena
keskuksena.5 Asenteet Kauhajoen johdossa olivat muuttuneet. Vielä edellinen kun
nanjohtaja Jouko Virtanen oli muistikuvien mukaan sanonut: Parempi olla hyvä
maalaiskunta kuin huono kaupunki.
Kauhajoen kehitystä ruvettiin vauhdittamaan pontevasti ja velkarahalla. Tämä
oli mahdollista aiemmin harjoitetun tarkan taloudenpidon ansiosta.6 Niinpä
2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä kaupungissa rakennettiin
kiivaasti. Rakennuttajina oli kaupungin ohella kaupan- ja eri teollisuudenalojen
yrityksiä sekä yksityishenkilöitä, ja lähenneltiin jopa 1980-luvun parhaimpia vuo
sia. Kaupunki laajensi terveyskeskusta, nuoret tai vanhemmatkin perheet raken
sivat omakotitaloja ja sijoittajat mm. rivitaloja. Yritysten rakennusinvestoinnit
tulevat esille jäljempänä yritysten kehityksen kuvauksessa. Kauhajoen Yrittäjien
tuolloinen puheenjohtaja Matti Rantala mainitsi lehtihaastattelussa rakentamisinnon syiksi paikkakunnan vetovoiman kasvukeskuksena sekä kaupungin ja yrittä
jien toimet yhteisen ympäristön hyväksi. Ulkoisista tekijöistä vaikuttivat suotuisat
suhdannenäkymät sekä alhainen korkotaso.7

Päästään mukaan valtakunnallisiin kehitysohjelmiin
Suupohjan seutukunta pääsi erikoistapauksena osaksi vuonna 2001 käynnisty
nyttä nk. Kansallista aluekeskusohjelmaa (aluekeskusohjelmat kuuluvat EU:n
välineisiin). Tämän ohjelman tavoitteena oli saada maahan elinvoimaisten kau
punkiseutujen verkostoja. Ohjelmaprosessiin osallistui alueella noin 300 toimijaa.
Kehittäminen kohdistettiin tärkeimpiin toimialakeskittymiin: huonekalu- ja elin
tarvikealoille sekä logistisiin järjestelmiin ja materiaalinkäsittelyyn. Lopullisessa
ohjelmassa Suupohjasta muodostettiin niin sanottu verkostopilottialue. Ohjelman
valmistelua vetänyt Timo Vesiluoma muisteli:
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Ja siinähän oli erittäin hyvä hyötysuhde. Se poiki reippaan 30 miljoonan euron
investoinnit ja kehityspanokset Kauhajoelle ja Suupohjaan. Ja sit siinä oli semmonen, että tämähän ei koskaan pitäny olla siinä mukana. Kauhajoen tilastot ei
puoltanu tätä, että tästä olis koskaa tulin minkää sortin aluekeskus.
Seuraavalle EU-ohjelmakaudelle Suupohja hyväksyttiin osaksi varsinaista aluekeskusohjelmaa. Vuoden 2010 alusta kansallista aluekeskusohjelmatyötä jatkettiin
koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) puitteissa.8
Vuosikymmen olikin aktiivista teknologiaympäristön ja osaamisen kehittä
mistä aina vuonna 2008 alkaneeseen globaaliin finanssikriisin saakka. Haettiin
vanhoille yrityksille kasvua sekä kokonaan uusia yrityksiä esimerkiksi vuonna
2003 käynnistetyn yrityshautomo Faarttin avulla. Hautomossa oli kymmeniä yri
tyksiä. Ne olivat pääosin pienikokoisia, mutta työllistipä joku hautomokauden jäl
keen peräti 50 henkeä. Yhteensä työpaikkoja saatiin arviolta kolmisensataa. Tähän
aikaan osui myös joitakin aloja koskenut työvoimapula. Nämä yritykset kasvoivat
ja vienti veti, mutta korkeakoulutettua henkilöstöä oli hankala saada Kauhajoelle.
Suorittavan puolen työntekijöitä tuli ulkomaita myöten: Puolasta, Venäjältä, Vi
rosta ja Vietnamista - parhaimmillaan kolmisensataa. Yhtenä vastauksena työvoi
man tarpeeseen alettiin kehittää yrittäjien ja yritysten työntekijöitten osaamista
yritysyliopiston tapaisten operaatioiden avulla. Vuonna 2005 ryhdyttiin Suupoh
jassa investoimaan omaan, kaikille avoimeen valokuituverkkoon. Seutukunta on
tällä saralla ollut edelläkävijä Suomessa. Suupohjan (ja nykyään myös muutamat
lähiseudun) kunnat omistavat verkon Suupohjan Seutuverkko Oy:n kautta, ja sitä
on viety koteihin ja yrityksiin saakka.9
AUKEAMAN KUVAT OSMO METSÄLÄ

Kuntien o m ista m a Suupohjan S eutuverkko Oy a lo itti v uon na 2005 p a ikal
lisen v a lo ku itu ve rk o n rakentam isen.
Kuvassa Länsi-Suom en V erkko pa lve lu t
Oy:n Veli K atajam äki ja Teemu M ikkilä
asentam assa ta lo k a a p e lia H olvikujan
ja Le ppäsentien tie n o illa F ilpp ula nkylässä kesällä 2015.
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Kehittäminen ei ole ollut pelkästään kaupungin ja kehittämisorganisaatioiden
ansiota. Kauhajoen kaupunginjohtajana vuodet 2005-2009 toiminut Antti Ran
ta-Kokko totesi haastattelussaan, että paikkakunnalla on voimakas aluehenki,
Kauhajoki-henki. Yrittäjät panostavat alueen kehittämiseen, samoin kuin sen veto
voiman ja kilpailuetujen kasvattamiseen. Ranta-Kokko katsoi tämän johtuvan osin
1990-luvun alun laman kokemuksista ja etenkin teollisten työpaikkojen menetyk
sestä: on tartuttava itse toimeen, jos aikoo pärjätä.10Eräs konkreettinen toimenpide
on ollut Kauhajoki 20000 Oy:n perustaminen vuonna 2002. Tämän itsenäisen ke
hitysyhtiön takana on kahdeksan kauhajokelaista yrittäjää, ja sen tarkoitus on tu
kea paikallista elinkeinoelämää sekä osallistua aktiivisesti teollisuuspolitiikkaan.
Tärkein tavoite on ollut saada lisää työpaikkoja ja hyvinvointia Suupohjaan.

E rkki J yltilä

K auhajoki 2 0 0 0 0 Oy - y h teiseksi hyväksi
Vuonna 2002 p e ru s te ttu K auhajoki 20000 Oy on kahdeksan tasa vertaisen osakkaan h e n k ilö ko h ta is e s ti o m is ta m a osakeyhtiö.
Nämä osakkaat ovat H arri A lakortes, Ilkka A lakortes, Erkki Jyllilä, Veikko K allio-K okko, Markku K eski-Filppula, A n tti Lindfors,
Jari M äki-Rahkola ja Raimo Niem i. A lo itu svuo nna osakkaiden ta u s ta y rity k s e t ty ö llis tiv ä t 413 henkilöä ja niiden liike va ih to oli
96 m iljo o n a a euroa - vuosikym m e n m yöh em m in he nkilö m ä ärä o li k a ks in -ja liike va ih to k o lm in ke rta in e n .
Y htiö to te u tta a to im in ta -a ja tu s ta a n "K auhajoki no usuu n” yhte istyö ssä alueen elinkeino elä m ä n s ido sryhm ien kanssa
ja pyrkii om ia verko stoja an hyöd yn tä m ä llä to im im a a n a lo itte id e n te kijän ä ja silla nra ke nta jan a. Se haluaa a k tiv o id a alueen
ta lo u d e llis ta to im in ta a ja pitää alueen ja tku va sti elinvoim aisena. Kauhajoki 20000 Oy:n osakkaat ovat k ä y ttä n e e t ja haluavat
ed ellee nkin käyttää kokem ustaan, suhteitaan ja osaam istaan kotiseu tun sa parhaaksi m a h d o llisim m a n k o n k re e ttis e s ti ja
tu lokse llise sti.
K auhajoki 20000 Oy on to im in ta n s a aikana m y ö tä v a ik u tta n u t useiden y rity s te n sijo ittu m is e e n Kauhajoelle, tu k e n u t seu
tu ku n n a n y rity ste n to im in ta a ja te e ttä n y t selvityksiä. Niistä m e rkittä v in lienee kauppakeskusselvitys. Kauhajoen kaupunki
te e tti sen p o h ja lta ja tk o tu tk im u k s e n , jo ka puolestaan jo h ti m onien vaih eid en jä lkeen K -C itym arketin saam iseen p a ikka ku n 
nalle. Yhtiön o m is tu k sista m a in itta k o o n en e m m istö n o sta m in en Suupohjan T e o llisu u stila t Oy:n hallista (entiset S trö m be rgin
tila t). Täm ä kauppa oli ratkaiseva te kijä, kun Ä lvsb ytalo etsi itselleen sijo itu sp a ikka ku n ta a Suom essa. K unnostuksen m yötä
halli on to im in u t hyvänä sijo itu spa ikka na ja v a s ta a n o tto tila n a lu ku isille m u ille k in yrity ks ille . Jo pitkä än paikka ku nna lla
to im in u t Serres Oy:kin s ito u tu i K auhajoelle e n tistä vahvem m in, kun se syksyllä 2014 o sti noin 15 000 n e liö m e trin osuuden
kyseisestä hallista.
Yksi keskeinen ta vo ite on o llu t pitää yllä ja edelleen k e hittää k o u lu la ito sta , jo ka on o llu t m e rkittä v ä tekijä Kauhajoen
k e h itty m is e lle v iim e vuosisadan alusta lähtien. K auhajoki 20000 Oy ajoi m m . y k s ity is k o u lu -ja ko rip a llo k o u lu h a n k e ttä . Eniten
voim avaroja v ie n y t te htä vä liitty i K auhajoen R avitsem isalan AM K-yksikön s ä ilyttä m ise e n pa ikka ku nna lla . Vuonna 2008 Sei
näjoen kaup un ki kutsui professori Kari N eilim on s elvitysh en kilöksi arvio im a an ja te kem ään esityksiä k orke akou luo pe tukse n
ja tu tk im u k s e n k ehittäm isen v a ih to e h d o is ta E telä-P ohjanm aalla. T oim eksiannon sisältönä voidaan kärjistäen pitää: Miten
k o u lu t saadaan ke skite ttyä Seinäjoelle? SeAMKm virka m ie styö ryh m ä teki N eilim on ty ö n perusteella selvityksen ja esityksen,
jo ka o li S uu po hja lle ep äe dullin en , eikä sitä sellaisenaan nielaistu.
K auhajoki 20000 Oy p ä ä tti lähteä p u o lu stu s ta iste lu u n . Sen a lo itte e sta k o o ttiin selvitysryhm ä, jo n k a p u h e enjoh tajana
to im i te kn iika n to h to ri O lli N iem i ja m u u t jä se n e t o liv a t teollisuusne uvos Jouko Ketola, h o ito tie te e n professori, te rv e y s tie te i
den to h to ri Eija Paavilainen sekä ryhm än sihteerinä to im in u t y lio p e tta ja , te kn iik a n to h to ri Marja N aaranoja. O hjausryhm ään
kuului edustajia alueen kunnista, kouluista, k o u lu tu sk u n ta y h ty m istä sekä K auhajoki 20000 Oy:stä. S elvitysryh m ä n vuonna
2009 valm istun eessa rap ortissa s u o s ite ltiin voim akka asti toisen ja korkea-asteen koulutu ksen ja tu tkim u ks e n vahvistam ista
Suupohjan alueella h a llitu n y h te istyö n ja yh d istym ise n k a u tta . Työryhm än lo p p u to te a m u s oli pysä hd yttävä: K oulutuksen
säilym ine n on alueelle eläm än ja kuolem an kysym ys. K auhajoki 20000 Oy:n resurssit eivä t yksinään riittä n e e t hankkeen v ie 
m iseen m a aliin ja re s to n o m ik o u lu tu s s iirty i S einäjoelle vu o d e sta 2013 lähtien.
V iim eisin ju lk is te ttu hanke oli K auhajoki 20000 Oy:n k a n n a n o tto kuntaliitosasiassa keväällä 2014. Y htiön eh d o tu s oli, e ttä
Kurikka ja K auhajoki ryh ty is iv ä t vetu re iksi koko Suupohjan kattavassa kuntaliito ksessa. Täm ä e h d o tu s sai m y ön teistä v a sta 
kaikua vain yksityisissä kom m enteissa - v irka - ta i lu o tta m u s m ie h e t eivä t esitykseen reagoineet. Eri hankkeiden yhteydessä
on k u ite n k in v a rm istu n u t, e ttä pie n e m m ä llä kin seutuku nn alla on osaam ista ja halua hyvinkin v a a tiviin ja in n o va tiiv is iin to 
te u tu ks iin , kun sää n n ö t ja p e rin te is e t to im in ta ta v a t uskalletaan tu lk ita om aksi eduksi. On uska lletta va m yös te hdä rohkeita
päätöksiä eikä ajautua tila n te isiin virran m ukana!
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Yritystoim inta m enestyy
Logistiikan alalla teknologiakeskus, professuuri ja yrityskauppoja
Vuonna 2001 valmistui Kauhajoen kaupungin ja yritysten yhteisesti
perustama Teknologiakeskus Logistia, joka tarjoaa toimitilaa ja palve
luita etenkin logistiikan, materiaalinkäsittelyn ja teollisuusautomaation
aloilla toimiville yrityksille ja yhteisöille. Kun materiaalinkäsittelyalalla
oli jo onnistuttu yhteistyössä ja tiedon jakamisessa, oli ideana nyt oli
madaltaa kynnyksiä yritysten ja viranomaisten välillä. LC Logistics
Center muutti luonnollisesti teknologiakeskukseen. Tilaan sijoittuivat
myös SEK sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys. Logistian tilat kaksin
kertaistuivat vuonna 2004, jolloin valmistui 3 000 neliön suuruinen
toinen vaihe. Vuokralaisia talossa on nykyään puolisen sataa, ja moni
yrityksistä on toiminut talossa alusta asti. Erilaisia seminaareja, koulu
tuksia ja muita tapahtumia on talossa ollut jatkuvana virtana. Logistian
kiinteistöosakeyhtiössä on omistajina yrityksiä, yhteisöjä sekä yksityis
henkilöitä. Pääomistaja on edelleen Kauhajoen kaupunki.11
PENTTI KAKKORI

R aim o Rinne

Tekn ologiakeskus Logistia
Yhtenä K auhajoen kaupungin yrityske n tä n
v o im a n n ä y tö istä voidaan p itää y rity ste n yhteisesti
perustam aa Teknologiakeskus Logistiaa (Logistia
on re k is te rö ity a p u to im in im i K iinte istö Oy Kauha
jo e n Teknologiakeskukselle). Kauhajoen kaupunki
on o llu tv o im a k k a a s ti tukem assa y rity s te n yhte istä
ha n ke tta ja m a h d o llis ti vuon na 2001 yli 50 % :n
o m is tusosuu dellaa n 35 %:n työllisyysp erusteise n
in ve sto in tiavustu ksen saam isen tä lle raken
nushankkeelle. Rahassa tä m ä m e rkitsi 31 65 000
m arkkaa, jo ka oli tu o n a stise n EU-ajan suurim pia
hankeavustuksia Länsi-Suom en läänissä. Logistia
y m m ä rre ttiin rakentaa arvo n lisä ve ro tto m a n a
yritysha nkke en a, m istä tu li m yös tä rkeä osa raken
ta m isen ra h o itu sta . Teknologiakeskuksen laajennus
v a lm is tu i vuon na 2004 ja tä h ä n kin saatiin hiem an
(15 %) in ve sto in tiavustu sta . P arhaim m illaan tiloissa
on ty ö s k e n n e lly t yli 60 y ritystä .
Logistian tilo je n m u u n n e lta vu u s ja y rittä jie n
jo u sta vu u s jo u tu iv a t koetukselle, kun 23.9.2008 Sei
näjoen ko u lu tu sk u n ta y h ty m ä n ko u lu tilo issa ta p a h 
tu i tra agine n am pu m isväliko hta us, jossa 11 henkilöä
sai surm ansa. Tapahtum an jä lkeen Logistian tilo ih in
s ijo ite ttiin väliaikaisesti koko 150 o p p ila a n koulun
to im in ta puolen vuo d e n ajaksi.

T eknologiakeskus Logistiassa to im ii suuri jo u k k o yrity ks iä , jo id e n tu o ta n to tilo ik s i käy
to im is to pe rinteisen hallin sijaan. Neviso Oy:ssä esitellään lo g istiikka jä rje ste lm ä n tila n n e 
kuvaa. K artalla Ville N urm enn ie m i ja K im m o Lehtinen. Etualalla Jorm a R intam äki ja Pekka
M etsäranta.
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Vuonna 2003 Kauhajoelle perustettiin logistiikan alan professuuri tämän toi
mialan yritysten aloitteesta. Eteläpohjalaiset yritykset osallistuivat yhdessä mui
den toimijoiden kanssa myös professuurin rahoitukseen. Professuuri kuuluu Vaa
san yliopiston tuotantotalouden yksikköön, ja sen ensimmäisenä haltijana on ollut
tohtori Petri Helo. Ajatuksena oli kerätä ympärille tutkijoita sekä hankkia ulko
puolista rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan. Vuonna 2010 perustettiin vielä
verkostomainen koulutusorganisaatio Logistia-Instituutti, johon ovat osallistuneet
Vaasan ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut, Suupohjan koulutuskuntayhtymä, Vaa
san yliopisto, SEK sekä LC Logistics Center.12
Alan yrityksissä on 2000-luvulla tapahtunut paljon muutoksia. Vuosituhannen
vaihteen IT-buumi, vuonna 2008 alkanut finanssikriisi sekä koko ajan kiihtyvä
globalisaatio ovat muuttaneet alkuperäisten kauhajokelaisten yritysten omistus
suhteita ja toiminnan laajuutta.
Pesmel Oy rakennutti itselleen uuden hallin ja toimitilat Logistian yhteyteen.
Yritys pääsi 2000-luvulla hyvään kasvuun etenkin metalliteollisuuden automaat
tisten pakkausjärjestelmien kansainvälisenä toimittajana. Pakkauslinjoja meni esi-

Pesmel Oy pääsi 2000-luvulla hy
vään kasvuvau htiin a u to m a a ttis 
te n pa kkau sjärje ste lm ien viennin
avulla. Yläkuvassa Janne Vehmas
ja M ikko Keto-Aro v a lm is te le m a s 
sa tila u sta lä h tö k u n to o n Pesm elin
halleilla. Alakuvassa asen nu stö itä
a lih a n kin ta n a tekevän D ym ont
In sta lla tio n Oy:n m iehiä Pesm elin
la itte e n kim pussa.
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SIVUN KUVAT PESMELOY:N ARKISTO

V iim e vuosina Aasian m e rkitys Pesmeiin pro jekte issa on k o ro s tu n u t. Yllä v a l
m is te rä sru llie n korkeavarasto Intiasta
sekä hin d u je n ty ö m a a lla jä rjestä m ä
ritu aa li. Alla Jari M äki-Rahkola Kiinan
m a rkk in o illa .
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merkiksi Ruotsiin, Intiaan ja Hollan
tiin. Linjojen vetovoima piili niiden
korkeassa automaatioasteessa, jonka
avulla asiakkaat saivat säästettyä
kustannuksissa. Vuonna 2002 Pesmelin vetämä VetoKetju-projekti sai Inno-Suomi palkinnon. Tätä vetoketjumaista käsittelyjärjestelmää päästiin
kohta soveltamaan mm. UPM-Kymmenen Kajaanin paperitehtaalla au
tomaattiseen junavaunujen lastausjärjestelmään. Vuonna 2007 Pesmel
työllisti yhteensä jo noin 200 ihmistä
ja ulkomaan toimipisteitä sillä oli Virossa, Ruotsissa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja
Intiassa. Yhdysvalloissa oli nimittäin käynnistetty tuona vuonna konepajatuotan
to sekä kokoonpano, ja Intiassa oli aloittanut kahden hengen konttori. Suomessa
oli laajennuttu Seinäjoelle, ja lisäksi toimintoja oli Helsingissä, Laihialla ja Tam
pereella. Koko konsernin liikevaihto oli 40 miljoonaa euroa, josta viennin osuus
oli lähes 80 %. Seuraavana vuonna Pesmelin omistuksessa tapahtui suuria muu
toksia, kun Pesmel-konsernin osake-enemmistö siirtyi sijoittajaryhmän ja Suomen

Teollisuussijoitus Oy:n omistukseen. Mäki-Rahkolat jatkoivat vähemmistöomista
jina. Yhtiön tontille Logistian viereen valmistui vielä lähes 6 ooo neliötä lisätilaa.
Suurimman osan siitä vei asiakkaiden suurentuneiden toimitusten vaatima järeä
kokoonpanohalli (esimerkiksi ruotsalaisille toimitettiin satametrinen pakkauslinja). Vuonna 2012 Pesmel kuitenkin siirsi oman valmistuksensa kokonaan Viroon,
osana muuttuneeseen markkinatilanteeseen sopeutumista. Kotimaassa keskityt
tiin myyntiin, suunnitteluun ja tuotekehitykseen sekä hankintaan ja asennusvalvontaan, jotka tukitoimilleen työllistivät noin 65 henkeä Kauhajoella. Yhtiön
muissa Suomen yksiköissä työskenteli 30 ja ulkomaisissa tytäryhtiöissä 50 työnte
kijää. Viime vuosina Aasian merkitys Pesmelin projekteissa on korostunut ja sinne
suuntautuu myynnistä yli puolet. Esimerkiksi keväällä 2014 yhtiö sai tilauksen
seitsemästä automaattisesta pakkauslinjasta kiinalaiselta alumiinivalmistajalta.13
Fidaco Logistics myytiin vuonna 2000 Done Solutions -konsernille (myöhem
min Revenio Group Oyj). Fidacosta tuli osa Done Logistics Oy:tä, jolla oli toimi
paikkoja Kauhajoella, Seinäjoella ja Tampereella. Done Logisticsin toiminta kes
kittyi jälleen Kauhajoelle vuonna 2010, kun siitä irrotettiin osa toiseen yhtiöön.
Työntekijöitä jäi runsaat 40. Samana vuonna tämä vientiin suuntautunut yritys
teki koko historiansa isoimman kaupan: meijerituotteiden käsittely- ja keruujär
jestelmä Norjaan 12 miljoonalla eurolla. Tilaus osoittautui kuitenkin myöhemmin
tappiolliseksi. Kun vielä yrityksen perinteisen ison asiakasryhmän, paperiteolli
suuden, projektit olivat pienentyneet ja niiden aloittamista siirrettiin suhdanteiden
mukaan, jouduttiin henkilökunnan määrä puolittamaan. Vuonna 2013 Revenio
myi Done Logistics Oy:n liiketoiminnan Järvenpäässä pääpaikkaansa pitäneelle
Amipac Oydle, josta tuli pian fuusion kautta Amitec Oy.14
Sauli Korpelalle oli tullut ongelmia saksalaisen toimittajan maksujen ja ko
neiden kanssa, ja Saulus Ky päätyi konkurssiin, sillä oikeustaistelu olisi ollut liian
kallis. Vesme Systems Oy osti Sauluksen mekaanisen puun jatkojalostuksen järjestelmätuotannon vuonna 2001. Kaupan jälkeen Vesme Systemsissä työskenteli noin
80 henkeä ja liikevaihto oli 10 miljoonan euron luokkaa. Yritys toimitti laitteita
muun muassa maailman suurimmalle paperitehtaalle Kiinaan. Vuonna 2007 Ves
me Systems myytiin jyväskyläläiselle Formia Technology Group Oydle, joka on
erikoistunut suurteollisuuden materiaalinkäsittelyyn ja teknologisiin ratkaisuihin.
(Formian suurosakas ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Salminen hankki aika
naan monien muiden yritysten ohella em. Fidaco Logisticsin Donelle.) Kauhajoen
yksikön nimeksi tuli Formia Vesme Oy. Pari vuotta myöhemmin Formia Vesme
Oy fuusioitiin seinäjokelaisen yksikön kanssa ja uusi yritys alkoi keskittyä entistä
enemmän ympäristö- ja energiaratkaisuihin, mm. biopolttoaineen käsittelyjärjes
telmiin. Yrityksen toiminta päättyi kuitenkin konkurssiin keväällä 2ori. Tuossa
vaiheessa Kauhajoella oli yrityksen palveluksessa enää alle 30 henkeä. Yrityksen
toiminta jatkuu Kauhajoella nykyään Team Vesmes -nimisenä.15
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P in om atic Oy s iirty i 2000-luvulla kuvassa etualalla
n ä kyviin tu o ta n to tilo ih in Lellavalla. Tiloja on laaje n
n e ttu tu o ta n n o n kasvaessa. O ikealla näkyy Kuuselan
veljesten Kauhajoen A uto ke sku sja ta u s ta lla mm .
Varaosalinna Oy.
Alla P in om aticin kuva osastoltaa n Ligna 2015 -m es
suilta H annoverista.
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Säte Oy:lle myönnettiin vuonna 2000 Kauhajoen Yrittäjien Vuo
den Yrittäjä -palkinto. Samana vuonna fuusioitiin Säte, Hansameri
sekä Pinomatic ja syntyi Pinomatic Oy. Yritys muutti kohta Lellavalle
uusiin toimitiloihin, joita laajennettiin jo vuosikymmenen puolivä
lissä. Yrityksen uusia tuotesuuntia olivat yrityskaupalla hankittu liimalevyosaaminen sekä konenäkölaitteet, jotka pystyivät automaat
tisesti tunnistamaan ja poistamaan puun huonot kohdat. Vuonna
2006 Pinomatic kehitti yhdessä forssalaisen Jomeks Oy:n kanssa
maailman nopeimman sahauslinjan ja sopi tuolloin Suomen suu
rimman ikkunatehtaan Fenestran tuotannon alkuvaiheiden nykyai
kaistamisesta. Vuonna 2008 Pinomaticin omistajat perustivat Säte
Oy:n uudelleen (sama nimi kuin toiminnan alussa), ja se valmistaa
levyosia sekä Pinomaticille että ulkopuoliseen myyntiin. Samaan
aikaan tiloja jälleen laajennettiin, ja nykyään neliöitä on yli 6 000.
Pinomatic työllistää noin 40 henkilöä. Yritys on noussut huoneka
lu- ja puusepänteollisuuden automatisointilaitteiden markkinajoh
tajaksi Suomessa. Pinomaticin tuotteista menee nykyisellään vien
tiin lähes puolet, ja suurimmat vientialueet ovat Keski-Eurooppa
sekä Baltian maat. Tuotteet valmistetaan Kauhajoen tehtaalla alusta
loppuun. Tätä kirjaa kirjoitettaessa loppukeväällä 2015 Pinomatic

SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

oli juuri toimittanut yrityshistoriansa
suurimman projektin Keitele Groupin
uudelle liimapuutehtaalle Kemijärvelle.
Toimitus käsitti 18 rekkakuormallista
liimapuutuotantolinjojen laitteistoja.
Yrityksen omistavat nykyään Matti ja
Matias Rantala sekä Petri Oravamäki.15

P in om aticin väkeä valm istelem assa to im itu s ta lä h tö kuntoon Keitele VVood P rod ucts Oy:n uu de lle liim a p u u te h ta a lle K em ijärvelle vuon na 2015. Y lävasem m alla
Jani H aapakangas, tie to ko n e e n äärellä vasem m alta
lukien y rittä jä M atti Rantala sekä Juha P itkära nta ja
Jarko Alanen. Alhaalla vasem m alla paperi kädessään
tu o ta n to p ä ä llik k ö Seppo Lehtinen ja tik k a illa M auno Vii
tanen sekä K im m o Keto-Aro. Kahta n ä yttö ä puolestaan
katselee pä ä su u n n itte lija T im o Haapala.
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AUKEAMAN KUVAT PENTTI KAKKORI

Alihankintakonepaja Ossin Metalli
muutti vuosituhannen alussa Aronkylään ja ryhtyi erikoistumaan levyntyöstöön. Yrityksen kehittäminen jatkui,
ja vuonna 2004 Ossin Metalli hankki
Strömbergin hallista 2 300 neliön tilat,
jonne sijoitettiin nykyaikainen laitteis
to. Tämän jälkeen yrityksen työntekijä
määrä puolitoistakertaistui muutamassa
vuodessa, lukemaan 30. Asiakkaita saa
tiin myös Kauhajoen ulkopuolelta. Yritys
laajensi vielä toimitilojaan, kun seinän
takana sijainnut Puutalokymppi siirtyi
suurempiin tiloihin. Ossin Metalli tar
joaa nykyään koneiden, laitteiden sekä
osien valmistusta, pintakäsittelyä, suun
nittelua ja tuotekehitystä.17

Ossin M etalli Oy m e n e styy aliha nkin ta ko nep aja na . Yritys to im ii nykyään
entisissä S trö m be rgin halleissa.
Kuvissa h e nkilö stöä työte htä vissään :
ylin nä särm ääjä Erkki Luom a-K eturi ja
Erkki S alom äki (selin kam eraan), alaoikealla to im itu s jo h ta ja Lasse Jokela ja
asentaja A rto V ainionpää ja alavasem m alla ase n ta ja t J oun i Kohtala ja Heikki
A ronoja.
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Relicomp Oy:n asiakkaita uudella
vuosituhannella olivat mm. metsäkonevalmistajat Ponsse ja Logset, traktoreita
valmistava Valtra sekä kaivosteollisuu
den konepajayhtiö Sandvik, jolle val
mistettiin mm. konepeittoja ja sykloneja
kallioporakoneisiin. Yritys kasvoi sitä
mukaa kuin asiakkaat ulkoistivat omia
tuotantojaan. Yrityksessä tehtiin suku
polvenvaihdos vuonna 2011. Vuonna
2014 nyt jo 130 työntekijän ja 14 miljoo
nan euron liikevaihdon kokoiseksi kas
vanut yritys siirsi Kauhajoen toimintonsa
Kurikkaan. Pääsyynä oli pintakäsittelyn
lisätilan tarve: Kauhajoen 8 000 neliön ti
lat vaihtuivat Kurikan 3 000 neliötä suu
rempiin. Lisäksi uusi sijainti kolmostien
varressa ja suurimman asiakkaan Fortaco Oy:n läheisyydessä vaikuttivat asiaan.
Suolahden tuotantolaitos jatkoi edelleen
toimintaansa.18
Antti Lindfors Oy, joka oli selvinnyt 1990-luvun lamasta hyvin ja sai paikal
lisen Vuoden Yrittäjä -palkinnonkin vuonna 2003, joutui kovan kilpailun puris
tukseen EU:n itälaajenemisen myötä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen
puolivälissä. Yrityksen vienti oli parhaina vuosina ollut peräti 80 % myynnistä,
mutta nyt eurooppalaiset uusinvestoinnit elintarvikepuolelle loppuivat hetkeksi
lähes kokonaan, kun elintarvikealan yritykset ostivat vanhoja laitoksia ja järjestelivät tuotantoaan uusiksi. Laitevalmistajat kilpailivat itseään hengiltä saadakseen
vähäiset projektit. Lopulta juustonvalmistuksen linjastot alkoivat kuitenkin käydä
kaupaksi, joko uusinvestointeina tai vanhojen linjastojen uusimisina. Vuonna 2010
yritys työllisti 40 henkeä ja liikevaihto oli lähes 7 miljoonaa euroa. Vientiin meni
noin 70 % tuotannosta, pääasiassa Pohjoismaihin. Tässä vaiheessa yritys siirtyi
sijoitusyhtiö Onvest Oy:n omistukseen ja kolme vuotta myöhemmin meijeriteol
lisuuden projekteihin erikoistuneelle Sulbana AG:lle, jonka kanssa Antti Lindfors
Oy oli tehnyt tiivistä yhteistyötä jo jonkin aikaa. Sulbana oli kauhajokelaisyrityksen suurin asiakas. Kaupantekovaiheessa Antti Lindfors Oy työllisti 55 henkeä
Kauhajoella. Nykyään Antti Lindforsin metallialan yritystoiminta jatkuu Lindfors
Steel Group -yritysrypäässä, jolla on erilliset yritykset Kauhajoella ja Virossa.19

Kun A n tti Lindfors Oy oli m y y ty sve its i
läiselle Sulbana AG:lle, ja tk o iv a t Lind
fo rs it y rity s to im in ta a Lindfors Steel
G roup -nim e n alla. Kuvassa Kristian
Lindfors sekä Pirjo Lindfors Lindfors
Steelin verkkokau pan n e ttisivujen
parissa.
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A n tti Lindfors Oy:n vuon na 2013 o s ta n u t Sulbana
AG on e rik o is tu n u t m e ije rite o llis u u d e n p ro je k te i
hin. Kuvaushetkellä vuonna 2015 ty ö n alla oli e ri
laisia ju u s to la n la itte ita . Vasem m assa yläkuvassa
on ju u s to p u ris tin , oikealla Kalevi H arju h itsa a 
massa. Vasem m assa alakuvassa työske nte levät
Seppo Taipalus ja Jarm o Perälä. Ryhm äkuvassa
on m eneillään työm aap alave ri tu o ta n to h a llis sa ,
vase m m alta lukien Pauli Laine, Juha Yliharju,
Hannu R inta-M öykky ja M atti Ojala.
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Heikki Lindforsin Forsfood Oy jatkoi salaatin ja juuresten kä
sittelylaitteiden kehittämistä. Yritystä auttoi ruokailutottumusten
muutos, sillä käyttövalmiiden tuoretuotteiden menekki lisääntyi
Suomessa muun Euroopan vanavedessä.
Suomen elintarvikealan on keskityttävä kotimaisten puhtaiden
tuorekasvisten ja muiden raaka-aineiden käsittelyyn, sillä tämä
on alue mitä ei voi tuoda
oli Heikki Lindforsin motto. Yrityksessä aloitettiin 2000-luvun alussa
hallitustyöskentely ja Heikin tyttäret tulivat mukaan teollisuusneu
vos Jouko Ketolan vetämään hallitukseen. Hallitustyöskentely auttoi
yrityksen yli markkinoilla eteen tulleista ongelmista. Yksi ratkaise
vista päätöksistä oli keskittyminen omaan kapeaan sektoriin. Täl
lä saralla tehtiin mm. ensimmäinen baby-porkkana-linja Suomeen.
Esisuunnittelutyö on myös jatkunut. Forsfood suunnitteli esimerkiksi Hyvinkäälle
koulutuskäyttöön kokonaisen moduulirakenteisen tuoretuotteiden jatkojalostuslaitoslaitoksen, joka toteutettiin yhteistyössä Kometos Oy:n kanssa avaimet käteen
-periaatteella. Vuonna 2007 Forsfood Oydle luovutettiin Foodtec-palkinto elintar
vikealan kone- ja laitevalmistuksen eteen tehdystä kehitystyöstä. Vuosikymmenen
lopulla alettiin ottaa omien tuotteiden rinnalle myös päämiesten laitteita myyntiin
maailmalta. Vuonna 2009 yritys työllisti 14 henkeä ja kotimaan lisäksi myyntiä oli
ympäri maailmaa. Yrityksessä tehtiin vuonna 2010 sukupolvenvaihdos ja samal
la yritys jakautui viiteen eri yhtiöön, joita kaikkia omistaa ja hallinnoi Forsfood
Group Oy.20

Forsfood Oy on h y ö d yn tä n yt tu o re i
den kasvisten suosiota ja k e h ittä n y t
la itte ita k ä yttö v a lm iid e n tu o re tu o t
te ide n valm istukse en. Kuvassa A n tti
Jyräkoski valm istaa viisiakselisella
C N C-työstökeskuksella leikkaavia
te loja C om bi-kuo rim a ko ne ese en
kesällä 2015.
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JARI-PEKKA LAITIO-RAMONE, KAUHAJOKI-LEHTI

K om etos Oy on to im itta n u t jo satoja
m o d u u le is ta k o o tta v ia laitoksia
y m p ä ri m aailm aa. Valtaosa näistä on
te u ra s ta m o ita . V iim e aikoina y rity s on
la a je n tu n u t m yös esim erkiksi a u to n pesu lin jo ih in . O ikeanpuolim m aisessa
kuvassa K om etoksen väkeä vuonna
2015. Eturivissä Raim o M ännikkö, Lauri
Hauta luom a, Tom m i P ietiäinen, Raimo
N iem i ja T im o Pirilä. Takarivissä Jari
Köykkä, Mika F ra n ttila ja Seppo J u n tti.

Moduulilaitosten toimittajana käyntiin lähtenyt Kometos Oy on vuosien mit
taan toimittanut jo 350 laitosta ympäri maailmaa, näistä suurin osa teurastamoita.
Moduulit rakennetaan Kauhajoella, mistä ne kuljetetaan rekka- ja junakuljetuksi
na rajan yli pääteasemalle ja sen jälkeen milloin milläkin kyydillä kohdepaikkakunnalle. Yksi toimitus voi sisältää suuren määrän moduuleita, joissa koko sisus
odottelee valmiina, ja laitos pitää vain kytkeä vesi-, viemäri- ja sähköjärjestelmiin.
Alkuperäisen idean mukaiset liikkuvat teurastamotkin tulivat mukaan tuotan
toon, ja niitä on myyty mm. Ruotsiin. Kokonaisten teollisuuslaitosten lisäksi on
toimitettu myös sulatusjärjestelmiä. Järjestelmätoimituksissa Kometoksella on
tarvittaessa apuna laaja partneriverkosto. Vuonna 2013 tehdyn yritysoston myö
tä Kometos aloitti uutena elintarvikehaarana rasiapakkauslinjojen valmistuksen.
Elintarvikepuolen lisäksi Kometos on laajentunut autonpesuhalleihin, moduuleja
tietysti nämäkin. Yritys työllistää kolmisenkymmentä henkeä, ja liikevaihto on yli
kymmenen miljoonaa euroa. Tästä 80-90 % tulee viennistä, suurimpina kohteina
Itä-Eurooppa, Saksa ja Pohjoismaat.21
Vaikka Kometos aloitti yksinäisenä uranuurtajana varsin erikoisella alalla, sil
lekin on vuosien mittaan ilmaantunut toistakymmentä kilpailijaa. Markkinajoh
tajuus edellyttää jatkuvaa tuotekehittelyä ja sinnikästä myyntityötä. Kometoksella
on agentteja ja jälleenmyyjiä 21 maassa, mutta hyvien agentin löytäminen näin
isoille investointituotteille on ollut omanlaisensa haaste. Kometos onkin kokeillut
uusia Internetiin perustuvia markkinointitapoja - toisaalta panostetaan vanhaan
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hyvään keinoon, messuihin. Raimo Niemi totesi Yrittävä Lakeus -lehden haastattelussa vuonna 2014, että menestyksen kivijaloista ensimmäinen on henkilökunta,
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joka hallitsee järjestelmä- ja ratkaisutoimitukset ja on Iisaksi seikkailuhenkinen.
Laitoksia kun pitää pystyä toimittamaan ankariin olosuhteisiin, joskus tiettömien
taipaleiden taakse.22

K om etoksella ty ö s ke n te ly vaatii
rohkeaa lu o n n e tta . Kuvassa viedään
sähköpääkeskusta p o ro te u ra sta m o n
asen nu styöm aa lle N yda-nim iseen kylään Jam a lin N enetsiassa Siperiassa

Elintarviketeollisuudessa voimakasta kehitystä monella suunnalla
Elintarvikealalla ei alkuaan ollut samanlaista sisäsyntyistä yhteistyökuviota kuin
materiaalinkäsittelyssä. Edellä mainitun verkostopilotin tuella Kauhajoelle pe
rustettiin tämän alan osaamiskeskittymä, johon tulivat mukaan kaupunki, SEK,
ammattikorkeakoulu sekä yrityksiä. Mallia haettiin mm. Irlannin Food Parkeista.
Osaamiskeskittymä organisoitui vuonna 2006 Food Park ry:ksi, ja vuonna 2007
se yhtiöitettiin siten, että sen omistaa noin 30 yritystä ja yrittäjää. Yhtiö tarjoaa
palveluja esimerkiksi tuotteiden ja prosessien kehitykseen sekä kaupallistamiseen.
Food Parkin yhteydessä harjoitetaan myös koetehdastoimintaa. Kehittämisyhtiö
sijoittui samaan rakennukseen Kauhajoen Elintarvike- ja ympäristölaboratorion
(nykyään SeiLab) kanssa.23 Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että Kauhajoen
ammattikorkeakouluyksiköllä oli 2000-luvun alkupuolella suuri merkitys elintarvikepuolen kehittämisessä, aina siihen saakka kun koulu integroitiin tiiviimmin
Seinäjoen suuntaan.24
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Oy Linseed Protein Finland Ltd
valm istaa h y v in v o in tib u u m iin sopivia
tu o tte ita . V alo24h-tuoteperheen
ainesosat o v a t k o tim a ise t pellavansie
m e ne t ja m a rja t. Tehdaskuvissa Hannu
V irta ne n ajaa tru kk ia ja Ari V iitala on
n ä yttö ta u lu lla .

Kauhajoella lähdettiin rohkeasti käynnistämään aivan uudenlaista elintarvik
keisiin liittyvää yritystoimintaa. Vuonna 1999 pellavansiemenen jalostamista var
ten perustettu Oy Linseed Protein Finland Ab alkoi 2000-luvun alussa tuottaa öl
jypellavan siemenestä erilaisia komponentteja, fraktioita. Alkuun keskityttiin teol
lisuudelle ja kansainvälisille markkinoille sopiviin tuotteisiin, mutta vuodesta 2011
on tehty tuotteita myös suomalaisille kuluttajille. Vuonna 2008 Linseed sijoittui
Aronkylään kaupungin rakennuttamaan Food Park -rakennukseen. Pellavan sopi
musviljelyä on Kauhajoella ja lähiseuduilla ollut suurimmillaan noin 500 hehtaa
rin alalla.25 Nordic Bioextracts Norbiox Oy perustettiin vuonna 2006 tarjoamaan
kasviperäisten ainesosien valmistuspalveluita muille yrityksille. Tuotanto alkoi
vuonna 2008 Food Park -rakennuksessa.26 Erikoistuotannon käynnistäminen on
haastavaa, sillä edessä on pitkä tie ideasta tuotantokelpoiseksi elintarviketuotteeksi
ja kannattavaksi toiminnaksi. Linseed toimi vuosikausia tappiollisena, ja Norbiox
ajautui konkurssiin. Toimintaa jatkaa nykyään samoissa tiloissa Fenola Oy.27
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Elintarvikeainesosat kiinnostivat
myös
materiaalinkäsittely-yrittäjä
Antti Lindforsia, joka perusti oman
tyrniviljelmän sekä marjaliiketoiminnan yrityksen, Lindfors Foods
Oy:n. Se tuottaa ainesosia elintarvi
ke-, kosmetiikka- ja lääketeollisuu
den käyttöön. Yrityksen päätuotteita
teollisuudelle ovat tyrnikomponentit. Yritys rakensi vuosikymmenen
lopulla tyrnin prosessointiin sopi
van tuotantolaitoksen, ensimmäisen
lajissaan Suomessa.28
Työpaikkamäärinä mitaten Kauhajoen elintarviketeollisuutta hallitsee ny
kyään kuitenkin ylivoimaisesti Atria. Toiminta tapahtuu A-Pihvi Kauhajoki Oy
-nimellä. Kauhajoen jo sinällään suurta teurastamoa kohennettiin 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä sieltä täältä. Vuosikymmenen puolivälissä sinne
tuotiin vuosittain 80 000 nautaa ja laitokselta lähti 18 miljoonaa kiloa luutonta
lihaa lihanjalostamoille, pääosin Atrian Nurmon tehtaalle. Vuonna 2010 todettiin
kuitenkin, että Kauhajoen laitos pitää nykyaikaistaa täysin. Kolme vuotta myö
hemmin valmistunut uusi teurastamo työllistää noin 240 henkeä. Se on kooltaan
yksi Euroopan suurimmista ja pystyy käsittelemään tunnissa 80-90 nautaa. Li
hanleikkaajien kouluttaminen ammattiin jatkuu Kauhajoen laitoksella edelleen.29
Lihan jatkojalostukseen paikkakunnalla ovat erikoistuneet Kauhajoen Palvaamo
ja Rantalan Liha. Kauhajoella ei ole enää pienteurastamoa.

A n tti Lindfors e h tii to im ia m yös ty rn in
parissa Lindfors Foods Oy -y rity k 
sessä. Kuvassa A n tti edessään laite,
jo ka ku iva tta a ty rn in m a rja s ta jä ä n e e t
kiin te ä t aineet, kun niistä on ensin
m e h u t p o is te ttu .

OSMO METSÄLÄ

Kauhajoen Palvaam o Oy:n historia
u lo ttu u 1960-luvulle. Palvari Jussi Läh
teen perustam assa perheyrityksessä
te h tiin o m is ta ja n v a ih d o s vuon na 2002
ja to im in ta a ja tk o iv a t J a rm o ja Juha
S yväluom a. U ud et o m is ta ja t p a n o s ti
va t m a rk k in o in tiin ja m o n ip u o lis tiv a t
tu o te va lik o im a a . T u o tte e t ovatkin
le vinne et yhä useam paan ka u p p a liik 
keeseen m u ua lla kin Suom essa. Y rityk
sen to im itila t ovat R apakontiellä.
Kuvassa J arm o Syväluom a esit
telem ässä lihah yyte löä .
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A tria n te u ra s ta m o K auhajoella on
nykyään paikka ku nna n suurin yk
sityine n ty ö llis tä jä . Viim e vuosina
la ito s kävi läpi suuren uudistusp ro je k tin : tehdasrakennuksen
laaje nta m ise n ja saneeraam isen
lisäksi m yös tu o ta n to p ro s e s s it
u u d is te ttiin . Tuloksensa oli yksi
Euroopan s u u rim m ista ja m oderne im m ista na u ta te u ra sta m o ista .
T o im inta on A -pihvi Kauhajoki
-nim e n alla.
Keskim m äisessä kuvassa
u lko paistien parissa työske nte lemässä Markku Koivunen, K im m o
Fraktm an ja Ari Suutarinen.
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Elintarviketeollisuuden työllistävin toimiala koko maassa on
leipomoteollisuus. Tämä ala on ollut perinteisesti kotimarkkina
teollisuutta, tuonnin osuuden jäädessä hyvin vähäiseksi. Ala on
kuitenkin ollut viime ajat muutosten kourissa. Kilpailutilanne
on kireä ja työvoimakustannukset painavat. Lähiruokatrendin
pitäisi hyödyttää paikallisia leipomoita, mutta siitä ottaa osan
sa suurempi teollisuus: esimerkiksi Fazer on perustanut isoihin
marketteihin pieniä leipomoita. Suosiossa ovat myös markettien
paistopisteet, joiden tuore leipä onkin perustaltaan usein ulko
mailta tuotu pakaste! Leipomot kuuluvat Kauhajoenkin perintei
seen teollisuuteen, ja niitä on toiminnassa vielä muutama. Ojalan
Pakari laajeni jo 1980-luvulla perinteisestä perheleipomosta kah
vila-konditorioihin. Tämän valinnan on nyttemmin Suomessa
tehnyt moni pienempi leipomo. Vuonna 2000 yrityksessä tehtiin
sukupolvenvaihdos ja yrityksen johtoon tuli Vesa Ojala. Kohta
tehtiin uusi aluevaltaus, kun Kauhajoen keskustan liiketilan kellariin avattiin Pub
Janoinen Leipuri. Ojalan Pakari laajentui vuonna 2008 vielä valtakunnalliseksi ravintolatarvike- ja makeistukkuliikkeeksi Labetto Oy:n oston myötä. Leipää yritys
ei enää leivo, sillä se ei edellä mainituista syistä kannata. Yrityksen liikevaihto on
viime vuosina ollut yli kaksi miljoonaa euroa.30

O jalan Pakari on la a je n tu n u t m yös
perinteisen le ip o m o to im in n a n u lk o 
puolelle, m u tta kaku t pysyvät m ukana
kyydissä. Kuvat ovat O jalan Pakarin
le ip o m o sta . Vasem m alla ylhäällä
k o n d iitto ri Saija Luhtala valm istaa p y ö 
reitä kakkuja. O ikealla Rosi M äki-Juoni
ta s o itta a p a le tilla levykakun reunoja.
Alla lusikka leipiä, jo ita ei ole vielä y h 
d is te tty h illo lla ja p y ö rite lty sokerissa.
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Myös Strömbergin halliin on etsiytynyt leipomotoimintaa, sillä vuonna 1997
perustettu Kauhajoen Laatuleipurit Oy toimii Strömbergin koekeittiön entisissä
tiloissa. Mäensivun Leipomo Oy on vuodesta 1999 lähtien jatkanut Matin Leipätuotteen toimintaa. Enemmistö perinteikkäästä Koiviston Korpputehtaasta
myytiin vuonna 2013 honkajokelaiselle Pirjon Pakarille, mutta se jatkaa tuo
tantoaan Kauhajoella laajentuneella tuotevalikoimalla. Merjan Kotileipomo toi
mii Rinta-Yrjänäisessä ja Kytölän lähileipomo Päntäneellä. Entisen Ollonqvistin
kauppiastalon muunnuttua Kotiseututaloksi löysi sieltä vuonna 2011 toimitilat
alkuaan keramiikkaan ja sisustukseen erikoistunut lifestyle-leipomo-kahvila
Valkoinen Puu, joka sai valtakunnallista kuuluisuutta osallistuttuaan keväällä
2014 Jim-televisiokanavalla järjestettyyn Suomen paras leipomo -kisaan.31
L e ip om o alalla ta p a h tu u . P erinteikäs
K oiviston K orp pu teh das Oy s iirty i
P irjon P akarille ja m u u n tu i g lu te e n it
to m a a n tu o ta n to o n . Yllä nykytre n d in
m ukainen tu o te p u s si sekä Pirjon
Pakarin H annu M alm ivaara kesäkuus
sa 2015 keskellä k ane lin tuo ksuista
re m o n ttia (ilm a s to in tip u tk e t on
ju u ri pu rettu). O ikeanpuolim m aisessa
kuvassa H alpa-H allin rekka hakee
v iim e is tä "vanhan liito n ” korpp ula stia.
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K asvuy rittäjyysku rssi jo h ti laajen em iseen
L e ip o m o yrittä jä Vesa Ojala kävi vuon na 2007 k a s v u y rittä jy y ttä käsitte levän kurssin. Kurssilla
p a n e u d u ttiin y rittä jä n om aan tilan tee se en, ja sillä sai h e n k ilö ko h ta is ta sparrausta. "S it se e n sim 
m äinen k o n s u ltti, jo k a m un tykö n ä kävi, se niin ku selevästi kysy niitä o ike ita asio ita .” Ojala in no s
tu i kurssista ja alko i po htia kasvuun, liike to im in n a n su u n n itte lu u n ja strate gia an liitty v iä asioita
tosissaan: pitää olla selkeä pääm äärä sekä lö ytä ä ne seikat, jo tk a en ite n v a ik u tta v a t yritykse n
to im in ta a n . Kun s itte n vuod en 2007 lo p u lla soi pu he lin ja O jalalle ta rjo ttiin m a h d o llis u u tta ostaa
L a b e tto Oy, ajan koh ta oli ju u ri sopiva, sillä aja tu kse t o liv a t kurssin p o h ja lta kypsynee t uuden aske
len ottam iseen .
Y ritysoston ka u tta tu llu t laajenem inen ei ta rk o itta n u t pelkästään tu o te va lik o im a n ja m yyntiv o ly ym ie n kasvua, vaan m u u ttu m is ta valta ku nn alliseksi. A siakaskuntakin oli uudenlainen. Nämä
m u u to ks e t p a k o ttiv a t irta u tu m a a n p e ru s le ip o m o to im in n a n lu om asta o ra va np yörä stä, jossa Ojala
oli ensin te h n y t pitkä n päivän varsinaisella ty ö m a a lla ja illalla o d o ttiv a t laskutukseen ja lä he tteisiin
ym . liitty v ä t ty ö t. La be tton to im in ta vaati m yyn tim ie h iä ja k o n tto rip u o le n vahvistam ista, esim er
kiksi m a rk k in o in tiin keskittyvää henkilöä. Ravistelu ei lo p p u n u t näihin m u u to ks iin , vaan sam alla
p ä iv ite ttiin m yös pe rinteisen O jalan Pakarin p u o li uuteen uskoon.32

Huonekaluteollisuus tuonnin puristuksessa
Huonekalujen tuonti Suomeen kasvoi voimakkaasti koko 2000-luvun ensimmäisen
vuosikymmenen ajan. Viime vuosina tuonnin osuus Suomen huonekalutarjonnan
arvosta on ollut jo 30 %. Huonekaluteollisuuden yhdeksi ongelmaksi globalisaation
tyrskyissä on mainittu kotimaisen tuotannon pienteollisuusvaltaisuus. Vuositu
hannen alussa käynnistynyt sisustusbuumi puolestaan vaikutti enemmän muiden
sisustustarvikkeiden myyntiin. Huonekalujen kotimaanmarkkina oli kutakuinkin
kyllästynyt, ja mikäli kysyntää oli, huonekaluihin kohdistui suuria vaatimuksia.
Sohviakin alettiin toimittaa asiakkaan toivomissa väreissä ja mitoissa, mikä vaikutSIVUN KUVAT TATU SILTANEN

ti huonekaluteollisuuden prosesseihin. Esimerkiksi Mauri Perälän tyttären Päivi
Perälä-Viljanmaan luotsaama Wilma-Kaluste Finlandia Oy aloitti 1990-luvun puo
livälissä nahkaisten sohvaryhmien sarjatuotannolla, mutta siirtyi asiakkaiden vaa
timusten myötä mm. muunneltavista elementeistä koostettaviin palasohviin. Mannila-Yhtymä puolestaan lopetti toimintansa hyvässä järjestyksessä jo vuonna 2000,
syynä juuri "pehmeän tavaran” lisääntynyt tuonti ja laskenut hintataso. Että kyllä
siinä sai päätänsä seinään lyödä monta kertaa, Ritva Mannila kiteytti haastattelus
saan. Lisäksi malliston olisi koko ajan pitänyt uusiutua. Mannilan mukaan moni
on jälkeenpäin kertonut toivoneensa, että olisi itsekin ymmärtänyt lopettaa samalla
tavalla oikeaan aikaan. Huonekalualan oma vienti puolestaan on ollut vähäistä,
sillä Suomen huonekalutuotannosta vietiin vuonna 2012 ulkomaille vain n. 10 %.33

H u o nekaluliike Topeekan Kaluste
Oy pitää pinta nsa la ad ukkaide n
d e sig n -tu o tte id e n avulla. H uo nekalut
ovat pääosin kotim aisia . Y rityksellä
on myös om a m a llis to ja vuod en
2014 H abitare-m essuitla ju lk is te ttiin
koko na ine n H o lli-tu o te sa rja . V asem 
m alla y rittä jä Jaakko R inta-P ukkila ja
s isu stu ssu u n n itte lija Leena N iskanen
(o.s. R inta-Pukkila) sarjaan kuuluvan
L o b b y-a u la tu o lin su u n n itte lu v e rsio n
kera. Niskasella on T u lija Jää -nim in en
s u u n n itte lu to im is to Helsingissä.
O ikealla Helinä R inta-Pukkila
ja Pirkko S ilta -M a ttila purkam assa
huon ekalu lastia .
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P. R otola-P ukkila Oy on nykyään
K auhajoen suurin hu on ekalu yritys.
Tehtaalla o te tu is ta kuvista vasem m as
sa Thuan Do o tta a vastaan k o m p o 
ne n tte ja UV-lakkali njan lopussa ja
H annu R otola-P ukkila siirtä ä valm ista
pino a eteen pä in. O ikealla Jarkko Mä
kelä eriko iskorkea n ru n ko e le m e n tin
kasaustyössä.

V iro la in e n b ro ile rik a n a la
m u u n tu u s o h v a te h ta a k s i
Sauli K orpelakin eh ti sivuam aan
huonekalu ala a, to sin Viron p u o le l
la. Kyseessä oli to im iva n hu o n e ka 
lu te h ta a n osta m in en . Kun kauppa
itsessään m e nikin om istussu hde so tku je n vuoksi m ö n k ä ä n .te k i
Korpela ty ö n te k ijö ille to ise n te 
htaan v a n h o ih in b ro ile rika n a h a lleihin. Hän va ru s ti h a llit Sukevan
keskusvankilan va n h o illa koneilla.
T yö n te kijö itä kävi Kauhajoella
opissa, ja Virossa ry h d y ttiin v a lm 
istam aa n om aa sohvakalustoa,
jo s ta saatiin kohta ensim m äin en
tu h a n n e n kapp ale en kauppa.
S o h v a tv a ra s to itiin Kauhajoella,
jo s ta ne ja e ltiin y m p ä ri Suomea.
Korpela m yi tä m ä n AS A ntsla Inno
-te hta ansa lo p u lta kurikka laise lle
P ohjanm aan Kaluste O y:lle.37
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Kauhajoen suurimmat huonekaluyritykset ovat nykyään P. Rotola-Pukkila Oy,
Kauhajoen Kaluste Team Oy, Huonekalutehdas Nurmela Oy, Adea Oy sekä Huo
nekalutehdas Yli-Heikkilä Oy. Näistä Adea Oy on huonekalutehtaana muita nuo
rempi ja toiminut alalla vuodesta 1994. Yritys on kuitenkin perinteikäs, sillä sen
perustana on vuodesta 1959 toiminut S. Mäkitalo Oy:n laukkutehdas. Tämä sohvakalusteita ja julkisten tilojen kalusteita valmistava yritys toimii Kauhajoen Lellavalla, ja sen suurin jälleenmyyjä on Vepsäläinen. Mainittujen huonekaluyritysten
liikevaihdot olivat vuonna 2013 reilusta miljoonasta kolmeen ja puoleen miljoo
naan euroon.34 Suurimmassa yrityksistä eli P. Rotola-Pukkila Oy:ssä oli lähes 40
työntekijää. Yrityksen perustaja Pentti Rotola-Pukkila sai vuonna 2000 Suomen
Liikemies-Yhdistyksen Vuoden Liikemies -palkinnon, jota on myönnetty vuodesta
1980 lähtien. Palkinnon saajat ovat edesauttaneet synnyttämään kestävää menes
tystä liike-elämässä. Yrityksessä toteutettiin vuonna 2002 sukupolvenvaihdos, kun
pojat Mikko, Pauli ja Hannu ostivat yhtiön koko osakekannan. Yksi menestyksen
syistä on ollut suuntautuminen juuri Suomen huonekaluteollisuudelle harvinai
seen ulkomaanvientiin, ja nykyään yrityksen myynnistä valtaosa meneekin Ruot
siin ja Norjaan. Vuosien mittaan yrityksen tuotantotilat ovat kasvaneet peräti 20
000 neliöön.35 Kauhajoen Yrittäjät ovat muistaneet huonekaluyrityksiään Vuoden
Yrittäjä -palkinnoilla myös uudella vuosituhannella: Topeekan Kaluste Oy sai pal
kinnon vuonna 2008 ja Kauhajoen Kaluste Team Oy vuonna 2011.36

PENTTI KAKKORI

Serres ja IKH kasvavat määrätietoisesti
Muovi Serres vaihtoi vuonna 2000 nimensä
lyhyemmäksi Serres Oy:ksi. Se lanseerasi uu
denlaisen, ominaisuuksiltaan ylivoimaisen
imupussin, johon oli investoitu liki miljoona
euroa. Tuotekehitys oli välttämätöntä alan ko
van kilpailun vuoksi, ja uudesta pussista tulikin
menestystuote. Myös LVI-puolella oli tehty tuo
tekehitystä lattiakaivotuotesarjan laajentami
seksi ja yhteistyöstä IDO:n kanssa oli tuloksena
Upovieser-vesilukko. Samana vuonna Suomen
Yrittäjät myönsi Serres Oydle valtakunnallisen
yrittäjäpalkinnon, toisena kauhajokelaisena yri
tyksenä palkinnon historiassa (Esko Salo palkit
tiin vuonna 1990). Sukupolvenvaihdos tehtiin
vuonna 2003, ja yrityksen pääomistajiksi tulivat
Erkki ja Annel Jyllilän lapset Annika ja Kimmo.
Samalla yritykseen tuli ulkopuolelta toimitus
johtaja. Liikevaihto oli tuolloin yli 8 miljoonaa euroa, henkilökuntaa lähes 70 ja
yritys oli kasvanut kymmenessä vuodessa liki kolminkertaiseksi. Vuonna 2005 oli
taas palkitsemisen aika, kun Kauppalehti ja OP-ryhmä antoivat Serrekselle valta
kunnallisen Vuoden Yritys -tittelin.38
Yritys laajensi toimintaansa Saarijärvelle vuonna 2007. Paikkakunnalta löytyi
sopiva 2 500 neliön kokoinen halli sekä aiemmin Eforelle työskennellyttä osaavaa työvoimaa. Jälleen oli myös huomionosoituksen aika, sillä Serres sai Suomen
Asiakastieto Oy:n myöntämän Suomen Vahvin yritys -palkinnon 800 ehdokkaan
joukosta. Palkintolautakunnan puheenjohtajan Jarmo Leppiniemen mukaan kul
taisten yritysten joukosta valittiin platinainen huippu. Perusteluissa mainittiin,
että vahvasti kasvanut yritys oli samalla pitänyt huolen kannattavuudestaan. Kas
vu jatkui ja vuonna 2009 tuli aika eriyttää sairaala- ja LVI-tuotteiden markkinoin
ti sekä nimittää molemmille puolille liiketoimintajohtajat. Kasvuun varauduttiin
myös perustamalla vuonna 2011 Serres Group Oy. Vuonna 2013 yrityksellä oli
noin 180 työntekijää, josta runsas puolet toimi Kauhajoella. Liikevaihto oli noin
26 miljoonaa euroa ja yli 30 maahan suuntautuvan viennin osuus liikevaihdosta
yli 80 %. Yritys on suurin eurooppalainen ja maailman toiseksi suurin imupussien valmistaja - markkinaosuus Euroopassa on noin 25 %. Vuonna 2014 Serres
sai vielä kansallisen Kultainen Nuija 2014 -palkinnon. Huomionosoitus annetaan
yritykselle johdonmukaisesta ja menestyksekkäästä hallitustyöstä, ja sen myöntää
Hallituspartnerit ry. Samana vuonna yritys osti Suupohjan Teollisuuskiinteistöt
Oydtä noin 15 000 neliötä tuotantotilaa eli yli kolmanneksen entisestä Strömbergin
hallista. Tilaa oli vapautunut Kurikkaan muuttaneelta Relicompilta. Hankitusta
suuresta pinta-alasta otettiin alkuun käyttöön noin puolet.39

Serres Oy a lo itti L V i-tuo tte illa ja ne
ovat koko ajan o lle e t sille m e rkittä v ä
tu o te ryh m ä . Kuvassa kolm an nen
sukupolven la ttia ka ivo , jossa uu dis
tu k s e t liitty v ä t asennuksen ja h u ollon
h e lp o tta m ise e n . Myös tu o tte id e n
ja pakkauksien u lko näköö n sekä
e s itte ly yn m yym älöissä on p a n o ste ttu
paljon.
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Yllä Laura Hakola ta rkasta m assa ja pakkam assa im upusseja Serreksen uudistam assa entisessä S trö m be rgin hailissa.
Vasem m alla re m o n tin vaih eita. Edellisen y ri
tyksen koneet oli s iire tty pois, m u tta pesem istä, sii
voam ista ja m aalaam ista riitti. Maalia kului tuhansia
litro ja . Sähköasennukset, lä m m ity s ja ilm a s to in ti u u 
s ittiin kokonaan. Etenkin s a ira a la ta rv ik ke e t ase tta va t
tilo ille e rityisiä vaatim u ksia . Lisäksi te h d a sh a llin sisäi
sen lo gistiika n on oltava kunnossa, e ttä ty ö n te k o on
jo uh eva a. Tilojen o m istu s s iirty i Serrekselle lokakuun
2014 alussa ja tu o ta n to a saneeratuissa tilo iss a käynn iste ltiin jo puolen vuo d e n k u lu ttu a . T o im isto p a lve lu t
s iirty iv ä t viim eisenä to ukoku ussa 2015.
Oikean sivun kuva t ovat jo v a lm iis ta , to im iva sta
te htaasta.
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IKH alkoi 2000-luvun alkupuolella perustaa omia myymälöitä eri puolille
Suomea, ensin Jyväskylään, Ouluun ja Vantaalle. Vuosikymmenen puolivälin tie
noille osuikin suuri määrä investointeja, sillä tuolloin tehtiin myös siihenastisista
suurin laajennus Kauhajoella, 5 100 neliömetriä. Uusi halli avattiin vuonna 2005
hyväntekeväisyyskonsertilla, jonka tuotto meni Kauhajoen Karhu -urheiluseuran
nuorille. Liikevaihto pyöri tuossa vaiheessa 50 miljoonan euron tuntumassa ja
henkilökuntaa oli noin 130. Kotimaassa työkalujen jälleenmyyjiä oli sata ja va
raosien myyjänä parikymmentä itsenäistä kauppiasta. Lisäksi Baltian maissa oli
jo nelisenkymmentä jälleenmyyjää. Vuonna 2008 oli jälleen vuorossa laajennus,
järjestyksessä jo 29:s, joka kasvatti logistiikkakeskuksen koon 30 000 neliöön. Kau
hajoella henkilökuntaa oli nyt 150. Samana vuonna avattiin Pirkkalassa työkalujen
ja varaosien suurmyymälä, jota seurasivat vielä Konalan ja Espoon myymälät. Va
rasto- ja myymälätilojen laajennusten ohella yritys kehitti logistiikkatoimintojaan
ja tietojärjestelmiään. Vuosikymmenen lopulla alettiin laajentaa koneyrittäjien ja
urakoitsijoiden käyttämien koneiden ja laitteiden valikoimaa.40
IKH:N ARKISTO

Isojoen K onehalli Oy sai yhden
neljästä v u o s itta in m y ö n n e ttä 
västä va lta ku n n a llise sta Vuoden
Y rittäjä -p a lk in n o s ta vuon na 2010.
Kuvassa IKH:n to im itu s jo h ta ja
Ilkka A la ko rtes ja v a ra to im itu s jo h 
ta ja Tuom as H ilakari o tta v a tv a s ta an pa lkintoa, on n itte le m a ssa
p a lk in to la u ta ku n n a n p u h e e n jo h 
ta ja Eero Lehti, Suom en Y rittäjien
p u h e e n jo h ta ja M ikko S im olinna ja
to im itu s jo h ta ja Jussi Järventaus.

Tasavuosikymmenenä oli jälleen kauhajokelaisen yrityksen vuoro saada Suo
men Yrittäjien valtakunnallinen palkinto, kun IKH pokkasi sen vuonna 2010.
Samaan aikaan tehtiin ketjumuutos, jonka jäljiltä jälleenmyyjät nykyään myyvät
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tuotteita IKH-varaosat- ja IKH-työkalut-merkkien
alla. Kauhajoen toimipisteen liikevaihto on noin 100
miljoonaa, minkä lisäksi omat myymälät muualla
Suomessa tuovat lähes 30 miljoonaa lisää. Henkilökuntamäärät ovat noin 180 (Kauhajoki) ja 80 (muut).
Maahantuontia on yli 30 maasta ja tavarantoimittajia
yli 400. Myynnissä on tätä nykyä noin 50 000 nimi
kettä! Vientiä on yli 20 maahan, ja sen osuus on noin
10 % liikevaihdosta. Vaikka yritys kasvaa ja kehittyy,
purkamotoiminta säilyy. Ilkka Alakortes totesi haas
tattelussaan:
Ja siitä mä en luovu, koska aina on hyvä tietää,
mistä on lähteny. Ja se on kuitenki synergiaa meille
vielä tänä päivänäki se purkamo.
Toinen peruskivi on paikallinen myynti. Kauhajoen
ja ympäristökuntien asiakkaat ovat ottaneet liikkeen
hyvin vastaan ja käyttävät paljon Kauhajoen vähittäismyymälää. Vuonna 2014 IKH:n hallinnossa ta
pahtui muutos, kun varatoimitusjohtajana toiminut
Tuomas Hilakari siirtyi toimitusjohtajaksi ja pää
omistaja Ilkka Alakortes puolestaan siirtyi päätoimi
seksi hallituksen puheenjohtajaksi.41

Ylävasem m alla näkym ää IKH:n m o o tto rih io m o s ta , e tualalla työske nte lee
Kalevi K o k ko ja ta u s ta lla Jari Mäenpää. Yläoikealla IKH:n m yym äläh allia sekä v u o ro n u m e ro illa to im iva palvelupiste. Alakuvassa ko u lu te ta a n
IK H -työkalu t ja IK H -va ra o sa t-jä lle e n m yyjä ke tju je n m yyjiä. K ou lu
tu s ta p a h tu u IKH:n tiloissa kuusi kertaa vuodessa. O hjelm assa ovat
G reenvvorks-tuotteet, ko u lu tta ja n a o s to p ä ä llikk ö Jani P irttijä rvi.
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R uotsin suurin v a lm is ta lo y rity s Ä lv s byhus oli jo pitkä än m a rk k in o in u t ta lojaan m yös Suom een ja vuon na 2004
y h tiö pe rusti K auhajoelle tu o ta n to 
laitoksen. Yhtenä syynä sija intipa ika n
va lin ta a n o liv a t S trö m be rgin hallista
jä rje s ty n e e t tila t.

Älvsbytalo Kauhajoelle, Strömbergin hallit täynnä
Yrittäjien ja kaupungin monivuotisen työn tuloksena saatiin Kauhajoelle ruotsa
lainen suuri talotehdas, Älvsbytalo. Yritykselle olisi ollut muitakin ottajia, sillä
kirjallisesti kiinnostuksestaan oli ilmoittanut peräti 80 kuntaa. Ratkaiseva toimi
Älvsbytalon saamisessa Kauhajoelle oli Strömbergin hallien omistusjärjestely;
nämä valmiit, suuret tilat olivat nimittäin yksi Kauhajoelle sijoittumisen syistä.
Muina syinä mainittiin sijainti Etelä-Suomessa lähellä satamia sekä kohtuullinen
kustannustaso. Omistusjärjestelyssä Kauhajoki 20000 Oy osti vuonna 2004 Finnveran ja UPM-Kymmenen osuuden tilat omistavasta kiinteistöyhtiöstä. Siinä olivat
ennestään mukana Suupohjan Osuuspankki sekä Juho Äijö, joten kiinteistö tuli
nyt kokonaan kauhajokelaisten haltuun. Älvsbytalo osti vuonna 2005 käyttöönsä
yli kaksi hehtaaria Strömbergin hallien tiloista. Älvsbytalon asettumisen jälkeen
Strömbergin hallit olivat kokonaan täynnä ja aiempien yrittäjien tiloja oli järjes
teltävä uusiksi, että Älvsbytalolle saatiin yhtenäinen tuotantotila. Alkuvaiheessa
yritys työllisti 20 henkeä sekä huomattavan määrän alihankkijoita. Kymmenessä
vuodessa henkilöstömäärä oli lähes kaksinkertaistunut, sillä keväällä 2015 varsi
naisia työntekijöitä kerrottiin olevan 30 ja heidän lisäkseen 7 toimihenkilöä.42
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Taloja Kauhajoella valmistaa edelleen myös Kau
hajoen Puutalokymppi Oy, jonka osake-enemmistön
Kauhajoki 20000 Oy hankki itselleen vuonna 2004 luopuakseen siitä muutaman vuoden päästä, kun Puu
talokymppi oli saatu suunnitelmalliselle kasvu-uralle.
Tämäkin yritys toimi alkuun Strömbergin hallissa,
mutta hankki vuonna 2007 entisen sahan alueen kiin
teistöjä ja siirtyi näihin laajempiin tiloihin. Strömber
gin halleissa on myös aivan viime vuosina tapahtunut
suuria muutoksia, mm. edellä mainittu Relicompin
siirtyminen Kurikkaan ja Serreksen siirtyminen Reli
compin aiempiin tiloihin. Koko neljän hehtaarin hallin
täyttämistä yritystoiminnalla voidaan pitää erinomai
sena saavutuksena. Haastatteluissa mainittiinkin, että
jos Kauhajoella olisi rakennettu 40 erillistä tuhannen
neliön hallia uudelle yritystoiminnalle, se olisi ollut
valtava uutinen.43

Kauhajoen Sahan ta lo p e rin te itä ja tka a P u u ta lo k ym p p i Oy. Sekin a lo itti
S trö m be rgin halleissa, m u tta s iirty i s itte m m in sahan e n tiselle m arkille.
V asem m alla ylhäällä Jarkko Leppänen valm istaa osia rä ä tä lö ity y n to i
m itukseen. O ikealla ylhäällä Kalevi H au takorpi tu tk ii pu uta va ran laatua:
vain paras hyväksytään. Alla Raim o O janiem i k iin n ittä ä ikku na ka rm ia
e le m e n ttiin .
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K -C itym a rke tin saam inen p a ikka 
kunn alle vuon na 2012 no sti osaltaan
K auhajoen k a up un ki-im a goa sekä to i
k a iv a ttu ja ty ö p a ik ko ja . K auppiaspariskunta Taija ja Anssi H autam äki oli kau
ha jo kelaisille jo e n tuu de sta an tu ttu ,
sillä he o liv a t to im in e e t paikkakunnan
K -superm arketin kauppiaina kahdek
san v u o tta . K -citym arketeissa e lin 
ta rvik e k a u p a s ta vastaa K -kauppias ja
k ä yttö ta va ra k a u p a s ta Keskon ty tä ry h 
tiö K -city m a rk e t Oy ta va ra ta lo jo h ta ja n
jo h d o lla . A siakkaille K -citym a rke t on
yhte näinen kokonaisuus. H au tam äet
h a rjo itta v a t e lin ta rv ike ka u p p a a nase
van R uokahäjyt O y-n im e n alla.
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Uusia ketjuliikkeitä ja K-Citymarket
Vuonna 2003 avattiin Kauhajoella saksalaisen Lidl-kauppaketjun liike. Muutaman
vuoden päästä seurasi Suomessa nopeasti laajentanut Tokmanni. Sanomalehti Poh
jalainen otsikoi loppuvuonna 2005: Jopa Tokmanni kiinnostui Kauhajoesta. Itäsuo
malainen jättiketju haluaa seudun vilkkaille markkinoille. Kokkolan Halpa-Halli
Oy laajensi Kauhajoen liiketilansa vuosikymmenen alkupuoliskolla noin 4 000
neliön kokoisiksi. Seurasi vielä tilojen yhdistelyä sekä kausimyymälän muuttami
nen jatkuvaan käyttöön sopivaksi. Vuonna 2009 Kauhajoen liike oli myynniltään
kymmenen suurimman Halpa-Hallin joukossa Suomessa.44
Vuosikymmenen puolivälissä TP Group Finland Oy Keskustakehitys sai kau
pungilta toimeksiannon selvittää - Kauhajoki 20000 Oy:n kauppakeskusselvitykseen tukeutuen - millä keinoin paikkakunnalla voidaan vaikuttaa vähittäis
kaupan menestymiseen. Tuossa vaiheessa keskustassa nähtiin tarve lisätiloille.
Projektityöryhmään tuli kaupungin, kauppiaiden, aluekeskusohjelman sekä Kau
hajoki 20000 Oy:n edustajia. Yksi ensimmäisistä tavoitteista oli, että Kauhajo
elle oli saatava Prisma/Citymarket-tasoinen kauppa. Kaupungilla oli hallussaan

yhdeksän hehtaarin laajuinen maa-alue keskustan
välittömässä läheisyydessä, ja tämä alue sopi hyvin
uudelle kauppakeskukselle. Kun Kauhajoen K-supermarketin vanha kiinteistö alkoi olla huonossa
kunnossa, päätyi Kesko neuvotteluiden jälkeen
rakentamaan Kauhajoelle kokonaan uuden, Citymarket-kokoluokkaa olevan kiinteistön. Kauhajoen
ja ympäröivän seudun väkimäärä huomioiden liik
keestä tehtiin kuitenkin CM-luokassa pieni. K-Citymarketin rakentaminen aloitettiin vuonna 2011
ja avajaisia vietettiin seuraavana vuonna. Lisäksi
samalle alueelle tuli rauta- ja maatalouskaupan toi
minnot yhdistävä Rautia K-maatalous, joka avattiin
jo vuonna 2009. Vuonna 2005 tehty S-marketin laa
jennus puolestaan nosti tämän liikkeen lähes Prisma-tasoiseksi.45
Näiden uusien vähittäiskaupan liikkeiden sijoittuminen S-marketin päähän
Kauhajoen keskustaa on siirtänyt keskustan painopistettä sekä kasvattanut van
han keskustan ja Filppulan alueen yhteen. Kunta ja keskustan yrittäjät sekä yrittä
jäyhdistys ovatkin jatkaneet ponnisteluita keskustan palveluiden säilyttämiseksi,
viimeksi vuonna 2012 alkaneen yhteishankkeen puitteissa. Siinä selvitettiin, mitä
palveluita puuttuu keskustasta ja koko paikkakunnalta sekä otettiin yhteyttä valta
kunnallisiin ketjuliikkeisiin ja koetettiin houkutella niitä paikkakunnalle.46

K -C itym arketin kala tiskillä m yyjä
R iitta N im ell, lih a tiskillä liham estari
Veikko H yyppä ja kassalla m yyjä Katja
Kujanpää. Kaikki aukeam an kuva t ovat
v u o d e lta 2015.
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S -m a rke t on la a je n tu n u t ja noussut
tu o te va lik o im a lta a n lähes P rism a-tasoiseksi. M yyntiä tu ke e ABC-liikenneasem an s ijo ittu m in e n sam aan
liikepaikkaan.
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M aataloustuottajat sopeutuvat yrittäjäm äiseen toim intaan
Kauhajoen maatilojen lukumäärä on 2000-luvulla jatkanut vähenemistään. Vuon
na 2001 EU-tukea haki 680 tilaa, vuonna 2010 enää 566 tilaa ja vuonna 2014 noin
500. Tilojen vähenemisen pääsyy on eläköityminen. Tilanpidosta kokonaan luo
puvien viljelijöiden pellot tulevat vuokrauksen tai myynnin kautta muiden käyt
töön. Kunnan viljelijöiden käytössä oleva peltoala ei olekaan laskenut, vaan se on
päinvastoin jopa hieman kasvanut. Turvetuotannosta on poistunut jonkin verran
pinta-alaa, joka on usein nurmella. Lisäksi kotieläintilojen lietteen levitykseen on
saatettu raivata peltoa.47
Keskeisin piirre EU:n aikakaudella on, että maanviljelijät ovat siirtyneet tuot
tajista myös yrittäjiksi, sillä viljelijän on toimittava entistä epävarmemmissa ja
muuttuvissa tilanteissa. Monilla tiloilla on aloitettu alkutuotannon ulkopuolella
olevaa yritystoimintaakin, ja ne ovat siten tulleet itse asiassa monialaisiksi yrityk-

Suurin osa K auhajoen m a a tilo ista on
nykyään s u u n ta u tu n u t k a sv in tu o ta n 
to o n , niin m yös kuvassa kevä tkylvöllä
olevan Kari Rahikan tila . EU-aikakauden to im in ta on y rittä jä m ä is tä ja vaatii
h u o le llista kann attavu usla skentaa.
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F arm i-jam is Oy h a rjo itta a yhä har
vina isem m aksi käyvää s ika ta lo u tta .
Yrityksen sika tila on ju u ri laaje nta m a s
sa Hyypän lisäksi K ainastolle. Vasen
yläkuva on p ä ä tila lta H yypästä ja
oikea K ainastolta, jossa oli saatavilla
v a lm iit tila t.
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siksi. MTT:n tutkimustulosten mukaan tällai
setkin viljelijät samaistuvat vahvasti tuottajiksi,
mutta se ei estä heitä näkemästä itseään myös
yrittäjinä. Riskinotto, innovatiivisuus, kasvuorientaatio, pystyvyys sekä usko omiin vaiku
tusmahdollisuuksiin ovat vahvassa yhteydessä
yrittäjäksi identifioitumiseen.48
Yrittäjäriskiä lisäävät EU-ajassa markkinoiden määräämät hinnat. Markkinahinnoitteluun on ollut vastattava laajentamalla ja tehostamalla tuotantoa: kas
vinviljelyyn keskittyneet yrittäjät ovat ostaneet tai vuokranneet lisää peltoalaa ja
karjatalouteen panostaneet puolestaan suurentaneet navetoita, hankkineet lisää
nautoja ja maitokiintiöitä sekä useimmiten myös peltoalaa. Keskittymällä yhteen
tuotantosuuntaan ja kasvamalla tarpeeksi suureksi voi esimerkiksi hankkia isom
pia eriä sekä jaksottaa hankintoja järkevällä tavalla. Kauhajoella koettiin vuosi
na 2006-2008 jopa navetoihin ja muihin maatalouden rakennuksiin kohdistunut
investointibuumi. Noina vuosina EU:n ELY-keskuksen kautta myöntämät inves
tointituet olivat suurimmillaan ja Kauhajoelle tuli tätä rahoitusta vuosittain peräti
kuudesta kahdeksaan miljoonaa euroa. Muitakin rationalisoinnin keinoja on, ja
esimerkiksi konehankinnat harkitaan tarkkaan: mitkä työt kannattaa tehdä itse,
omin konein, ja missä käytetään urakoitsijoita. Eräs keino on viljelijöiden välinen
yhteistyö.49
EU-tukiin liittyvät paperityöt ja toimintaan kohdistuvat tarkastukset ovat ny
kyään olennainen osa maatalouden harjoittamista. Tukien hyväksi puoleksi on
luettu se, että ne ovat toistaiseksi tulleet tasaisen varmasti. Vuonna 2015 oli kui
tenkin edessä EU-tukijärjestelmän suuri uudistus, joka vaikutti tukiperusteisiin,
ja syksyllä 2014 annetun ennakkotiedon mukaan myös maksatus olisi siirtynyt
pääosin vuodelle 2016. Vaikka maksatustilannetta myöhemmin korjattiinkin, on
tällainen hypähtely omiaan aiheuttamaan suurta epävarmuutta maatalousyrittä
jille.50
Suurin osa Kauhajoen tiloista, noin 350, on nykyään kasvintuotannossa. Tär
keimmät viljelykasvit ovat rehuohra ja kaura. Rehukäytön lisäksi ohraa menee esi
merkiksi Altian tehtaille Koskenkorvalle, joka onkin Suomen suurin yksittäinen
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viljankäyttäjä ja kuluttaa viidenneksen koko Suomen ohrasadosta. Keskusliikkeet
välittävät rehuksi menevät viljat tyypillisesti Seinäjoen seudulla sijaitseville rehuvalmistamoille, joissa niistä tehdään ruokintaan sopivia seoksia. Nurmen ja laitu
men osuus Kauhajoen pelloista on myös suuri. Rypsillä ja rapsilla puolestaan on
merkitystä viljelykierrossa. Sopimusviljelynä tuotetaan öljypellavaa aiemmin kir
jassa esitellyn kauhajokelaisen Oy Linseed Protein Finland Ltd:n materiaaliksi.51
Lypsykarjatiloja on nykyisin noin sata, mutta määrä on lähes puolittunut vuo
desta 2001 kirjan kirjoittamisen ajankohtaan vuonna 2014. Maidontuotantomäärät eivät ole silti vuosien ja vuosikymmenien mittaan laskeneet, sillä navettojaan
laajentaneet tilalliset ovat ostaneet tuotannosta luopuneiden tilallisten maitokiin
tiöitä. Maitokiintiöt poistuivat keväällä 2015, ja muutosta odotettiin ristiriitaisin
tunnelmin. Maitotalous oli kannattavaa ennen Ukrainan kriisin aiheuttamia Ve
näjän elintarvikevientiin kohdistuvia pakotteita, jotka aloitettiin vuonna 2014. Pa
kotteiden seurauksena maidon tuottajahinta kääntyi selkeään laskuun. Sianlihan
tuotanto puolestaan on jo pitkään ollut vaikeuksissa tuotantokulujen ja lihan hin
nan epäedullisen suhteen vuoksi, ja porsas- ja siantuotantoon erikoistuneita tiloja
oli kesällä 2014 enää parikymmentä. Sikataloudesta on luovuttu etenkin sukupolvenvaihdostilanteessa tai suurten investointien edellä. Eläintenpidon lopettaneet
tilat saattavat kuitenkin jatkaa kasvinviljelyä, joka ei ole niin sitovaa työtä.52

Ja lö y ty y K auhajoelta vielä kanojakin.
Kuvassa k a n a n m u n a n tu o tta ja t Riikka
Mäkinen ja Jirka V illanen.
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Yksi asia on varm a , syödä pitää, ja
H ote lli K auhajoen Krouvi ta rjoa a p a l
velujaan m m . tä hän ta rpee se en . Vaihte levan lo un asvalikoim an ja ä la carte
-m e nu n raaka-aineissa suositaan
lähellä tu o te ttu a . Lisäksi Krouvissa on
nim ensä m u ka isesti hu o n e ita m a tkus
ta va isille . K ilp a ilu va lttin a ty yp illise e n
suom alaiseen h o te lliin nähden on se,
e ttä jo ka iseen huoneeseen kuuluu
sauna! Ja tie te n k in ta rjo lla on kook
kaam pi tilaussauna. Krouvin yöke rho
on s u o sittu kohtaam ispaikka.
Krouvin histo ria u lo ttu u vuoteen
1964 saakka ja nykyinen y rittä jä Ville
M äki-Filppula on jo h ta n u t to im in ta a
vu o d e sta 1994 lä htien. U udistuksia on
te h ty lähes v u o s itta in .
Sivun kuvissa on Krouvin h e n k ilö 
kunnasta a p ukokki Jukka Syrjäläinen
(vasem m alla ylhäällä) sekä ta rjo ilija t
Heini Sillanpää (oikealla ylhäällä), Milja
Forsberg (vasem m alla alhaalla) ja
Riina Kallio (oikealla alhaalla).
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P ih viro tu jen lihaa m yyd ään
s u o ra m y y n tin ä ja verkossa

Toijan tila lla K auhajoen Kantakylässä on e rik o is tu ttu herefo rd-karja an ja v iim e v u o d e t tila on
o llu t kokonaan luom ussa. Tilan pe llo illa käyskentelee suuri jo u k k o em o le h m iä sekä n u orta
karjaa ja jo ku n e n sonni. Kuvassa isäntä A n tti Toija ja poikansa Veikko karjan kera. Veikon
ensim m äisiä sanoja o liv a t aikanaan "a m m u u u ” ja ”g rrrr” eli tra k to ri!

Kauhajoella kasvatetaan m yös e rityise sti
lih a n tu o ta n to o n sopivia k arja rotu ja, jo is ta
tässä esitellään H ighland C attle eli s k o tla n ti
lainen yläm aa nka rja sekä H ereford. Yläm aankarja pärjää karva p e itte e n ja paksun na h
kansa avulla ulkosalla läpi vuod en , jo te n kal
liita na ve tta rake nn uksia ei ta rv ita . Lisäksi se
sopii e rinom aise sti la id u n ta m a a n käytöstä
p o is tu n e illa tu rve so illa . Myös he refo rd-karja
käyttää nurm ea te hokka asti ravin ton aan ja
pystyy eläm ään la itu m e lla keväästä syksyyn.
Talvella e lä im e t pääsevät m a hd ollisuuksien
m ukaan u lo s ja lo itte lu ta rh a a n .
Kaupassa m yytävä naud anliha on
edelleen s uurim m aksi osaksi lä htö isin m a i
to tilo ilta . Yläm aankarjan ja herefo rdin lihaa
ei tu o te ta k a a n pääsääntöisesti m assateurasta m o ille , sillä lihan pa rem paa syön tilaa tua
ei h u o m io id a riittä v ä s ti h inn oittelu ssa. A tria
ei ota yläm aankarjaa edes vastaan. Yleensä
käytetä änkin jo ta in pie n te u ra sta m o a (Kau
hajoen lähin on nykyään O rism alassa) ja
liha m a rkkin oid aa n itse. M a rkkin o in ti vaatii
panostuksia esim erkiksi s uora m yyn nin
o rg a n iso in tiin , tu o tta jie n yh te isto im in ta a n ,
m e ssue sittelyihin sekä n e ttik a u p p a a n .53
Seuraavassa kappaleessa esitellään m u u ta 
ma näitä karjoja kasvattava tila sekä niiden
m a rkk in o in tim e n e te lm iä .
Johanna R otola-P ukkila a lo itti Riverh ill-tila lla a n yläm aa nka rja n pido n vuonna
2004. Peltoala on vä h ite lle n kasvanut kun
m y y n tiin on tu llu t sopivia tilo ja ta i lohkoja.
V uonna 2011 tila s iirty i kokonaan luom uun .
Tila tu o tta a sekä ja lo s tu se lä im iä e ttä luom ulihaa s u o ra m y yn tin ä .54 Jo aiem m in
lu o m u tu o ta n n o n yhteydessä m a in ittu Päivi
ja Lauri P eltolan perhe s iirty i vuon na 2004
lu o m u sio ista kokonaan yläm aankarjaan.
Luom uliha ja niistä te h d y t ja lo s te e t m enevät
o m a lle tila u sra vin to la lle , Toran Kievarille,
sekä o s itta in su o ra m y yn tiin tila lta .55 Kaksi
te uvala ista ja yksi kauhajokelainen herefo rd-ka rja a pitävä tila on y h d is tä n y t lihatu o tte id e n s a m a rkk in o in n in Laidun H ereford
-nim isen y rity ks e n alle. Yritys m yy esim e rkik
si liha la jite lm ia sään nö llisesti to im ite tta v in a
” H e re lo o tin a ”. Osa Laidun H erefordin kautta
m a rkkin o ita va sta lihasta on luom ua. Tanne
rin tila lle Teuvan Perälän kylään en sim m äiset
h e re fo rd it saap uivat 1990-luvun alussa.
H arjun tila lle Teuvan Äystöön tä m än rodun
e d u s ta ja ttu liv a tv u o n n a 2008. Toijan tila
K auhajoen Kantakylässä sai e n sim m äiset
herefordinsa vuon na 2007 ja karja sai lu om u statu ksen vuon na 2012.56
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twist»

Mansikka on to tu ttu yhdistä m ä än
Itä-S uom een, m u tta saa sitä Kauha
jo e lta k in , vaikka suoraan pe llo sta
ta i sitte n paikka ku nna n kaupoista
lä h itu o ta n to n a . Kuvat o v a t Helena ja
Ari-Pekka Kukkasm äen m a rja tila lta ke
sältä 2015. M a n s ik a n p o im ija to v a t pää
osin ukrainalaisia, jo ita on Suupohjan
m a a tilo illa töissä paljon.
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Kasvihuoneviljely ei Kauhajoella ole ollut yhtä suuressa suosiossa kuin naapuripi
täjissä Honkajoella, Karviassa ja Teuvalla, Närpiön määristä nyt puhumattakaan.
Vuoden 2013 TIKE-rekisterin mukaan kasvihuonetiloja oli Kauhajoella vain kol
me. Erikoiskasveista tyrni herätti vuosituhannen vaihteesta lähtien innostusta.
Tästä marjasta oli puhetta jo elintarvikekomponenttien yhteydessä, mutta tyrniä
on kasvatettu myös marjoina, mehuna ja hilloina myytäväksi. Esimerkiksi sepänkyläläiset Seppo ja Leena Koivumäki aloittivat vuonna 1998 tyrnin viljelyn 260
pensaalla, mutta kuusinkertaistivat määrän vuoteen 2004 mennessä. Tyrnin kas
vatus ja etenkin sopivien lajikkeiden valinta on edennyt kantapään kautta.57Tyrnin
viljelyala on Kauhajoella nykyään noin 30 hehtaaria.58Viljellään Kauhajoella man
sikkaakin, esimerkiksi Kukkasmäen Marjatila Aronkylässä kasvattaa mansikkaa
noin kuuden hehtaarin alalla. Tila tuottaa itse poimitun tai valmiiksi noukitun
mansikan lisäksi mehuja, hilloja ja pakasteita sekä toimii tuoremehuasemana yk
sityisille.59
Maatalous voi olla myös yrityksen sivuelinkeino. Esimerkiksi äijönkyläläinen
Sakari Äijö vaihtoi vuonna 2002 maidontuotannon IT-alan yrittäjyyteen ja sivu
toimiseen luomuviljelyyn, sillä maitotalouden jatkaminen olisi vaatinut suuria
investointeja. Tietokoneura oli alkanut aikanaan harrastuksesta, mutta yrityksen
perustamisen jälkeen Äijö kouluttautui tällä alalla. Seutukunnan kuituverkolla oli
suuri merkitys yrityksen käynnistämisen kannalta.60

Energiaomavaraisuuden tavoittelua ja läm pölaitoskauppaa
Lähienergian suosio on jatkanut kasvuaan. Ilmastotavoitteiden lisäksi etenkin
raakaöljyn hinnan vuoteen 2008 saakka jatkunut kiivas nousu61 sekä laitteistojen
kehittyminen ovat tukeneet lähienergiaa. EU:n vuoden 2008 energiastrategiassa
Suomelle annettiin yhteisön keskiarvoa huomattavasti korkeampi tavoite vuoden
2020 uusiutuvan energian osuudeksi, 38 %. Tähän aiotaan pyrkiä bioenergian,
tuulivoiman, maalämmön, jätteiden energiakäytön, aurinkoenergian sekä vesivoi
man avulla.62 Turvetta pidetään Suomessa hitaasti uusiutuvana energialähteenä,
mutta sen ympäristövaikutuksista taitetaan peistä jatkuvasti. Viime vuosina tur
peen käyttö on vähentynyt energiaverotuksen muutosten myötä; lisäksi tuotan
non lupakäytäntö on tiukentunut. Lähienergiaa turve kuitenkin eittämättä on, ja
se on vuosien mittaan korvannut huomattavan määrän tuontipolttoaineita. Reijo
Mäki-Kyyny haarukoi haastattelussaan, että yksin hänen yrityksensä osuus Iironnevasta ehti neljännesvuosisadan kestäneen täystuotannon aikana tuottaa 7 500
rekkakuormallista turvetta, mikä vastaisi lähes 20oo:ta täyttä öljyauton lastia.63 Ei
metsäenergiankaan kohtalo kasvihuonekaasulaskelmissa ole mitenkään itsestään
selvä - meidän metsätaloutemme kun eroaa painoarvoltaan merkittävämpien mai
den käytännöistä.
Poliittiset prosessit etenevät tahollaan, mutta sillä välin Suupohjan alue pyrkii
kohti energiaomavaraisuutta. Metsäbiomassaa riittää, maalämpö sekä muut talo
kohtaiset ratkaisut lisääntyvät, ja tuulivoimaa on seutukunnalle suunnitteilla run-
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säästi syöttötariffin houkuttelemana. Lupamenettely ja lausuntokierrokset
ottavat aikansa, joten lopullinen toteuma selviää vasta tämän kirjan ilmes
tymisen jälkeen. Syksyllä 2014 pidettiin Sysituuli Oy:n tuulimyllyn avajaiset
Sysimäellä. Vuonna 2015 myllyjä oli nousemassa yhdeksän lisää Mustaisnevalle. Vuonna 2014 valmistuivat myös ensimmäiset tuulivoima-asentajat
Suupohjan ammatti-instituutista.64 CHP- eli yhdistetyt lämmön ja sähkön
tuotannon laitokset eivät tätä kirjaa kirjoitettaessa olleet edenneet lopullisen
toteutuksen asteelle. Suupohjan Perunalaakso Oy:n hanke Karijoella on ollut
vireillä pitkään. Pääraaka-aineena olisi perunankuorijäte, ja omaan käyt
töön tulevan sähkön ja lämmön lisäksi tarkoituksena olisi tuottaa myyntiin
saakka liikennekaasua. Toinen pitkään vireillä ollut hanke on maatalousop
pilaitoksen uuden navetan yhteyteen suunniteltu biolaitos, jonka syötteeksi
tulisi lietelantaa, nurmirehua ja ehkä myös perunankuorijätettä.65
Bioenergia on ollut alueen materiaalinkäsittelyn ja muun metalliteolli
suuden yhtenä perustana vuosikymmeniä. Selkeä yhteys on esimerkiksi jo
aiemmin mainitulla Säätötuli Oy:llä, johon Risto ja Petri Piipari lähtivät
mukaan vuonna 1993 ja tulivat ainoiksi omistajiksi vuonna 1997. Tuolloin
yrityksessä oli yksi ulkopuolinen työntekijä. Yritys lähti nopeaan kasvuun
kiinteän polttoaineen suosion mukana 1990-luvun lopulla. Vuonna 2000
yrityksellä oli kymmenen työntekijää ja saman verran alihankkijoita, mutta
jo vuonna 2006 molemmat lukemat olivat lähes kolminkertaistuneet. Liike
vaihto nousi yli viiteen miljoonaan euroon. Laitteiden teho kasvoi nopeasti
50-250 kilowatin laitoksiin, joita myytiin siipikarjatiloille, kasvihuoneTUOMOHAVUNEN

T u ulivo im a pu istoja on Suupohjan alueelle
s u u n n ite ltu useita ja e n sim m äiset tu u liv o i
m a -asen taja t e h tiv ä t va lm istu a a m m a tti-in s 
titu u tis ta tä m än kirjan k irjo itta m is e n aikaan,
keväällä 2014. M iten suup oh jalaisen tu u liv o i
man lo p u lta käy, jää nähtäväksi. Syksyllä 2014
p id e ttiin k uite nkin jo S ysituuli Oy:n tu u lim y lly n
avajaiset Sysim äellä. K ooltaan v a ik u tta v ia sii
piä k iin n ite ttiin lokakuussa. M yllyn p ä ä u ra k o it
sija o li Lagervvey Systems B. V.

331

REUNAKUVAT MARKKU HAAPAMÄKI

yrittäjille sekä tavallisille omakotirakentajille. Kunnallisille lämpölaitoksille alkoi
mennä 1000 kilovvatin konttilaitoksia. Tätä kirjaa kirjoitettaessa pääosa toimituk
sista oli jo 150-500 kilowatin lämpökontteja teollisuudelle ja maatiloille. Kunnille
toimitettavien lämpölaitostenkin teho oli kaksinkertaistunut. Pientalomarkkinat
ovat sen sijaan hiipuneet maalämmön suosion myötä. Vientiin laitteista menee 30
%, kohteina Baltia, Ruotsi, Norja, Espanja, Ranska ja Kanada. Yritys työllistää ny
kyään 34 henkeä, joista kymmenkunta Kauhajoen ulkopuolella. Omistus on siir
tynyt sisaruksille Petri Piipari, Hanna-Kaisa Juntunen ja Minna Pihlajamäki sekä
toimitusjohtajana toimivalle Marko Pihlajamäelle. Liikevaihto on hieman yli kuusi
miljoonaa euroa.66
Lähienergialämmityksen voi myös ulkoistaa, ja tällaista palvelua tarjoaa esi
merkiksi Raimo Lakson ja Reijo Mäki-Kyynyn liikkeelle laittama Helppo Lämpö
Oy. Yhtiössä on 28 osakasta, joilla on kokemusta hakkeen ja turpeen tuotannosta
sekä koneiden rakentamisesta. Yritys toimittaa asiakkaalle kattilalaitoksen sekä
polttoaineet ja huolehtii kattilan toiminnasta.67

Finanssikriisin vaikutuksia Kauhajoella
Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla alkoi kesällä 2007 häiriötila, joka kasvoi
vuoden mittaan kokonaiseksi finanssikriisiksi. Talouden tuotanto supistui ympäPENTTI KAKKORI

B iofire Oy on yksi k otim aiste n ener
g ialä hte id en suosiota m e ne styksek
käästi hyö d yn tä n e istä y rity ks istä .
Viereisessä kuvassa Biofiren tilo ja
N um m ijärvellä, keskellä la ttia a
y rittä jä Reijo Santala. Reunakuvissa
yllä P uskankylän isän tie n p e ru s ta 
m an v ilja nkuivau so su usku nna n uusi
kuivuri, jo h o n B iofire to im itti p o lttim en ja p o ltto a in e e n s y ö ttö la itte e t.
P oltto ain ee na voi käyttää vaikkapa
h a ke tta , tu rv e tta ta i vilja n esipuhdistusroskaa. Alakuvassa Santala
katsoo, palaako. Ja hyvin palaa.
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ri maailmaa ja Suomikin joutui syvään taantumaan. Vuonna 2009 bruttokansantuotteemme supistui kahdeksan prosenttia.68 Tämä kriisi iski ensinnä vientiteolli
suuteen ja sen alihankkijoihin. Kauhajoella jouduttiin lomautuksiin ja irtisanomi
siin, kun tilauksia peruttiin. Korvaavia tilauksia kyllä saatiin, mutta ne olivat usein
pienempiä. Lisäksi materiaalinkäsittelyn alalla pitkät projektit johtavat siihen, että
tuotantohenkilöstö työllistyy vasta hyvän aikaa tilauksen jälkeen. Vientiteollisuu
dessa tilanne alkoi helpottaa noin kolmen vuoden kuluttua kriisin alkamisesta.69
Tällä välin taantuma oli saapunut vientiteollisuuden kautta myös kotimarkkinoille.
Yritysten taseet olivat kuitenkin toisessa kunnossa kuin 1990-luvun alun lamassa,
joten konkursseja tuli huomattavasti vähemmän kuin tuolloin. Lisäksi Kauhajoen
tilannetta auttoivat osaltaan julkisen ja yrityspuolen suuret investoinnit, joista esi
merkkeinä uusi koulukeskus, Rautia K-maatalous, K-Citymarket sekä Suupohjan
Osuuspankin laajennus. Taantuma kuitenkin vaikutti uuden kauppakeskusalueen
liikkeiden määrään, joka jäi suunniteltua pienemmäksi. Myös vanhaan keskustaan
jäi tyhjiä liikepaikkoja.
Vientiteollisuus on toipunut hiljalleen finanssikriisistä, mutta kotimarkkina
on jäänyt alavireiseksi. Kauhajoen työttömyysaste on kasvanut ja oli vuoden 2015
alussa jo lähes 14 %, mikä vastasi myös koko maan keskiarvoa.70 Ostovoima on ol
lut laskussa koko maassa.71 Kaupan ala on kärsinyt, ja sillä on yhtenä lisärasitteena
vielä verkkokaupan tuoma kilpailu. Suomalaiset ovat siirtyneet ostamaan edulli
sempia elintarvikkeita.72 Esimerkiksi Vesalan ja Vihisen menestystekijäraportissa
tutkimuskohteena ollut Rantalan liha oli huomannut vaikutuksen myynnissään,
sillä taloudellisesti kireämpinä aikoina ihmiset joutuvat laadun sijaan valitsemaan
hinnan perusteella.73 Leipomoyrittäjä Vesa Ojala oli tehnyt yritysoston sekä uu
distanut Ojalan Pakarin puolta juuri ennen taantuman saapumista. Ojala totesi
haastattelussaan:
Mut se vain niin ku opettaa sitä, että pitää olla tarkempi ja ne vähät markkinoin
tiponnistukset pitää käyttää oikeen.74
Talonrakennus on ollut vaikeuksissa ja uusien talopakettien myynti laskusuunnas
sa vuodet 2011-2014. Talopaketteja myydään koko Suomessa enää noin 4 500 kap
paleen luokkaa, mikä on alle puolet finanssikriisiä edeltäneistä määristä. Lisäksi
rakennettavien talojen koko on pienentynyt entiseen verrattuna. Tämä luonnolli
sesti näkyy kauhajokelaisten talovalmistajien liiketuloksissa.75
Myös kansallisia aluekehittämisvaroja supistettiin taantuman ja finanssikrii
sin vuoksi. Valtio katkaisi vuonna 2010 kansallisten tukien rahoitukset kesken
kauden, mikä vaikutti esimerkiksi huonekaluteollisuuden kehittämishankkeisiin.
Vuonna 2014 hallitus päätti lakkauttaa ns. maakunnan kehittämisrahan. Samoin
kansallinen maaseudun kehittämisraha väheni huomattavasti ja ELY-keskusten
toimintamäärärahoihin suunniteltiin sopeutuksia. Pääasialliset aluekehittämisen
määrärahat kuitenkin säilyivät, kun EU:n uusimmat rakennerahasto- ja maaseu
tuohjelmat lähtivät liikkeelle.76
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MARKKU HAAPAMÄKI

Reija H aa p a n en
Lauri H a u ta m ä k i

YRITTÄJIEN JA YRITYSTEN
ERILAISIA KEHITYSSUUNTIA
JA POLKUJA
MATTI YLI-KOSKI

Tässä osassa y rittä jy y ttä lä he stytää n "p o lku n ä kö k u lm a sta ” m u u ta m ie n hyvin e rityy p p is te n
y rity ste n kautta. Mukana ovat m m . Tapion kaupan Tapio N evanpää (vasem m alla) sekä m aan
v ilje lijä Kari Rahikka, jo ka yläkuvassa on pa hkahom een to rjun na ssa rap sipellolla .
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KAUHAJOEN MUSEO, ALFRED NIEMISTÖ

Y rittäjä n ta iva l saattaa kulkea hyvin
m o n e n ty yp p is iä p o lkuja ja te itä
p itk in uran eri vaiheissa. Tässä tä tä
k u va in n o llis ta ideaa ha va inn ollistaa
aivan k o n k re e ttin e n tie, valokuvaaja
A lfred N iem istön kam eran ka u tta
nä htynä. N iem istölle on ilm eisesti
s a ttu n u t va lo ku va uksellin en kohde
kaikkien tila u s tö id e n vastapa in oksi
ja po lku p yö rä on saan ut jäädä tien
sivuun o d o tta m a a n . Kuva on 1900-lu
vun vaihteesta.

Lauri H a u ta m ä k i

Yritys-ja yrittäjäpolkujen tyypittelyä
Vanhoissa saduissa ja virsissä elämää kuvataan usein matkaksi, joka alkaa synty
mästä ja päättyy kuolemaan. Samalla tavalla yrittäjän taivalta ja yrityksen kehitys
kulkua voi kuvata matkana, joka etenee tiettyä polkua pitkin. Reitti voi olla alussa
vain mätäs siellä täällä: yrittäjä loikkii mättäältä toiselle, aloittaa moniakin yrityk
siä, jotka eivät tunnu sopivilta tai jotka epäonnistuvat. Sitten löytyy polunpää, jota
pitkin hän lähtee kulkemaan, joskus mutkitellen, myötä- ja vastamäkiä kokien,
joskus suohonkin vajoten, mutta ponnistellen nousee ja jatkaa kulkuaan. Polku
saattaa kadota kokonaankin, mutta suotuisassa tapauksessa löytyy uudestaan. Voi
ilmestyä jopa aivan uusi polun haara, joka suoristuu ja levenee tieksi ja parhaassa
tapauksessa johtaa yrittäjän valtatielle kohti maailman ääriä. Tällaisellakin tiellä
voi tosin yhtäkkiä tulla äkkipysäys ja yhteentörmäys, voi joutua sivuteille tai jopa
mättäikölle ottamaan vauhtia uudestaan. Tosi yrittäjä kyllä yleensä onnistuu, jos
on "vahingosta viisastunut”.
Yrittäjiä ja yrityksiä on monentyyppisiä. Jotkut tekevät pääasiallisen elämän
työnsä yhdessä yrityksessä perustamisesta alkaen, jolloin yrittäjä- ja yrityspolku
yhtenevät. Yritys usein jatkuu vielä kun alkuperäinen perustaja siirtyy pois työelä
mästä. Tällöin voidaan puhua yrityspoluista. Jotkut taas voivat olla luonteeltaan
sarjayrittäjiä, jotka tietoisesti aloittavat yrityksen ja lopettavat sen aloittaakseen
taas uuden. Silloin etualalle nousee yrittäjäpolku. Voi olla myös sellaisia, jotka tie
toisesti toimivat samanaikaisesti monissa toisistaan erillisissä yrityksissä. Heitä
voitaisiin kutsua moniala- eli multiyrittäjiksi. Tällöinkin on periaatteessa kyseessä
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yrittäjäpolku, mutta se haarautuu ainakin väliaikaisesti eri suuntiin ja saattaa taas
myöhemmin mahdollisesti yhtyä. On esimerkiksi kauppiaita, jotka ovat harjoit
taneet muutakin yritystoimintaa, esimerkiksi vaikkapa Joel Mäki, jonka yritys
toiminnasta esitetään tarkempi kuvaus tässä luvussa. Useimmiten on kuitenkin
erotettavissa pääasiallinen yritysmuoto, jota sitten muut yritysmuodot täydentävät.
Maanviljelyä ei ole yleensä pidetty yrittäjyytenä, mutta senkin luonne on ny
kyisin muuttumassa, koska maatalouden harjoittaminen jo sinänsä vaatii tänä päi
vänä vahvaa yrittäjyyttä tilakoon, kustannusten ja riskialttiuden kasvun myötä.
Monet viljelijät tasapainottelevatkin nykyisin tuottajan ja yrittäjän roolien välillä.
Myös maatilojen harjoittaman muun yritystoiminnan merkitys on kasvanut no
peasti. Tosin jo 1900-luvun alkupuolella ja sitä aiemminkin monet vauraat viljelijät
harjoittivat maatalouden ohella monenmoista ja laajaakin liiketoimintaa, esimer
kiksi C. W. v. Schantz, A. K. Kaura, M. E. Äijö, V. J. Marttila, Otto Toivakka, Juho
Kullas, Sameli Ala-Keturi ja Leander Soini. Nykyisin lukuisilla viljelijöillä saattaa
olla useitakin sivuelinkeinoja, kuten tässä luvussa esiteltävillä Lahdenmaan, Ra
hikan ja Kangasniemen perheillä. Toisaalta maa- ja metsätalous saattaa olla muun
alan yrittäjän sivuelinkeino.
Kauhajokelaisesta yrittäjyydestä voisi kirjoittaa tuhat kehitystarinaa, ja kaikki
olisivat omintakeisia ja ansaitsisivat tulla kerrotuiksi. Tässä luvussa esitellään edel
lä kuvatun luokituksen mukaan esimerkin omaisesti sellaisia yrityksiä ja yrittäjiä,
joista on ollut saatavissa riittävästi tietoja ja jotka edustavat kauhajokelaisen yrit
täjyyden eri osa-alueita. Varsinaista monialayrittäjää ei esitellä. Vilho Kuuselan,
Esko Salon ja Ritva Koiviston uran kuvaukset ovat tyypillisiä yrittäjäpolkuja ja
muut ovat yrityskeskeisiä polkuja. Kauhajoen Saha ei ole tyypillinen yrittäjävetoinen yritys, mutta sen johtajista varsinkin Veikko Niemi-Aro johti yritystä yhtä
antaumuksellisesti, kuin olisi itse omistanut sahan. Mäen ja Nevanpään kauppi
asperheiden, samoin kuin Lahdenmaan ja Rahikan tilojen sekä Kangasniemen
yrittäjäperheen kuvauksissa tulee esiin sekä yrittäjä- että yritysnäkökulma. Niinpä
niiden kehitys kuvataan omassa ryhmässään.
Painopiste tässä luvussa on erilaisissa kaupallisissa yrityksissä, sillä ne ovat jää
neet yritystoiminnan vaiheiden kuvauksessa muutoin taka-alalle. Maatilat otettiin
mukaan samasta syystä. Varsinaisista teollisista yrityksistä kuvataan vain Kauha
joen Saha Oy:n kehitystä, koska se oli 1900-luvun alkupuolen huomattavin yritys,
joka menestymisestään huolimatta joutui monien omistajanvaihdosten jälkeen
1990-luvun alun laman kurimukseen. Esille on teollisista yrittäjistä otettu Esko
Salo omaperäisenä, idearikkaana ja innostavana yritysjohtajana, joka oli vauhdit
tamassa Kauhajoelle tärkeän materiaalinkäsittelyalan syntymistä. Monien muiden
tärkeiden teollisuusyritysten toimintaa esitellään laajasti kirjan kronologisessa
osuudessa. Kaikkia edellä mainittuja, kuten muitakin kauhajokelaisia yrityksiä ja
yrittäjiä, yhdistää yrittäjähenki, jota ei ole opittu kirjoista, kouluista eikä kursseil
ta, vaan se on osin synnynnäinen ominaisuus, mutta ehkä kuitenkin pääosin kodinperintönä saatua arvomaailmaa ja asennetta.
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VILHO KUUSELAN ARKISTO

V ilho Kuuselan isä ja äiti o liv a t yrittä jä lu o n te ita ja perhe eh ti m ukaan
m oneen to im in ta a n . Kuvassa Eeli
Kuuselan L e ip om o & Talou skau ppa
Sepänkylässä. P ortaid en edessä Vilho.
KAUHAJOEN KUNNALLISLEHTI 13.4.1931

Yrittäjäpolkuja
Reija H a apanen

Vilho Kuusela on synnynnäinen liikemies
Yritteliäs nuori mies päätyy autoilijaksi

M yyn 2 kpl. käytettyjä henkilöautoja,
Ford T-mallia, toinen aivan juuri re~
monteerattu ja laitettu pakettilavaksi,
vaihdetaan myöskin johonkin käypään
tavaraan, 1 kpl. 5-hevosvoimainen
Raleicjh-moottoripyörä ainoastaan mi
tättömän vahan käytetty sekä 1 kpl.
Crecent miesten polkupyörä, aivan uusi.
Tyhjiä nisujauhosäkkiä taas varastossa
monta eri kokoa isompi määrä.
Käykää tekemässä kauppoja, olen
kovalla Bpruutoo-tuulel!a“
Kunnioittaen

E. K U U S E L A .
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Vilho Kuusela on toisen polven yrittäjä, sillä Eeli-isällä oli kaikenlaista yritystoi
mintaa riistan- ja nahanvälityksestä lähtien. Eeli oli myös Kauhajoen ensimmäisiä
autoilijoita jo vuonna 1925. Samoin äiti oli yritteliäs tekijäihminen. Perhe osti Filppulankylästä vanhan meijerirakennuksen ja perusti siihen leipomon sekä kylän
ensimmäisen ruokatavarakaupan, jolle tuli vielä sivupiste Nummijärvelle. Välillä
perhe oli muutaman vuoden Sepänkylässä pitämässä leipomo-kahvilaa, kunnes isä
tuli vuonna 1939 toripäivien pullanmyyntireissulla ostaneeksi keskustasta ”Kulumakaffilan” ja perhe ryhtyi jatkamaan sen toimintaa. Ruokala-kahvila Kulma toi
mi vuoteen 1944, ja myöhemmin Eeli piti samassa rakennuksessa Kauhajoen Kone
ja Pyörää.

PIIRROS MATTI "NIFFE” NISULA

Vilho oli lapsesta saakka mukana kodin yritysten töissä sekä isänsä apuna tä
män toimiessa metsätyömailla työnjohtajana. Isän kanssa tulleen kärhämän jäl
keen hän lähti vuonna 1945 kauhajokelaisten kuorma-autoilijoiden apuriksi Lapin
jälleenrakennukseen. Kuusela katsoo yritystoimintansa alkaneen tästä pakolli
sesta itsenäistymisestä 18-vuotiaana. Reissulta siunaantui monien värikkäiden
vaiheiden jälkeen ensimmäinen oma auto, ja Kuusela harjoitti Kauhajoella taksi
liikennettä jo ennen kuin sai iän puolesta suoritettua ajokortin. Autot vaihtuivat
vähitellen parempiin, ja ennen pitkää Kuuselalla oli myös kuorma-auto.
Hyvät tulomahdollisuudet houkuttavat karstausalalle

Seuraava idea perustui Kauhajoen karstauskonetuotantoon ja tuttujen karstaamoyrittäjien hyviin kokemuksiin alasta. Kuusela myi vuonna 1948 Ford Sussex -merk
kisen kuorma-autonsa ja sai siitä noin puolet karstauskoneen hinnasta. Kuusela
ja hänen yhtiökumppaninsa Ilmari Säntti tekivät pienimuotoista markkinatutki
musta: missä olisi paljon lampaita, mutta ei karstaamoa lähettyvillä. Sopiva paikka
löytyi hyvien liikenneyhteyksien varrelta Merikarvian Tuorilasta.

V ilho Kuusela lä hti nuorena m iehenä
kauhajokelaisten ku o rm a -a u to m ie sten m ukana O uluun. M iehet te k iv ä t
tö itä Lapin jä lle en rake nn ukse n
parissa. V ilho tu li ku ite n kin hyvin
pian ostaneeksi eräältä ta ksiku skilta
lainarahalla au ton - k o rttia k a a n ei
vielä o llu t. A u to lle ta rjo ttiin k uljetu sta
k u o rm a -a u to ky yd illä , m u tta V ilho ajatte li o p ete lla ajam aan sam alla kun tu o
autonsa k o tiin K auhajoelle. "M itähän
äijä sanoo, kun m ulla on a u to ”, oli yksi
ta u s ta lla k o lk u tta v a ajatus. A jo m a tka
itsessään oli m o niva ihe ine n, m u tta
p ä ä ttyi lo p u lta kotip ih aan .
V ilho m eni nukkum aan ja a ja tte li
aam ulla esitellä autonsa "rehevää”
isälleen. Kaikki m eni k uite nkin aivan
to ise lla lailla. H ä k ä p ö n ttö a u to oli
pitkä n m atkan rasituksista s y tty n y t
palam aan. K iitosten sijaan isä hirm u stui sekä velkarahalla oste tusta
au tosta e ttä sen palam isesta. V ilholle
ko e tte le m u s to i m o nta lisäoppia, jo i
den ka u tta ja lo s tu i ta ita va a u to m ie s ja
m onen m u un kin alan y rittä jä .
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V ilho Kuusela p iti 1950-luvulla
karsta a m o -ke h rä ä m ö ä suurem pien
m a rkk in o id e n ääressä Lahdessa. Kuva
esittää Kuuselan laitoksessa o llu tta
kauhajokelaisen Jyvä Oy:n karstauskon e tta .

Siirtyminen suuremmalle paikkakunnalle

Kun karstaaminen tuotti hyvin tuloa, Kuusela alkoi pian pohtia suuremmalle
paikkakunnalle siirtymistä sekä villojen käsittelyn ulottamista kehruuseen saak
ka. Lahdesta löytyi sopiva liiketila, ja Tuorilan toiminta myytiin. Lahden yritys oli
yhtä lailla menestyksekäs ja villoja riitti kehrättäviksi, mutta kahden asian yhteen
sattuma sai Kuuselan kaupittelemaan tämänkin hyvin menestyneen liikkeen pois:
keuhkoihin ilmaantunut vika sekä Kalle Anttilan postimyynnin ilmaantuminen
lankamarkkinoille. Kuusela alkoi aavistella alan joutumista kovan kansainvälisen
kilpailun kohteeksi.
Paluu kulmakaffilaan, tällä kertaa kone- ja pyöräkauppiaaksi

”Automaattikonehet tuli
ompelukoneista, mun piti olla
näyttämäs kuinka siksakilla
ommellahan”
Vilho Kuusela
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Vilho Kuuselan perhe asettui Kauhajoelle ja Vilho palasi hetkek
si kuorma-autourakoitsijaksi, kunnes ryhtyi puolisonsa Kertun
kanssa pitämään Vilhon isältä ostettua kone- ja pyöräkauppaa.
Tämä yritys lähti laajenemaan monenlaisiin ajankohdan menestysartikkeleihin, kuten lypsykoneisiin, ompelukoneisiin sekä
moottorisahoihin. Näiden myynti ei rajoittunut kivijalkaliikkeeseen, vaan Vilho kävi esittelemässä koneiden toimintaa ja
tekemässä kauppaa ympäri seutukuntaa. Myyntityöhön kuului
oleellisena osana käyttökoulutus:

Joka ehtoo olin johonaki taloos opettamas emäntiä lypsämähän koneella. Automaattikonehet tuli ompelukoneista, mun piti olla näyttämäs kuinka siksakil
la ommellahan. — Mä myin moottorisahoja tosi paljo. Kauhajoki, Jalasjärvi,
Honkajokia myören mä kuljin pitämä s sahanäytöksiä. Piti opetella kaatamahan
moottorisahalla puut kumohon ja isännät oli innoossansa ja moottorisahakauppa kävi.
Muita uutuustuotteita olivat pyykinpesukoneet, mopedit ja moottoripyörät.
ILMOITUS VAASA-LEHDESTÄ VUODELTA 1962
S u n n u n t a in a lo k a k u u n 2 8 p S iv ä n ä — 15

Tiedättekö, että N S U ^ P R I N Z
ON O M A A YLHÄISTÄ LUOKKAANSA
- johtavaa kansainvälistä muotoilua
se on lä nsisa ksa la in e n , m a a il
m a n k u u lu n N SU -teh ta a n v a l
m istam a
> siin ä on 3 0 h v ilm ajäähdytetty
4-taht. rivim oottori
i h u ip p u n o p e u s 12 2 km /t
i sen ke skiku lu tus on
lt/ 1 0 0 km

v a in

5,7

> siin ä on erill. kierrejousitus
putki-isku n vaim e ntajat sekä
P rinz-A ir ilm atyyn yt

ODOTAMME

Hinta onnistuneen saneerauksen johdosta
KÄYNTIÄNNE
ainoastaan 640.000:—

Esittelem m e I‘ RIi\Zin seuraavilla

paikkakunnilla:

prih s ä u t o

Kauhajoen Kone ja Pyörä

Seinäjoki Kauppak. 20 — Puh. 22277

K a u h a jo k i — P u h . 187

L f'.

★

A u to tv e tiv ä t Kuuselaa aina vain p u o 
leensa. Kuvassa K auhajoen Autokeskuksen avajaiset vuon na 1969.

Autokauppiaan ura alkaa vuonna 1962

Isompi loikka oli kohta edessä. Kun autojen myynti vapautui vuonna 1962,
Kuusela sai tehtyä moottoripyörätoimittajansa Helkaman kanssa sopimuksen
NSU-Prinz-autojen myynnistä Kauhajoella. Prins-Auto-niminen yritys perustet
tiin lopulta kuitenkin Seinäjoelle, josta Kuusela sai hankittua entiset Ford-liikkeen
tilat. Kauhajoen pienkoneliikettä piti Kerttu-puoliso. Jälleen kuvaan astuivat ter
veyden aiheuttamat ongelmat, ja selkävaiva pakotti Kuuselan myymään Seinäjoen
liikkeen jo viiden vuoden päästä. Kun selkä saatiin leikkaamalla kuntoon, Kuuse
la perusti vuonna 1969 uuden autoalan liikkeen, Kauhajoen Autokeskuksen, tällä
kertaa jälleen kotipaikkakunnalleen. Kuuselan pojat Jussi ja Mikko tulivat aika
naan mukaan yritystoimintaan ja ottivat sittemmin vastuun autoliikkeestä. Liike
sai Kauhajoen Yrittäjien Vuoden Yrittäjä -tunnustuksen vuonna 2006.
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V ilho Kuusela eh ti m ukaan m yös
p o litiik ka a n . Kuvassa Kuusela vävynsä
Heikki Ketolan sekä M a tti ja Lea Ristilä n kanssa tu tka ile m a ssa k unn allis
vaalien tu lo k sia lokakuussa 1976.

Yhteiset asiat kiinnostavat myös

Vilho Kuusela on yrittämisen ohella tehnyt pitkän uran kunnallispolitiikas
sa sekä yrittäjäjärjestön tehtävissä. Yrittäjäjärjestössä Kuusela oli eräs kantavista
voimista paikallistasolta valtakunnan tasolle saakka. Hän on ollut poikkeuksel
lisen aktiivinen yhteisöllisessä yrittämisessä, ja hänen paneutumisensa on ollut
keskeinen tekijä monissa tärkeissä hankkeissa. Esimerkiksi Lamminmaan lento
kentän, Kunto-Sotkan ja Kauhajoen Kotiseututalon rakentamisessa hän on ollut
sekä suunnittelemassa, varoja hankkimassa että toteuttamassa. Hänen aktiivinen
vaikutuksensa on ulottunut myös kotiseututyöhön, esimerkiksi Kauhajoki-Seuran,
Etelä-Pohjanmaan murreseuran ja Suomen Heimot ry:n toimintaan, joista kahta
jälkimmäistä hän on ollut perustamassa. Kuuselalle myönnettiin pitäjäneuvoksen
arvonimi vuonna 2004.
Yhteenveto

Vilho Kuusela on aito sarjayrittäjä. Hänen tarinassaan nousee esiin alinomainen
yrittäjyys ja lannistumattomuus useista vastoinkäymisistä ja sairauksista huo-
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TUOMAS KOIVUNIEMI, KAUHAJOKI-LEHTI

K auhajoen Y rittä jä t ju h li 80 -vu o tista ta iva lta a n 3.10.2014. Tässä pöydässä on useita y rittä jä jä rje s tö n eri lu o tta m u ste h tä v iss ä to im in e ita , vase m 
m a lta edestä lukien Kauhajoen Yrittäjänaisissa to im in u t K e rttu Kuusela, Kauhajoen Y rittäjien ja Etelä-Pohjanm aan Y rittäjien pu he e n jo h ta ja n a sekä
Suom en Y rittäjien hallituksessa to im in u t V ilho Kuusela, Jussi Kuuselan p u oliso H annele Kuusela, Helinä R inta-Pukkila, n ä kym ä ttö m issä Jaakko
R inta-P ukkila ja viim eisenä Kauhajoen Y rittäjä na isten tie d o tu s sih te e rin ä to im in u t Annel Jyllilä.
Pöydän oikealla puolella, ta ka apä in lukien Kauhajoen Y rittäjien pu he enjoh tajana to im in e e t Erkki Jyllilä ja M atti R antala, Merja R antala, Jussi
Kuusela, Kauhajoen Y rittäjä na isten p u he enjoh tajana to im in u t Maija Ketola sekä Kauhajoen Y rittäjien ja Etelä-Pohjanm aan Y rittäjien p u h e e n jo h ta 
jana ja Suom en Y rittäjien hallituksessa ja työvaliokunn assa to im in u t H eikki Ketola.
Taaem m assa pöydässä näkyy Etelä-Pohjanm aan Y rittäjien p u h e enjoh taja Jyrki M äkynen, jo ka v a littiin pian tä m än jä lkeen Suom en Y rittäjien
p u h e enjoh tajaksi sekä hänen takanaan Kauhajoen Y rittäjien p u he enjoh tajana to im in u t Vesa Ojala.

limatta. Toisen polven yrittäjänä hän on omaksunut yrittäjyyden idean jo äidin
maidossa. Hänen uralleen on ollut tyypillistä jatkuva uusien mahdollisuuksien
havainnointi, tunnistaminen ja niihin tarttuminen - sekä tarpeen mukaan myös
nopea irrottautuminen. Luonteenomaista on ollut myös se, että hän on kulloises
sakin elämäntilanteessa etsinyt sopivia ja kannattavimpia liiketoiminnan sijainti
paikkoja, vieläpä aikana, jolloin liikkuvuus yleensä oli paljon vähäisempää kuin
nykyisin. Lopulta hän keskitti toimintansa Kauhajoelle ja se mahdollisti myös
osallistumisen paikalliseen yhteiskunnalliseen toimintaan.
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A utokaup an grand old man V ilho Kuusela lu o v u tti au tokau pa n p o jille en M ikolle ja Jussille. Kauhajoen Autokeskus Oy m yy nykyään uusia N issaneita sekä eri m e rkkie n v a ih to a u to ja . Palveluun kuuluu myös N issa n-ja Ford -va rao sam yynti sekä hu olto. Yläkuvassa M ikko Kuusela, oikealla ylhäällä
Jussi Kuusela m yy autoa.
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Reija H aapanen

Esko Salo yritysten ja asioiden käynnistäjänä
Nuori mies ryhtyy yrittäjäksi kotipaikkakunnallaan Köyliössä

Köyliöläinen Esko Salo kävi ammattikoulun viilaaja-koneistajalinjan ja perusti en
simmäisen yrityksensä vuonna 1963 kotikyläänsä, yhdessä veljensä kanssa. Salo
oli tuolloin vielä alle 20-vuotias. Yrittäjyyteen kannusti sekä isän esimerkki - Es
kon mukaan Arvi Salo oli ollut yrittäjä koko hänen muistamansa ajan - että kylän
muun vanhemman polven yrittäjyys. Maatalousympäristössä kysyntä erilaisille
koneille ja laitteille oli myös hyvin konkreettista, aivan kuin aiemmin kyläsepille.
Köyliössä Salot työllistivät lähes 50 henkeä.

T u o ta n to p ä ä llikk ö , in sin ö ö ri Jari
M äki-Rahkola (etualalla) o li e n sim 
m äisiä Esko Salon kauhajokelaisia
ty ö n te k ijö itä .
O ikeanpuoleisessa kuvassa
k o n e su u n n itte lija Markku Havu lum ilingon p iiru s tu ste n parissa. Taustalla
keskustelevat ta lo u sp ä ä llik k ö A n tti
Ala-Panula sekä Esko Salo. P erim m äi
senä s u u n n itte lu p ä ä llik kö , in sinöö ri
O lli-Pekka Pietilä.
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Kauhajoella paremmat mahdollisuudet

Köyliössä kasvun mahdollisuudet olivat kuitenkin rajalliset paikkakunnan pienen
koon ja 1970-luvun alkupuolen työvoimapulan vuoksi. Esko Salo halusi myös nos
taa yrityksen osaamistasoa palkkaamalla mm. suunnitteluinsinöörin, ja tähän oli
uskallusta vasta suuremmalla paikkakunnalla. Lisäksi Salo halusi irrota omilleen
ja ryhtyi siis etsimään toista paikkakuntaa. Vaihtoehdoista valikoitui Kauhajoki,

jossa oli ammattikoulussa metallipuolen linja ja koulutettua työvoimaa tarjolla.
Kehitysaluejaon vuoksi Kauhajoella oli myös mahdollista saada KERAn tukea yri
tyksen investointeihin. Köyliön yritys myytiin, ja Esko Salo perusti vuonna 1974
Kauhajoelle uuden Eskosalo Oy:n, jonka tuotantoa oli tarkoitus suunnata öljykrii
sin siivittämänä mm. turpeella toimiviin lämpökeskuksiin. Muutama suuri kaup
pa saatiinkin aikaan. Myös kasvuturpeen tuotannon kysymykset olivat pinnalla.
Samaan aikaan turvepuolen kanssa kehitettiin muidenkin alojen materiaalinkäsittelyjärjestelmiä. Salo laajensi Kauhajoella nopeasti ja sai käyttöönsä kunnan
rakennuttaman suuremman hallin. Työntekijöitä saatiin mm. paluumuuttajista,
ammattikoulusta ja yritysostoin.

,

..

, ..... ..........

Innovaattori ja edelläkävijä

Fazerin m akeistehtaan la itte is to oli
Esko Salo Ky:n suuria to im itu k sia
1 9 8 0 -lu vu n alussa.

Esko Salo otti rohkeasti käyttöön uutta tekniikkaa maailmalta. Tässä yksi tausta
tekijä oli juuri edellä mainittu henkilöstön koulutustason nosto. Salon yritykset
olivat monissa sovelluksissa Suomen, ellei koko maailman, eturintamassa. Salo piti
haastattelussaan etuna organisaation pientä kokoa: omistaja ja työntekijät olivat
projektien "iholla”, niin että asiakkaat pystyivät luottamaan heidän näkemyksiin-
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Kun pään sai auki jo lle k in uudelle
to im ia la lle , v o itiin m a te ria a lin kä sitte 
lyn ratkaisuja jo ssain m äärin to istaa.
Kuvissa Vin & S pritin lä h e ttä m ö
Ruotsissa sekä k uorm an keru ujärje ste lm ä T uborgin p a n im o lla Tanskassa.
R uotsalaiset e h tiv ä t käyttää hienoa
systeem iään vain m u u ta m a n vuoden,
ennen kuin a lk o h o lim o n o p o li ja sen
m yötä keskusvarastokin p u re ttiin !
A ie m m in to te u te tu ssa T uborgin a u to 
m aattisessa jä rjeste lm ä ssä k ä y te ttiin
jo la ng a to n ta k u itta u s ta . Kone on
"Esko Salon vihre ä”.

sä siitä, miten mikäkin asia kannattaa toteuttaa. Matalan organisaatiorakenteen
vuoksi henkilöstö oli hyvin sitoutunutta: ei lähdetty kotiin ennen kuin homma toi
mi. Nämä tekijät toivat Salon yrityksille monia mahdottoman tuntuisia projekteja
ja suuria kauppoja, joista mainittakoon 1980-luvun alussa tehty Fazerin makeis
tehtaan laitteisto, EHO:n leipomo, panimoiden kuormankeruujärjestelmät sekä
ruotsalaisen Vin & Spritin lähettämö 1990-luvun vaihteessa.
Räätälöinti ja uuden kehittäminen on kallista toimintaa. Esko Salo on itsekin
pohtinut, että olisi kenties kannattanut pysähtyä hiomaan tuotteista sellaisia, että
niitä olisi voitu monistaa ympäri maailmaa. Eteenpäinmenon ja yrittäjän nopealiikkeisyyden vuoksi Salo ei malttanut kehittää vain yhtä yritystä. Hän myi ensim
mäisen Kauhajoen yrityksensä, perusti kohta uuden ja vauhti oli edelleen kova.
Lopulta 1990-luvun laman aikaan päädyttiin konkurssiin, kun kaikki palaset lok
sahtivat samaan aikaan väärään asentoon.
Energiselle yrittäjälle ei riitä pelkkä yritystoiminta

Esko Salolla riitti energiaa myös yhteiselle yrittäjyyden asialle. Hän toimi Kau
hajoella mm. kunnanvaltuustossa ja elinkeinolautakunnan sekä yrittäjäjärjestön
puheenjohtajana. Salo oli ideoimassa Suupohjan uusteollistamisohjelmaa, alueen
yhteistä elinkeinotoimea, Kauhajoen Ruokamessuja sekä LC Logistics Centeriä.
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Yhteenveto

Esko Salo on idearikas alkuunpanija, jollaiset ovat välttämättömiä asioiden eteenpäinmenolle. Menestyksestään Salo on palkittu valtakunnallisella yrittäjäpalkinnolla. Oman koulutuksensa jättämistä ammattikoulutasolle Salo on eri haastat
teluissa harmitellut, mutta sen vaikutus ei ulospäin näy, sillä Salo on osannut an
taa vastuuta työntekijöilleen sekä hyödyntää yhteistyökumppaneita ja verkostoja.
Kauhajoen vaiheiden jälkeen Salo muutti Kaskisiin, jossa käynnisti pienimuotoista
yritystoimintaa sekä vaikutti mm. kaupunginvaltuutettuna. Hänellä on ollut myös
maakunnallisia luottamustoimia. Nykyään Salo asuu Harjavallassa.
Salon vuonna 1974 Kauhajoelle perustamalla Eskosalo Oydlä oli kauaskantoi
set seuraukset Kauhajoen elinkeinoelämään. Materiaalinkäsittelyala käynnistyi ja
alkoi nopeasti laajeta, samaan tapaan kuin huonekaluteollisuus aiemmin. Yksi laa
jenemisen syy oli Salon johtamistyyli: räätälöinnin tuoma kokemus ja itse otettu
vastuu kasvattivat yrittäjän eväillä varustettuja miehiä, joista osa perusti myöhem
min oman yrityksensä.

Esko Salo kyseenalaisti to tu tu t aja t
te lu ta va t, m itä ku va stiva t nurinp äin
is tu te tu t m ä n n yt Salon k o tita lo n
pihassa. Luova a ja tte lu to i m e ne stys
tä, jo ka h u o m io itiin v a lta ku n n a llise lla
y rittä jä p a lk in n o lla . P alkittu y rittä jä oli
n ä yttä v ä s ti esillä K au pp ale hti O ption
kannessa.
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Reija H a a panen

Ritva Koivisto

-

piparileipurista kirjakauppiaaksi}

Työteliään naisen ura alkaa piparileipurina

Ritva Koivisto menetti vanhempansa hyvin nuorena, ja hän otti mallia toime
liaasta mammasta sekä kolmesta tädistä, jotka tekivät kaikkia mahdollisia töitä.
Mamman kannustuksesta Ritva kävi kansanopiston sekä kotitalousopiston emäntälinjan, sillä tavoitteena oli tehdä hänestä hyvä maatalon emäntä. Koivisto päätyi
kuitenkin hyödyntämään koulutustaan sekä työteliästä luonnettaan leipomoyrittäjänä. Alan valinnassa oli osansa sillä, että aviomies Matti kuului Koiviston leipurisukuun - itse asiassa leipomo olikin alun perin Matin sisaren, joka puolestaan
siirtyi pankkipuolelle. Vuonna 1963 perustettu Kotileipomo Ritva Koivisto jatkoi
piparien leipomista, ensin Ritvan omana työnä, yksinään kehitellen, sitten työnte
kijä apunaan. Tuotanto koneellistettiin hyvin nopeasti, ja yrityksen palkkalistalla
oli viitisen henkeä. Koiviston Korpputehtaan myyntiketjusta sai apua tuotteiden
markkinointiin.
Tarjolle tulee kirjakauppa ja Koivisto tekee täydellisen alanvaihdoksen

Vuonna 1971 Ritva Koivistolla oli kuitenkin edessä alanvaihdos. Samaan aikaan
kun leipomoa olisi pitänyt jälleen laajentaa, tarjosi Loukkojen kauppiaspariskunta myyntiin vuoden verran omistamaansa perinteikästä Kauhajoen Kirjakauppaa.
Ritva lopetti leipomonsa, Koivistot ostivat kirjakaupan ja Ritva ryhtyi opiskele
maan libristin ammattitutkintoa.
AUKEAMAN KUVAT RITVA KOIVISTON ARKISTO

K o ivisto t v a littiin v uod en In fo -k a u p 
piaiksi vuon na 1988. Kuvassa ju h lita a n
valinta a. V asem m alta Ritva Koivisto,
M a rtti N urm ela, Sinikka Lunti, Pekka
K oivisto, Tarja Ala-K rekola, Juha Koi
v is to ja M atti Koivisto.
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Kirjakauppaa kehitetään systemaattisesti

Kirjakauppa liittyi vuonna 1978 osaksi valtakunnallista Info-ketjua ja toiminta
muuttui entistä suunnitelmallisemmaksi. Samalla myyntikin kasvoi, sillä ketju
kannusti uusiin haasteisiin. Liike sai ensimmäiset omat tilansa 1980-luvun alussa.
Kohta perustettiin myös toinen liike Kurikkaan. Vuosikymmenen lopulla Koivis
tot (Ritva, Matti ja poika Juha) valittiin vuoden Info-kauppiaiksi. Tuotevalikoima
muuttui jatkuvasti ajankohtien vaatimusten mukaan, ja esimerkiksi Juha Koivisto
alkoi kehittää Kone-Infoa, josta myöhemmin tuli Datainfo.
Yhteenveto

Ritva Koivisto on mennyt empimättä eteenpäin kotioloista omaksutun tekemisen
meiningin avulla. Hän ehti osallistumaan myös yrittäjäjärjestön toimintaan ja toi
mi Kauhajoen Yrittäjänaisten puheenjohtajana. Kirjakaupan menestystekijöistä
Koivisto nosti haastattelussaan esiin erilaisiin kampanjoihin ja kirjailijavierailuihin panostamisen sekä henkilökunnan osaamisen. Vuonna 1999 Kauhajoen Kir
jakauppa sai paikallisen Vuoden Yrittäjäpalkinnon. Samoihin aikoihin kirjakau
pan luotsaajaksi vaihtui Juha Koivisto puolisonsa Tiinan kanssa. Erityisesti Ritva
Koiviston työmaana olleesta Kurikan liikkeestä luovuttiin jo sukupolvenvaihdosta
suunniteltaessa. Onnistuneen kaupanpidon perinteet jatkuivat, sillä vuoden In
fo-kauppiaan palkinto on saatu Koivistojen sukuun uudestaan jo kahteen kertaan,
vuosina 2005 ja 2013.

Ritva K oiviston ta v o itte e n a oli saada
K auhajoelle k iin nosta via k irja ilija vie raita. Kuvassa Johannes V irolainen
signeeraam assa v uon na 1985 ilm e s ty 
n y ttä kirjaansa “Johannes V irolainen,
yhden äänen p re s id e n tti”.

Ritva K oivisto to im i m yös Kauhajoen
Y rittäjä na isten p u he enjoh tajana .
Kuvassa y h distyksen 2 5 -vu otisju hlaan
tu o v a t K auhajoen kunnan te rve h d ystä
Toivo S aloranta ja Jussi Sillanpää.
K oiviston kanssa vastaan ottam assa
va ra p u h e e n jo h ta ja Alli Loukko.
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KAUHAJOEN MUSEO

M a rtti R inta-K oski la u ta k u o rm in e e n
K auhajoen ra u ta tie a se m a lla . M o o tto 
rip y ö rä llä on liike nteessä K auhajoen
Sahan e n sim m ä in e n to im itu s jo h ta ja
Iisakki Tyyni. R inta-K osken a jo k ki oli
p u o le sta a n Kauhajoen e n sim m äin en
k u o rm a -a u to . U m p ik u m is e t ren ka at
o li v a ih d e tta v a ilm a re n k a isiin
v u o n n a 1928.

Lauri H a u ta m ä k i

Yrittäjäm äisesti johdettu Kauhajoen Saha Oy m enestyksestä häviöön
Kauhajoen Saha Oy:n juuret

Kauhajoen Saha Oy:n juuret juontavat Pohjanmaan Puutavara Osakeyhtiöön, jon
ka kauhajokelainen Jaakko Ranta-Knuuttila oli perustanut Kaskisiin vuonna 1917
yhdessä kurikkalaisen Juho Korpelan ja eräiden muiden saman alan miesten kans
sa. Kyseinen yritys rakensi sahan Aronkylään. Ranta-Knuuttilalla oli siihen aikaan
monta rautaa tulessa, ja suuret valtakunnalliset liiketoimet odottivat menestyvää
liikemiestä. Niinpä huomiota ei varmaan riittänyt pienelle sahalle, joka joutuikin
vaikeuksiin ja vaihtoi viiden vuoden kuluttua omistajaa. Paikka oli kuitenkin hy
vin valittu ja toimintaedellytykset edulliset. Ostaja löytyi helposti.
Kauhajoen Saha Oy perustetaan, sahamaailmassa vilisee keinottelijoita ja huiputtajia

Marraskuun 19. päivänä 1922 kokoontuivat pankinjohtaja A. Grönvall, maanvil
jelijät M. E. Äijö, T. Rinta-Kyyny, O. A. Kartano, J. E. Luoma, Urho Mattila, Evald
Viitala ja kauppa-apulainen Iisakki Tyyni perustamaan uuden sahayhtiön, Kauha
joen Saha Oy:n, joka osti edellä mainitun Pohjanmaan Puutavara Oy:n Aronky
lään rakentaman sahan. Yhtiön ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi valittiin Iisakki
Tyyni. Yhtiö lähti heti ripeästi käyntiin. Kilpailu ei silloin ollut kovin ankaraa,
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mutta keinottelijat ja huiputtajat olivat sitä yleisempiä. Niinpä yhtiö kärsi ilmeises
ti johdon kokemattomuuden vuoksi suuria luottotappioita. Jotkut vaativat yhtiön
toiminnan lopettamista, mutta uskoa riitti ja yhtiö rupesi tuottamaan voittoa vuo
desta 1925, jolloin se sai johtoonsa ammattilaisen.
Ammattilainen saa aikaan menestystä, Jussi Kartanon aika

Vuonna 1925 toimitusjohtajaksi tuli Jussi Kartano, ja hänen päivätyönsä muodos
tui yli 32 vuoden mittaiseksi. Hänen aikanaan yhtiö voimistui, sahakoneet moni
puolistuivat ja parantuivat. Jussi Kartanon isä omisti Norinkylän sahan, minkä
ansiosta sahaustoiminta oli
tullut Jussille tutuksi jo lap
Kilpailu ei silloin ollut kovin
sesta saakka. Vuonna 1923
ankaraa, mutta keinottelijat ja
hän tuli harjoittelijaksi Kau
huiputtajat olivat sitä yleisempiä
hajoen Sahalle ja osoittautui
myöhemmin tarmokkaaksi ja
taitavaksi johtajaksi, jolla oli
saha-alalla lukuisia luottamustehtäviä koko valtakunnassa. Merkittävä vaikuttaja
sahan toimintaan oli hänen aikanaan myös Juho Salokuutti.

V asem m alla on raa m isah uri Edvin Koi
vula Lu stila nkylä stä. "E rvi” oli tä tä kir
jaa kirjo ite tta e ss a yli 90 -vu otias. Hän
on o llu t sekä p ie n tila llin e n e ttä sahan
lu o te ttu a m m a ttim ie s. Kuvassa Edvin
istuu sähköllä kulkevan syöttö va u n u n
päällä. Tukit tu liv a t kaaren m u o to ista
rataa p itk in jo e s ta . R aam isahuri o tti
tu k in kerrallaan ja vei sen raam ille,
jossa hänellä oli edessään oh je istus
ta rv itta v is ta saha tavara laa du ista. Sa
hurin v a stuulla oli tu k in m a h d o llis im 
man korkea h y ö d yn tä m in e n näiden
oh je ide n puitteissa.
O ikeapuoleisen kuvan katkaisusahalla
ta s a ttiin raam in läpi tu lle e n saha tava
ran pä ät suoraksi ja ka tk a is tiin la ud at
jne. h a lu ttu u n p itu u te e n .

353

MARTTI ANTTILA

Veikko N iem i-A ro to im i a k tiivise sti lu 
kuisissa kunnallisissa tehtävissä sekä
p u u n ja lo s tu s te o llisu u d e n m a akun nal
lisissa ja valta ku nn allisissa jä rje s tö is 
sä. Myös k a u p p a ka m a rito im in ta oli
N iem i-A rolle läheistä. Hän harrasti ja
tu k i laaja-alaisesti urheilua: hän oli
pa ikallisen urheiluseuran Kauhajoen
Karhun p u h e enjoh taja ja sen jä lk e e n 
kin p itkä aika ine n m e rkittä v ä va ik u t
taja. N iem i-Aro nosti p itk ä lti om alla
h e nkilö ko hta isella panoksellaan
seuran näkyvään valta ku nn alliseen
m enestykseen. Hän la h jo itti p a rtio la i
sille m u u ta m a n he hta arin kokoisen,
V eikkola-nim en saaneen jo e n ra n ta to n tin Lam m inm aasta. Liikunnan ystä
vänä N iem i-Aro v a ik u tti s opim u ksiin ,
jo id e n ansiosta K unto-S otkan la tu -ja
h a rra s tu s to im in to je n m a apohjia v o i
tiin laajentaa. N iem i-Aro sai yh te isk u n 
nallisista ansioistaan useita korkeita
kunn iam erkke jä ja te o llis u u s n e u v o k 
sen a rvon im e n. S otila sa rvoltaa n hän
oli kapteeni ja k u n n o s ta u tu i sodassa
erityise n hyvin, nousi ylikersantista
suoraan reserviupseeriksi ty kistö n
tu len joh do ssa.

Veikko Niemi-Aron aika kruunaa Kauhajoen Saha Oy:n menestyksen

Jussi Kartanon kuoltua toimitusjohtajaksi kutsuttiin vuonna 1958 Veikko Nie
mi-Aro (1913-1998). Niemi-Aro syntyi Kauhajoella maanviljelijäperheen poikana
ja suoritti kansakoulun jälkeen itseopiskeluna konttoriopiston kurssin ja useita
kirjanpitokursseja sekä valmistui 1941 sahateknikoksi. Hän hankki laajan käytän
nön ammattitaidon metsänkasvatuksesta aina pitkälle kehitetyn puunjalostuste
ollisuuden eri vaiheisiin monissa tehtävissä eri puolilla Suomea. Hänellä oli hyvä
tuntuma myös Kauhajoen Sahan toimintaan, sillä hän tuli jo vuonna 1938 Kauha
joen Saha Oy:n palvelukseen. Työuran keskeyttivät talvi- ja jatkosota.
Niemi-Aro palasi heti sotien jälkeen Kauhajoen Sahan Oy:öön, jossa hän työs
kenteli saha- ja metsäpäällikkönä ja perehtyi monipuolisesti sahalaitoksen toimin
taan. Hän oli johtokunnan jäsenenä vuodesta 1947. Toimitusjohtajaksi noustuaan
hän ensi töikseen uusi sahan perinpohjaisesti. Hänen aikanaan Kauhajoen Saha
Oy kehittyi pelkästä sahasta merkittäväksi talotehtaan, höyläämön ja kyllästämön
käsittäväksi teknillisesti korkeatasoiseksi puunjalostustehtaaksi. Kauhajoen Saha
oli hänen aikanaan yksi Suomen suurimmista talotehtaista ja Etelä-Pohjanmaan
suurimpia puunjalostuslaitoksia. Yhtiö ryhtyi tuottamaan painekyllästettyä puu
tavaraa vuonna 1959. Sahaustoiminta uudistettiin kokonaisuudessaan vuosina
1961 ja 1962. Tärkeimmät uudistukset olivat mekaaninen tasaus- ja kuormaus354
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pöytä sekä 52 metriä pitkä maanalainen tunneli sahan tontilla olleen maantien
alitse. Samalla kiinnitettiin huomiota sahausjätteiden hyödyntämiseen sekä otet
tiin käyttöön kuorimo ja hakkuri. Lautatarhassa nopeutettiin trukeilla tuotteiden
käsittelyä. Seinäjoelle perustettiin puutavaran myyntivarasto vuonna 1962. Sahan
vuosituotanto oli 1960-luvun alussa noin 4 000 std, josta 60-70 % laivattiin vientiin
ja loput markkinoitiin kotimaan kulutukseen.

K auhajoen Sahan va lm ista m ia
K au h a jo ki-ta lo ja lähdössä palasina
m a ailm a lle 1960-luvulla. T o im itu s jo h 
ta ja Veikko N iem i-A ro on vasem m alla
selin oleva, m u id en n im e t e ivä t o lle e t
tä tä kirjaa tehtäessä tiedossa. Saksan
vie n tiä ei lo p u lta ka a n saatu vetäm ään
Suom essa ei vielä o s a ttu o tta a to sis
saan saksalaisten asiakkaiden hyvin
korke ita la atu va atim uksia.

Puutaloteollisuus alkaa ja yritys nousee Kauhajoen suurimmaksi yksityiseksi
työllistäjäksi.

Yhtiö lähti 1960-luvun lopulla hurjaan nousukiitoon. Sahatavaran tuotanto kipusi
uusiin ennätyslukemiin. Yritys oli aloittanut myös talotuotannon sekä liimapalkkien valmistuksen, joilla aloilla se nousi Suomen suurimpien yritysten joukkoon.
Liikevaihto kohosi 1960-luvun puolivälistä vuosikymmenen loppuun yli kaksin
kertaiseksi. Työntekijöitä oli vuonna 1972 yhteensä 430, joista 200 taloteollisuuden palveluksessa. Kotimainen markkinointityö oli voimallista ja viennin osuus
1970-luvun alussa enää noin neljännes. Saha aloitti vielä suurelementtituotannon,
jota varten pystytettiin uusi 6 000 neliömetrin halli, joka oli hetken aikaa Kauha
joen laajin rakennus.
Niemi-Aro pyrki nostamaan sahan jalostusastetta sekä turvaamaan samalla
yrityksen talouden ja vakavaraisuuden. Yhtiön talous oli kaiken aikaa kunnossa, ja
sen toiminnalle oli ominaista pitkälle kehitetty suunnitelmallisuus ja sitoumusten
täyttäminen. Kauhajoen Saha oli 1970-luvulla pitkään paikkakunnan suurin yksi
tyinen työnantaja.
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Ilm akuva Kauhajoen Sahan alueesta
Aronkylässä 1970-luvun p u o livä lis
sä. T eollisuuskylä on vasta a lk u 
te kijöissään radan takana ja siellä
h ä ä m ö ttä ä ainoastaan P ajulahden
halli. Saha sen sijaan on voim issaan:
sahatavaraa m yydään sekä ulos että
ja tko ja lo s te ta a n om aan liim a p a lkk i- ja
v iip a le ta lo tu o ta n to o n . T yöntekijö itä
on p itk ä lti yli 400. Kuvan ajan koh tan a
y h tiö lienee jo s iirty n y t Raum a-R epolan o m istukse en

Rauma-Repolan aika

Vuonna 1974 Rauma-Repola osti Kauhajoen Sahan tuotantolaitokset. Kun Nie
mi-Aro jäi eläkkeelle vuonna 1976, yhtiö työllisti 450 ihmistä, minkä lisäksi sillä
oli alihankkijoita kuljetuksissa ja suurelementtien asennuksissa. Rauma-Repolan
tavoitteena oli kasvattaa nimenomaan liimapuupalkki- ja talotuotantoa. Perustet
tiin koko maan laajuinen myyntiketju. Myös puutalojen vienti lisääntyi, ja taloja
toimitettiin jopa Tulimaahan asti.
Omistajat vaihtuvat talotehtaalla ja sahaustoiminta Kauhajoella loppuu.

Koko Suomessa vallinneen ylikapasiteetin vuoksi Rauma-Repola lopetti sahaustoiminnan Kauhajoella 1980-luvun alussa. Talotehtaan toiminta kuitenkin jatkui.
Vuosikymmenen loppupuolella Kauhajoen tehdas myytiin Enso-Gutzeitille ja sii
tä tuli monimutkaisten järjestelyiden jälkeen osa Suomen Taloteollisuus -yhtiötä.
Kauhajoella työllistettiin suurimmillaan 330 henkilöä. Yhtiö investoi 1990-luvun
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vaihteessa Kauhajoelle 11 miljoonaa markkaa. Enso Gutzeit myi
osake-enemmistön Suomen Taloteollisuudesta Novera-Yhtymälle ja Haka Oy:lle elokuussa 1990, jossa vaiheessa yritys tuotti vielä
voittoa. Omakotirakentamisen luultiin olevan kasvava ala näköpiiriin tulleen pienen notkahduksen jälkeen.
Lama iskee äkillisesti. Kauhajoen yksikkö lopettaa toimintansa.
Kauhajoen Saha Oy:n menestystarina päättyy lopullisesti.
Vuoden 1991 tammi-elokuussa Suomen Talotuotanto Oy:n liikevaihto putosi peräti 45 % edellisestä tilikaudesta. Alkuvuodesta
1992 ilmoitettiin, että tehdas lopettaa toimintansa samana syksynä. Yrityksen raunioille perustettiin Finndomo Oy ja Suomen
Taloteollisuus jäi aputoiminimeksi. Kauhajoelle ei sen toimintaa
enää sijoitettu, ja niin Kauhajoen Saha Oy:stä versonut tarina oli
lopullisesti päättynyt. Puutalotuotannon perinteet kuitenkin jatkuivat Aronkylässä uudelta omistuspohjalta, joka keskeisiltä osin
oli vanhaa henkilökuntaa. Nykyisen Puutalokympin juuret ovat
siis Kauhajoen talotehtaalla ja tuotantoakin on siirtynyt Kauha
joen Sahan entiselle alueelle.
Yhteenveto
Kauhajoen Saha merkitsi kauhajokelaisille pitkään tehdasta isoilla kirjaimilla, MILJOONASAHAA. Työväen vappumarssinkin
osanottajat Kirkolta Aronkylään olivat aikoinaan enimmäkseen
sahan työntekijöitä. Johtajissa, etenkin Veikko Niemi-Arossa,
henkilöityi voimakas ja menestyvä johtajuus, jonka auktoriteetti
oli kiistaton. Kauhajoen Sahan tarina opettaa nykypäivän kauhajokelaisille, että menestys vaatii kovaa, uutteraa ja pitkällistä työtä, mutta sen hedelmät sen sijaan voivat hukkua todella lyhyessä
ajassa. Menestyksen myötä yritys joutui kovaan kansainväliseen
kilpailuun, jonka takia sen olisi pitänyt jatkuvasti laajentaa ja
tehostaa toimintaansa. Toiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen
säilymisen turvaamiseksi yhtiö myytiin vuonna 1974 Rauma-Repolalle. Sittemmin se joutui eräänlaiseksi kauppatavaraksi, eli
omistajat ja tuotantosuunta vaihtuivat tiuhaan ja samalla menetettiin vastuullinen paikallisyrittäjämäinen omistus. Lopullinen
tuho tapahtui sitten 1990-luvun alun laman pyörteissä.

Kauhajoen Saha merkitsi
kauhajokelaisille pitkään
tehdasta isoilla kirjaimilla,
MILJOONASAHAA

357

AU KEAMAN KUVAT MÄEN KAU PAN ARKISTO

Joel Mäki oli m o n ip u o lin e n y rittä jä .
K au p p a to im in n a n hän a lo itti vuonna
1911. Kuvassa Joel sekä puolisonsa
Hilda Mäki 1910-luvun a lku puo le lla .

Yritys-ja yrittäjänäkökulm an yhdisteleviä polkuja
Lauri H a u ta m ä k i

Mäen perheen yli satavuotinen yrittäjätaival5
Kantaisä Joel Mäki menestyvänä monialayrittäjänä

Joel Mäki (1886-1956) oli lähtenyt aikoinaan Kanadaan etsimään töitä ja "vuole
maan puuveitsellä kultaa”, mutta hän palasi Juonikylään, jossa aloitti liikemiesu
ransa. Vuonna 1911 hän osti meijerirakennuksen ja perusti kiinteistössä jo toimivi
en meijerin ja leipomon lisäksi kaupan. Meijerissä työskenteli mm. hollantilainen
juustomestari. Muutaman vuoden päästä sekä meijerin että leipomon toiminta
lakkasi, ja Mäki keskittyi kaupanpitoon. Hän aloitti 1911 Juonikylässä myös kattopäreiden höyläämisen tuulimyllyn voimalla, ja se toiminta jatkui niin, että hänestä
tuli myöhemmin huomattava sahayrittäjä.
Meijerikiinteistö jäi ajan oloon ja myynnin kasvun myötä ahtaaksi ja vanhanai
kaiseksi. Niinpä vuonna 1929 valmistui tien toiselle puolelle uusi asunto- ja kaup
parakennus, mutta kaupanpito alkoi uudessa rakennuksessa muutamia vuosia
myöhemmin.
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Sahayrityksiä kahdessa sukupolvessa kuudenkymmenen vuoden ajan

Kattopäreitä oli höylätty tuulimyllyn voimalla, mutta vuonna 1922 Joel Mäki ra
kensi Juonikylään höyryvoimalla toimivan raamisahan. Sahatavara oli tarkoitettu
vientiin ja kuljetettiin Kauhajoen asemalle. Viisi vuotta myöhemmin Mäki perusti
toisen höyrysahan, nyt Honkajoen Jyllinkoskelle, josta puutavaraa kuljetettiin he
voskyydillä lähimpiin satamiin vientiä varten. Kolmannen sahansa hän rakensi
lähelle Honkajoen Kirkonkylää vuonna 1936. Höyrypannu tuotiin Jyllinkoskelta,
ja saha toimi parhaina vuosina kahdessa vuorossa. Mäki oli myös merkittävä puu
nostaja, joka vaikutti valtakunnallisissakin metsähuutokaupoissa.

Huom.!
Käykää ostamassa Hyypässä

I. Ien Kailailta!
haluamanne tavarat.
Saapunut uusia tavaroita hyvin
monipuolinen varasto.
Hinnat sopivat.

Joelin pojat sahayrittäjinä - menestystä ja vastoinkäymisiä

Joel Mäki luovutti Juonikylän sahansa vuonna 1951 poikansa Leon johdettavaksi,
ja saha toimi vuoteen 1970 asti, kunnes pienet sahat tulivat kannattamattomiksi.
Honkajoen sahaa ryhtyi johtamaan Joelin toinen poika Alpo. Tämä kehitti sahasta
Honkajoen suurimman työnantajan perustamalla vientihöyläämön ja kuivaamon
sekä muuttamalla sahan sähkökäyttöiseksi. Mäen saha työllisti parhaimmillaan
noin 50 työntekijää. Alpon äkkikuolema vuonna 1974 oli yritykselle ja koko pitä
jälle suuri menetys.

Autoa
saa tilata sekä kuorma- että henkilökyyditykseen lyhemmille ja
pitemmille matkoille.

P uutavaroita
ostan ja myyn kaikenlaatuista.
Puutavaranajoa annetaan Kauha
joen asemalle t. k. 13 p:stä läh
tien. Maksu sama kuin ennenkin.

Joel Miiki.
nygppa.

K uljettaja Arvi H eikkilä H yypästä sekä
kauppias Joel Mäen ensim m äinen,
C he vrolet-m erkkinen au to kuva ttu na
vuon na 1925.
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Mäen Kaupan satavuotinen taival - todellista
perheyrittäjyyttä

Vuonna 1911 perustettu, yhä Hyypän Juonikylässä toimiva Mäen Kauppa on nykyisessä Suo
messa ihme: kyläkauppa on toiminut samalla
tontilla ja saman suvun hallinnassa yli 100 vuot
ta. Kaupan pitäjiä on ollut kolme sukupolvea ja
viisi yrittäjää. Tämä Joel Mäen perustama kaup
pa on erinomainen esimerkki elinvoimaisesta
liikeyrityksestä, joka on pystynyt aikojen ku
luessa aina uusiutumaan ja selviytymään haas
teista. Vuonna 1926 Mäki avasi Havuskylässä
sivuliikkeen, jota hoitivat tyttäret Anja ja Sanni.
Kauppiasuransa ohella hän harjoitti 1920-luvulta lähtien rahtiliikennettä Hyyppä-Vaasa-linjalla aina 1950-luvulle asti ja toimi myös kaiken
laisen puutavaran välittäjänä.
Joel Mäki p iti noin v u o sikym m e nen
ajan to ista kauppaa Havuskylässä.
K a u p p a k iin te istö m y y tiin vuo n n a 1936
Irm a ja V ilho M etsärannalle.

1940-luvulla sota, pula-aika ja säännöstely hankaloittavat yritystoimintaa

1940-luvulla sota- ja pula-aika pysäyttivät tavaraliikenteen, koska autot ja hevoset
jouduttiin luovuttamaan rintamalle. Kulutushyödykkeiden säännöstely toi liike
toiminnalle omat hankaluutensa. Vuonna 1947 Joel Mäen kauppaliikkeestä tuli
kauppiaitten tukkuliike Keskon jäsen ja K-kilpi kiinnitettiin kaupan ikkunaan.
PENTTI KAKKORI

Enso-G utzeit-Tornator Oy ryh ty i ta lv i
sodan jälkeisenä pula-aikana v a lm is 
ta m a a n päreen ko rvike tta , P ärekettä.
Sen keksi H elsingin k aup pa korkea
koulun kem ian la b o ra to rio n jo h ta ja ,
to h to ri R. V. Stigell ja se v a lm is te ttiin
e riko isselluloo sasta . Yksi suikale paloi
20-30 m in u u ttia . P aketti on Mäen
kaupan om asta m useossa.
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1950-luvulla sukupolvenvaihdos, lähikauppaa, työlästä käsityötä

Tavarasäännöstely ja tuontirajoitukset hidastivat kaupan kasvua 1950-luvun alku
vuosina, vaikka Korean korkeasuhdanne toikin paljon rahaa maaseudulle. Vanhin
poika Kalevi jatkoi kauppiaana vuodesta 1952 alkaen, mutta hänen lähdettyään
Kanadaan vuonna 1956 aloitti Joelin tytär Anja kaupanpidon ja mukaan tuli myös
miniä Aulikki. Naisilla oli selvä työnjako: Anja hoiti tilaukset ja Aulikki kaupan.
Kaupasta sai silloin paljon lähiruokaa. Lähipiiristä ostettiin viljaa ja sianlihaa ruho
kerrallaan. Kaupan arki oli työntäyteistä, muun muassa pönttömuurien lämmi
tystä, lumen lapiointia, tavaroiden hevoskuljetuksia, tuotteiden pussitusta myyn
tiin, toppasokerin hakkaamista paloiksi, silakoiden suolaamista ja sianruhojen
paloittelua.

S uom alaisen sekatavarakaupan arki
oli 1950-luvulla ty ö n tä y te is tä : oli esi
m erkiksi va lm iste lta va e lin ta rv ikk e ita
asiakkaita varten , lä m m ite ttä v ä taloa
ja ku lje te tta v a ta va ro ita hevosella.

Kylmälaitteiden tulo 1960-luvulla, lähiruoan tuottamista, vaatekauppaa

Omavaraistalouden vähentyessä tuore-elintarvikkeet tulivat kauppoihin ja seka
tavarakauppojen muuttuminen varsinaisiksi elintarvikemyymälöiksi koko maassa
alkoi. Mäen Kauppa sen sijaan piti yllä vanhan sekatavarakaupan perinteitä. Kau
pan yläkerrassa myytiin myös asusteita, koska Anja oli ostanut erään vaateliikkeen
koko varaston. Miesten pukuja tultiin ostamaan jopa kymmenien kilometrien
päästä. Aulikilla oli lehmiä ja maitoa riitti myytäväksikin. Anjan kasvihuoneelta
tuli myyntiin salaattia, tomaattia ja kurkkua. Tavaraa tilattiin Vaasasta ja Seinäjo
elta, mutta puhelujen odottaminen kesti kauan.
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1970-luvulla valintamyymäläksi, nuorempi sukupolvi mukaan

Vuonna 1970 Anja jätti kaupan ja ryhtyi sipulinkasvattajaksi. Aulikki sai kaupan
pidossa kumppanikseen aviomiehensä Leon, joka oli lopettanut sahansa heikon
kannattavuuden takia. Vuonna 1973 aloitettiin kaupan saneeraus- ja laajennustyöt
valintamyymäläksi, jossa on ajanmukaiset kylmähuoneet ja suuremmat varastoti
lat lastaustiloineen. Myymälän pinta-ala kasvoi 220 neliömetriksi. Kymmenluvun
lopulla kauppiaspariskunnan poika Jyrki ja hänen vaimonsa Pirkko aloittivat yri
tyksen kokoaikaisina työntekijöinä.
Vilkasta aikaa 1980-luvun nousukaudella

Kyläkauppa laajentui 1980-luvulla tuotevalikoimansa puolesta pienoiskokoiseksi
supermarketiksi sekä rauta- ja maatalouskeskukseksi. Elintason nousu näkyi osto
voiman lisääntymisenä. Kauppa kannatti, sillä kyläläiset ostivat isommatkin tava
rat kyläkaupasta ja vaihdepolkupyöriä myytiin paljon jopa naapurikyliin saakka.
Erityisesti kodinkonekauppa oli vilkasta.
En muista lasten kasvatuksesta enkä työstäkään juuri mitään, sillä yöt valvottiin
pikkulasten takia ja päivät tehtiin töitä,
Joel Mäen poika Leo to im i ensin sah a yrittä jä n ä , m u tta s iirty i 1970-luvulla
pu oliso nsa avuksi kauppaan. Kuvassa
Leo Mäen kanssa poseeraa snautseri
M oritz.

A siakka ide n ka h vitu sp ä ivä Mäen
Kaupassa. Kuvassa o v a tv a s e m m a lta lu kien Kaija K a llio -K ö n n ö , Elsa
A n ttila , Raija H ie ta ra n ta , Toini Pihlaja
ja M ertsi H u h ta v iita . Sivun kuva t o v a t
v u o d e lta 1976.
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Pirkko Mäki muisteli 1980-luvun alkuaikoja. Postinlajittelu kaupan tiloissa päättyi.

MIRJA KOIVISTO, TARINAKUVA

Uudistumisen, tunnustuksen ja
sukupolvenvaihdoksen aika 1990-luvulla

Kyläkauppatuen siivittämänä kauppa uudis
tui nopeasti: kalustoa uusittiin ja elintarvik
keet tulivat enemmän esille, kun taas tekstiili-,
työkalu- ja tavaraosastoa vähennettiin. Ajan
hengessä saatiin nettiyhteydet ja nettikahvila.
Mäen Kauppa vastaanotti Kauhajoen Yrittäjien
Vuoden Yrittäjä -palkinnon vuonna 1992. Uut
ta sukupolvea edustavat Pirkko ja Jyrki tulivat
kauppiaiksi vuonna 1995.
Ympäristötietoisuuden ja tietoyhteiskunnan
aikaan 2000-luvulla

Ympäristöasiat tulivat yhteiskunnassa yhä keskeisemmiksi.
Polttoainesäiliöt uudistettiin
pohjavesivaatimusten mukaisiksi. Kylmäkalusteiden lämmön talteenottojärjestelmällä puoles
taan säästetään energiaa. Lisäksi kauppa liittyi
valokuitupohjaiseen tietoverkkoon, joka teki
mahdolliseksi nopeat yhteydet maailmalle.
2010-luvulla keskiössä vanhat perinteet

Vanhat kaupanteon perinteet ovat osoittautuneet toimiviksi. Esimerkiksi lipeäkala
liotetaan edelleen perinteisin menetelmin. Kala onkin niin tunnettu ja suosittu,
että sitä tullaan hakemaan kauempaakin. Vaikka toiminta Juonikylässä on jatku
nut yli sata vuotta, perusidea on pysynyt samana: asiakaspalvelu on kaikkein tär
keintä. Aulikki Mäki muistelee Joel Mäen sanoneen: Ei yli eikä ali, mutta justihin.
Tätä mottoa ovat hänen jälkipolvensa aina noudattaneet.

Mäen sukua K-Extra Mäen edessä
kuva ttu na vuon na 2011. P ortailla ovat
nykyiset kaup pia at P irk ko ja Jyrki
Mäki, ty tä r Johanna Mäki sekä poika
A rto Mäki. Etualalla on vete ra an ikauppias A ulikki Mäki yhdessä A rto n
ty ttä re n Ella Mäen kanssa. Kaupassa
to im iv a t Pirkko ja Jyrki, m u u t eivät
varsinaisesti kuulu he nkilö ku nta an ,
m u tta a u tte le v a t ta rvitta e ss a .

Yhteenveto

Voi vain arvailla, mikä on saanut aikaan tällaisen ihmeen - yli satavuotisen yhtä
mittaisen kaupanpidon samalla tontilla ja saman suvun hallinnassa. Ennen kaik
kea sukupolvenvaihdokset ovat onnistuneet, sillä jatkajat ovat saaneet oppinsa
kaupan palveluksessa ja tienneet, mitä on odotettavissa. Vanhoja, hyviksi havaittu
ja perinteitä on pidetty arvossa, mutta yhteiskunnallisten muutosten edellyttämät
toimenpiteet on tehty ajallaan. Koskaan ei voi kuitenkaan tietää, mitä tulevaisuus
tuo tullessaan.

”Ei yli eikä ali, mutta justihin”
Joel Mäki
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T e odo r N evanpään kauppa a lo itti
m y y m ä lä a u to to im in n a n vuo n n a 1960.
M yym äläa uto ista kasvoi tä rkeä tu k ip y l
väs N evanpään perheen p ä iv ittä is ta v a 
rakaupalle. T o im inta laajeni katta m a an
koko Kauhajoen alueen ja e n im m illää n
autoja oli liikenteessä pe räti kolm e
kap p a le tta .

Lauri H a u ta m ä k i

Kioskikaupasta lankakauppa- ja myymäläautoyrittäjiksi.
Nevanpään perheen yrittäjätarina6
Kioskista ja porstuakamarista sekatavarakaupaksi

Perheen isän Teodor Nevanpään kauppatoiminta alkoi jo 1940-luvun lopulla pie
nellä kioskimyynnillä ja välityskaupalla. Varsinaisena kaupankäyntinä toiminta
jatkui vuonna 1951 noin 20 neliömetrin porstuakamarissa. Papukahvi ja toppasokeri olivat kärjessä asiakkaiden ostoslistalla, vaikka sokerin ja kahvin myyntiä sää
deltiin kuponkien avulla, niin että kukin sai vain tietyn annoksen kuukaudessa.
Siihen aikaan pavut paahdettiin kotona ja toppasokeri paloiteltiin ensin kaupassa
sopivan suuriksi lohkoiksi ja sitten kotona sokerisaksilla pienemmiksi paloiksi. Ta
varat toimitettiin pääosaltaan Kristiinankaupungista.
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Kaupan laajeneminen

Kauppatoiminta laajeni vähitellen ja uutta tilaa rakennettiin jo vuonna 1954. Ta
varavalikoima täydentyi polkupyörillä, piikkilankarullilla ja maataloudessa tar
vittavilla tuotteilla eli kaikella, mitä kylän asukkaat sekatavarakaupalta odottivat.
Polkupyörät olivat siihen aikaan tärkeimpiä henkilökohtaisia liikkumisvälineitä,
ja piikkilanka rupesi korvaamaan vanhat puiset orsiaidat, jotka kuluttivat paljon
arvokasta puuainesta. Erikoisuutena olivat vaatetustuotteet. Sarkapakat teetettiin
Vainionpään räätälillä sarkapuseroiksi, joita sitten myytiin.
Voimakas taloudellinen kasvu heijastui myös nirvankyläläisten ostovoimaan,
ja kauppaa laajennettiin jälleen 1950-luvun lopulla. Sekatavaramyyntitilaan tuli
erillinen, silloisten vaatimusten mukainen elintarvikesoppi. Maatalouden uudenaikaistuminen ja rakennustoiminnan elpyminen vilkastuttivat erityisesti lannoit
teiden ja sementin myyntiä. Kauppaa hoidettiin edelleen oman perheen voimin.
Teodor - kansan suussa Teuturi - Nevanpää oli vanhan kansan tyyliin tarkan
markan mies: hän hoiti kauppaa asiakkaiden tarpeita ajatellen ja samalla tiukan
taloudellisesti. Kauppaketjut alkoivat yleistyä, ja Teodorin kauppa sai ASO-ketjun
tunnuksen. Ketjun nimi muuttui myöhemmin 1950-luvulla A&O-ryhmäksi.
Myymäläautolla uutta pontta kaupankäyntiin 1960-luvulla

Tavarantoimitukset alkoivat virrata 1960-luvulla Seinäjoen ja Vaasan suunnasta,
kun Kristiinankaupungin merkitys murentui. Nevanpään kauppa liittyi uuteen
kauppaketjuun, ja K-kilpi kiinnitettiin kaupan ikkunaan 1960-luvun puolivälis
sä. Vuonna 1960 ruvettiin harjoittamaan myös myymäläautokauppaa, joka laajeni
vähitellen koko Kauhajoen käsittäväksi ja josta tuli 1960-luvulta alkaen keskeinen
osa koko Nevanpään kauppatoimintaa. Alussa kauppa-autoa vedettiin traktorin
perässä, koska ostettu kauppa-auto oli bensasyöppö. Teodor keksi poistaa autosta
moottorin ja asensi auton traktorin vedettäväksi, jolloin liikkuminen tuli halvem
maksi. Käytössä oli 1970-luvulla kolme ja 1980-luvulla kaksi myymäläautoa.
Kiinteässä myymälässä harjoitetun kaupan luonne muuttui 1960-luvun puoli
välistä alkaen; keskityttiin päivittäistavaraan ja raskastavarakaupasta luovuttiin
lähes kokonaan. Vuoden 1980 alusta kauppaa rupesi hoitamaan uusi sukupolvi,
Tapio ja Kari Nevanpää, jotka perustivat vuosikymmenen lopulla vielä leipomon
kin. Sieltä saatiin myymäläautokierroksille mukaan tuoretta leipää. Kylän osto
voima rupesi kuitenkin hupenemaan väkiluvun vähenemisen, autoistumisen ja
Kauhajoen keskustan kauppojen kilpailun takia. Kaupanpito loppui Nirvankylässä
1990-luvun alussa ja siirtyi vuonna 1992 Päntäneen keskustaan. Siellä olivat vapau
tuneet kauppias Lauri Ala-Kokon rakentaman liikekeskuksen tilat uuden ohikul
kutien varrella, vanhan kyläkeskuksen tuntumassa.
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Uusi sijainti ja veljesten yrittäjätien eroaminen 2000-luvulla

Päntäneen keskustassa toiminta jatkui toisen sukupolven kauppiaiden johdolla,
nyt paljon paremmalla paikalla ja erinomaisissa tiloissa, muiden vetovoimaisten
yritysten kanssa. Koska etäisyys ja ajoaika Kauhajoen keskustaan oli hyvän tien
ansiosta varsin lyhyt, kilpailu kauppakeskusten kanssa pakotti kuitenkin lopetta
maan liikkeen. Vuonna 2003 veljesten yrittäjätiet erkanivat ja kumpikin perusti
vaimonsa kanssa uuden yrityksen. Tapio siirtyi kokonaan uudelle kaupan alalle
Lankatalo Tapion Kaupallaan, ja Avoin Yhtiö K ja M Nevanpään Kauppa jatkoi
myymäläautotoimintaa.
Tapio Nevanpää mietti pitkään jatkosuunnitelmiaan. Päntäneeltä hän ei halun
nut muuttaa pois, ja kaupallisen alan hän tunsi omakseen. Selatessaan liikeyritysluetteloa hän huomasi, että lanka-alan kauppoja ei lähimailla ollut ollenkaan ja
että entinen myymälä sopisi hyvin kaupan ja tarvittavan ison varaston tarpeisiin.
Erikoiskaupan perustamisessa niin kauaksi asutuskeskuksista oli paljon riske
jä, mutta hän uskoi kaupan kannattavan. Menestystä siivittivät käsityön kasvava
suosio ja tietoverkkojen yleistyminen, mikä vauhditti verkkokauppaa. Lankatalo
Tapion Kaupalla on joidenkin tietojen mukaan Suomen laajin lankavalikoima, ja
siitä on tullut maankuulu lankojen erikoisliike, josta saa kaikenlaisia lankoja sekä
kankaankudontaan että käsitöihin. Koska lähivaikutusalueella asuu suhteellisen
vähän ihmisiä, oli alusta pitäen selvää, että myynnistä suuri osa tapahtuu postin
välityksellä ja verkkokaupan kautta. Nettikeskusteluissa ja käsityöblogeissa Ta
pion lankakaupan tuotevalikoimaa kiitetään laajaksi ja toimituksia nopeiksi. Ei ole
myöskään harvinaista, että kaupan pihaan kaartaa linja-autollinen käsityönharrastajia, jotka ovat kotoisin Kauhajoen ulkopuolelta.
SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

y . lankatalo.

La nkata lo Tapion Kaupassa on ta r
jo lla m erkkejä, laatuja ja värejä jo ka
m akuun. Vaikka n e ttika u p p a tu o
nykyään m e rkittä v ä n osan y rityksen
liike va ih dosta , osaavat läheltä ja
kaukaakin saap uvat asiakkaat tu lla
m yös paikan päälle la nkoja ja ta rv ik 
keita hankkim aan.
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Avoin Yhtiö K ja M Nevanpään Kauppa

Tuula H aapam äki astum assa sisään
Avoin Y htiö K ja M N evanpään ka u p 
paan, tu tta v a llis e m m in Maikka rin
kyläkauppaan.

Maj-Lis ja Kari Nevanpää perustivat vuonna 2002 Avoin Yhtiö K ja M Nevanpään
Kaupan, Keskeisenä osana kyläkauppaa oli myymäläautotoiminta, mikä oli hyvin
tuttua Karille, olihan hän ajanut kauppa-autoa jo isänsä kaupan aikoina. Kiinteät
kaupat olivat Kauhajoen syrjäkyliltä kaikonneet, mutta asukkaita oli jäljellä vielä
varsin paljon. Runsaan sadan kilometrin reitillä asiakkaita oli mahdollista tavoit
taa tarvittava määrä. Tämä tarkoitti pitkiä päiviä ja tiukkaa aikataulua. Vuoden
2010 lehtihaastattelussa Kari kertoi, että vain yhtenä päivänä reitti oli jäänyt aja
matta pakkasten aiheuttamien käynnistysongelmien takia. Markettien ja autojen
yleistymisen sekä asukkaiden vähenemisen takia kauppa-autolla kävi kuitenkin
huomattavasti vähemmän asiakkaita kuin menneinä vuosikymmeninä. Nevanpää
kertoi lehtihaastattelussa työn olevan enemmänkin harrastusluonteinen, ja hän
auttoi varsinkin iäkkäämpiä asiakkaita ostosten teossa. Myymäläauton saavutet
tua elinkaarensa pään luovuttiin tästä toiminnasta vuonna 2013. Karille ehti kertyä
myymäläautouraa peräti 45 vuoden verran. Kaupoilla on tämän jälkeen kiertänyt
toinen yrittäjä pienemmällä kalustolla. Nevanpäät jatkoivat kuitenkin edelleen
kiinteän kyläkaupan pitämistä Päntäneellä.

AUKEAMAN KUVAT MARKKU HAAPAMÄKI
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Yhteenveto

Nevanpään perheen yritystoiminta on hyvä esimerkki maaseudun yksityisyrittämisestä. Teodor Nevanpään kauppa on perustettu Nirvankylään jo 1950-luvun
alussa. Päntäneläisistä yksityisistä kauppaliikkeistä se on toiminut pisimmän ai
kaa, ja kauppatoimintaa jatkaa vielä tänäkin päivänä jo toinen sukupolvi, vaikka
kin erikoistuneilla kaupan aloilla. Mäen Kaupan tavoin Nevanpään perheen yrittäjätarina on osoitus yrityshengen sitkeydestä, yrittäjyyden periytymisestä sukupol
velta toiselle sekä kyvystä sopeutua muuttuneisiin oloihin. Niihin Nevanpäät ovat
vastanneet onnistuneesti: aluksi siirtymällä kylän keskustaan hyvälle liikepaikalle
ja sitten erikoistumalla kumpikin omalle erikoisalalleen.

Maj-Us Nevanpää ja osa M aikkarin
kyläkauppaan p itkä llä kokem uksella
v a littu a to im iva a tu o te va lik o im a a ,
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Lehm ät m a tkalla ilta lyp sy lle Lahdenm aan m a a ta lo u syh tym ä n navetassa.

Reija H a apanen

Kahden maatilan kasvu pientilasta
yrittäjän ottein hoidetuiksi tuotantoyksiköiksiLahdenmaan ja Rahikan tiloilla toiminta lähtee liikkeelle perinteisestä pientilasta

Lahdenmaan perheen maatilatalous alkoi muutamalla lehmällä ja peltohehtaarilla
Filppulankylässä, ensin isoisän tiloissa. Nykyiselle paikalle rakennettiin vuonna
1981 ensimmäinen osa navettaa, johon tuotiin kuusi lehmää. Peltoa oli tuolloin 14
hehtaaria. Perheen isä piti maatalouden ohella verstasta, jossa entisöi huonekalu
ja. Lisäksi hänellä oli Laihialla oman kotitilansa maat. Timo Lahdenmaa muisteli
haastattelussa työnjakoa:
Äiti teki navettahommat, isä konetöitä ja minä ja velipoika, jokka nyt täs yhtymäs ollahan joukos, niin me ollaan sitte menty teheren siinä mukana.
Lapsia perheessä oli yhteensä neljä, joista kolme hankki aikanaan maatalouspuolen koulutuksen ja yhdestä tuli opettaja. Tilaa kasvatettiin ostelemalla peltoa, jota
vuonna 1991 oli 21 hehtaaria.
Rahikan perheen tilalla Havuskylässä oli 1980-luvulla 11 hehtaaria peltoa sekä
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Lypsykarusellia hoitam assa m a ata lo -

sahaustoimintaa. Lehmät oli laitettu pois jo 1970-luvulla, mutta perheen äiti osal..

listui saha- ja peltotöihin. Kari Rahikka muisteli haastattelussaan: Äiti aina kynti
ja äesteli. Oman tilan töiden ohella tehtiin rahtipuintia muille. Perheessä oli kolme
lasta, kaksi tyttöä ja Kari. Tilalla tehtiin vuonna 1991 sukupolvenvaihdos, ja Kari
Rahikka otti kotitilan maanviljelyksen omalle vastuulleen. Isä jatkoi sahaamista.

usyh tym än jä se n e t Kari Lahdenm aa
seka Kaija Lahdenm aa (os. K orp i-F ilppula). Oikealla kirjaa v arten haastatel-

tu Timo Lahdenm aa.

Systemaattista kasvua EU-aikakaudella

Lahdenmaan tila muutettiin maatalousyhtymäksi vuonna 1997. Osakkaina olivat
tämän kirjan kirjoittamisen aikaan äiti Kaija sekä pojat Timo ja Kari. Navettaa
suurennettiin siten, että sinne mahtui 30 lehmää. Tämä määrä saavutettiin pari
vuotta myöhemmin. Navetta on ollut eräänlainen laajennusautomaatti, jota on jat
kettu pala kerrallaan. Vuoden 2003 laajennuksen jälkeen lehmiä oli 40, ja vuonna
2009 nykyisen pihaton valmistuttua tilalla on ympäristölupa 102 lehmälle (lisäksi
nuorta karjaa toinen sata eläinyksikköä). Peltoa oli tilayhtymän muodostamisen
aikaan 35 hehtaaria. Nykyään omaa peltoa on 81 hehtaaria ja vuokramaita vaih
televasti suunnilleen saman verran lisää. Suurin osa pelloista on nurmella. Kaikki
kasvintuotanto kuluu omille lehmille, ja lisäksi ostetaan jonkin verran toisilta vil
jelijöiltä sekä rehuyhtiöiltä. Tuotettu maito menee Valiolle.
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Kari Rahikan suurella k a sv in v ilje ly tila l
la ty ö t h o itu v a t yhden m iehen v o im in ,
m u tta kone ide n tä y ty y olla te h o k k a i
ta. Kuvassa Kari Rahikka kylvöllä...

Myös Kari Rahikka ryhtyi kasvattamaan kasvinviljelytilansa peltopinta-alaa,
ensin ostamalla ja myöhemmin 1990-luvun lopulla myös vuokraamalla. Rahtipuinti tarjosi hyvän näköalapaikan mahdollisesti myyntiin tuleviin tiloihin. Tä
män kirjan kirjoittamisen aikaan omien ja vuokramaiden pinta-ala oli yhteensä
350 hehtaaria. Tilalla ohra on pääviljelykasvi, minkä lisäksi viljellään mm. vehnää,
kauraa ja rypsiä.
Työt organisoitava huolella

Lahdenmaalla tilayhtymän töitä tekevät veljekset sekä Timon vaimo. Äiti on käy
nyt edelleen lypsyllä. Vanhemmat lapset osallistuvat etenkin lomilla. Ulkopuolisis
ta palveluista käytetään urakoitsijoita, lomittajia, keinosiementäjiä, eläinlääkäreitä
sekä ProAgrian kautta mm. karjantarkkailupalveluita. Tuotantoa on rationalisoitu
huomattavasti 1980-luvulta, jolloin oli tyypillistä, että kukin isäntä teki kaiken itse
ja esimerkiksi rehunteossa saatiin viiden hehtaarin työstämiseen kulumaan aikaa
viisi päivää. Nyt urakoitsijan on tehokkaita koneita käyttäen mahdollista saada
sama pinta-ala käsiteltyä alle tunnissa. Teollisuusautomaatio on tullut navetoihinkin, ja Lahdenmaan tilalla yksi ihminen pystyy lypsämään 50-80 lehmää tunnissa
ja ruokinta sujuu vielä nopeammin.
Rahikan kasvinviljelytilalla työt hoituvat yhden miehen voimin ja Kari ehtii
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edelleen tekemään myös ruiskutuksia sekä puintia rahtina. Vaikka peltopinta-ala
on suuri, ei töitä riittäisi avopuolisolle, joka käykin tilan ulkopuolella töissä. Ke
sällä päivät ovat tietenkin pitkiä ja konekaluston pitää olla tarpeeksi tehokas, että
työt joutuvat. Eri kasvilajeja käyttämällä saadaan sadonkorjuu jakautumaan pi
demmälle ajanjaksolle. Paperityöt on käytännössä ulkoistettu ProAgrialle. Tilalla
on oma kuivaaja ja siiloissa voidaan säilöä valtaosa sadosta, jolloin myyntejä on
mahdollista jaksottaa markkinaseurannan perusteella.
Yhteenveto

EU-jäsenyyden myötä kotimaisessa maataloudessa eriytyi kaksi selkeää linjaa: tuo
tantoaan tehostanut perusmaatalousyritys sekä luomuyritys. Ensimmäisen linjan
valinnut yrittäjä on usein laajentanut tilaansa ja kasvattanut tuotantomääriään,
sillä ainoastaan tehostamalla ja mittakaavaetuja hyödyntämällä on mahdollista
vaikuttaa muuten tukien säätelemiin tuloihinsa. Timo Lahdenmaa luonnehti haas
tattelussaan:
Pitää polkea kovempaa, että pysyy paikallaan.
Maatalous on muutenkin siirtynyt selkeämmin yritystoiminnan suuntaan ja kaik
kea pitää ajatella liikkeenjohdollisesti. Lahdenmaan tilalla suunnitelmallisen laa
jentamisen motiivina on EU:n tuomien muutosten lisäksi ollut myös se, että siitä
on saatava toimeentulo kolmelle perhekunnalle.
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Olavi Kangasniem i a lo itti nuorena m ie
henä kone ura koinn in yhdessä isänsä
A rvon kanssa. Kuvassa Olavi ja Arvo
kannonraivauksessa vuonna 1957.

Reija H a apanen

Kangasniemet ovat yhdistäneet maatalouden,
koneurakoinnin ja yhteisten asioiden hoidon 8
Suvussa toimeliasta väkeä

Olavi Kangasniemi syntyi 1930-luvulla Karviassa maatilalla, jossa asui neljä su
kupolvea samassa pihapiirissä. Väki harjoitti monenlaista käsityöyrittäjyyttä, oli
suutaria ja puutyöntekijää ja neulojia. Olavin isällä Arvo Kangasniemellä oli selkeä
näkemys, että yhteiskunta tarvitsee yrittäjiä menestyäkseen.
Siirtyminen omalle tilalle Kauhajoelle ja isän ja pojan urakointiyhtymän perustaminen

Isä Arvo muutti perheineen Kauhajoen Kauhajärvelle uudelle maatilalle vuonna
1945. Paikalla oli pieni ala pusikoitunutta peltoa ja lisämaata raivausta varten.
Olavi Kangasniemi teki jo nuorena maatöitä tällä tilalla. Olavin ollessa 18-vuotias
alkoi yhteinen koneurakointi Arvon kanssa. Tuolloin ei noin vain kävelty vaikka
pa traktorikauppaan, sillä hankintoja säännösteltiin valuuttapulan vuoksi. Arvo
Kangasniemi oli ”asevelihengessä” tutustunut sen aikaiseen Kauhajoen Auton joh
tajaan Erkki Ojajärveen, joka pystyi auttamaan hankinnoissa. Alkupääoma saatiin
lainaksi pankista. Traktoreilla tehtiin jälleenrakennuksen aikaan kysyttyä kenttäsirkkelisahausta, pellonraivausta, puunajoa ja metsänparannusta.
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PIIRROS MATTI “ NIFFE” NISULA

Osaran aukot kutsuvat Lappiin

Kangasniemet olivat eräitä uranuurtajia
metsätöiden koneellistamisessa. Tämä
sai alkunsa, kun Metsäliitto haki vuon
na 1954 urakoitsijaa, joka voisi tuoda
puut konevoimalla Närpiön kokeilusavotalta suoraan Karijoen pysäkille. Nor
maalisti metsäkuljetus tehtiin tuohon
aikaan vielä hevosella ja reellä. Kangasniemet ilmoittautuivat tehtävään, ja hei
dän työstään kuvattiin opetusfilmikin.
Kun seuraavana vuonna kuulutettiin
ennakkoluulottomia urakoitsijoita met
sätöihin Lappiin, Kangasniemet lähtivät.
Kyseessä olivat niin kutsuttujen Osaran
aukeiden hakkuut, jotka saivat alkunsa
sotakorvausten aikaan ja jatkuivat pit
källe 1960-luvun alkuun. Suurin aukea
oli peräti 20 000 hehtaaria.
Pohjoiseen lähdettiin syksyisin loka-marraskuussa ja töitä tehtiin huhtikuun
puoleenväliin. Puut ajettiin metsästä suoraan vesistöjen varrelle. Työ oli fyysisesti
vaativaa, sillä lumi ja pakkanen vaivasivat toisella tapaa kuin etelässä, niin mie
hiä kuin koneitakin. Ratkaisut piti keksiä lennosta: silloin harvoin kun kone jouti
seisomaan, se ajettiin lumeen tehtyyn tunneliin suojaan. Kun traktoreissa ei ollut
vielä hyttejä, laitettiin pahimmilla keleillä huivi suun ja nenän päälle, että pystyi
hengittämään. Ensimmäisellä savotalla oli heti 17 kilometrin ajomatka, minkä ai
kana kerkesi hyvin jäähtymään.
Vaikka raha oli lujassa, sitä kuitenkin tuli siihen malliin, että joka talvi pystyi
ostamaan käteisellä uuden traktorin. Vuonna 1957 virallistettiin toiminta nimellä
Avoin Yhtymä Arvo ja Olavi Kangasniemi. Isän ja pojan yhteistyö välillä raskaissa
ryskötöissä luontui hyvin, sillä ikäeroa oli vain 20 vuotta ja ajatuksetkin kulkivat
samaan malliin.

vaikka hevoset o liv a t jo v a ih tu n e e t
kone vo im iin . Niffen piirustu s kuvaa
Olavi Kangasniem en m uistelem aa
puuta va ran ajo a. M itään suojaa ei
o llu t a jo viim a lta , eikä a u tta n u t muu
kuin koettaa pitää kasvojen edessä
h u ivintapa ista.

Omaa laitesuunnittelua töitä helpottamaan

Kangasniemet suunnitelivat laitteita itse, maataloustraktoreihin tehtiin peräkärryt kuorma-auton alustasta ja esimerkiksi rekiä valmistettiin kolme eri mallia
omassa pajassa. Työ tekijäänsä opetti:
Se pitää olla monipuolisesti niveltävä se reki, että se pitää joka puolelle, ja ne
nytkälaitteet pitää olla, että se pääsee este liikkeelle.
Käsipelillä kuormaustyö oli raskasta, ja helpotusta tuli vasta traktorisovitteisten
puominosturien myötä. Silloinkin piti vielä kahlata lumessa kiinnittämään vaijerit
tukkeihin, samalla kun työparista toinen käytteli konetta.

Kauhajokelaisia kulki paljo n Lapin
savo toilla . Kuvassa Olavi Kangasniem i,
Risto U usi-Panula ja Jussi Ketola v u o n 
na 1956. Kangasniem en m ieh et Arvo
ja Olavi u ra ko iva t Lapissa seitsem än
pitkää talvea.
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OLAVI KANGASNIEMEN ARKISTO

Tilanpito luovutetaan Anna-Liisalle ja Olaville, maatila kasvaa ja kehittyy

Olaville ja hänen puolisolleen Anna-Liisalle syntyi kolme lasta, Sinikka (1955),
Matti (1960) ja Pertti (1963). Olavin äiti ja Anna-Liisa olivat hoitaneet tilan työt
sekä jälkikasvun miesten ollessa kaukana urakkatöissä. Heiltä saatiin vuonna 1962
ukaasi: Jos te lähärettä viä pohojoseen, niin me lähretään etelään. Lapissa alkoi
tuolloin olla jo omaakin konekantaa. Kun vielä niin kutsuttu tehometsätalouden
aika MERA-ohjelmineen toi mm. metsäautoteiden rakentamista ja ojituksia, mie
het pystyivät siirtymään lähemmäs kotiseutuja sijaitseville työmaille.
Vuonna 1965 Olavin vanhemmat luovuttivat tilanpidon Anna-Liisalle ja Ola
ville, jotka ryhtyivät nyt päätoimisiksi maanviljelijöiksi ja koneurakointi jäi si
vuelinkeinoksi. Maatilaa oli vuosien mittaan kehitetty systemaattisesti ja otettu
ennakkoluulottomasti uusia menetelmiä käyttöön. Tätä työtä jatkettiin, ja esimer
kiksi koko peltoala salaojitettiin jo aikaisessa vaiheessa. Maata hankittiin myös
lisää. Korkeatuottoinen lypsykarja sai palkintoja, ja siitä otettiin sonnivasikoita
karjanjalostukseen. Lehmiä tilalla oli enimmillään peräti 30, ja tila oli jonkin aikaa
Kauhajoen suurin yksittäinen maidontuottaja. Pääsipä tila ansioistaan Kauhajoen
maatalousoppilaitoksen harjoittelutilaksikin. Harjoitteluista oli molemminpuolis
ta hyötyä, sillä tila sai työapua ja harjoittelija oppia.
Kangasniemien koneurakointiura jatkui kaikkiaan 30 vuotta, vuoteen 1989
saakka. Olavi Kangasniemi puntaroi haastattelussaan, että koneyritystoiminnasta
saaduilla varoilla oli merkittävä vaikutus tilan kehittymisessä: voitiin ostaa maita
ja parantaa niiden tuottoa.
PENTTI KAKKORI

O lavi Kangasniem i k u va ttu n a vuonna
1991. K o n e y rity sto im in ta on jä ä n y t
taakse ja O lavi sa a tto i keskittyä tä ys i
pain oisesti m a an vilje lyyn.

A nna-Liisa Kangasniem i navettatöissä. Kangasniem ien lypsykarja sai
p a lk in to ja ja tila oli jo n k in aikaa jo p a
K auhajoen suurin y k s ittä in e n m a id o n 
tu o tta ja .
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Yhteisten asioiden hoidossa kolmas elämänura

Yhteiskunnallisista asioista Olavi kiinnostui nähtyään savottatyökauden aikana
ihmisiä ja mielipiteitä laidasta laitaan. Ensimmäiset luottamustehtävät tulivatkin
kohta tilanpitoon asettumisen jälkeen vuonna 1968. Vuonna 1973 saatua kun
nanvaltuustopaikkaa seurasi pitkä liuta muitakin kunnallisia ja maakunnallisia
luottamustehtäviä. Eteläpohjalaisen viljelijäväestön asiaa Kangasniemi ehti edus
tamaan myös keskustapuolueen, MTK:n, Itikan/Atrian, Ilkka Oy:n, Osuuspankin
sekä monien pienempien osakeyhtiöiden ja yhdistysten tehtävissä. Kiireisimpään
luottamustehtäväaikaan häneltä kului keskimäärin kolme päivää viikossa näiden
asioiden hoitamiseen. Puolisolla oli omat luottamustehtävänsä, ja talon ovi kävi
tiheään, kun lähtöjä saattoi osua jopa useampi samalle päivälle. Vuonna 1995 Olavi
Kangasniemelle myönnettiin talousneuvoksen arvonimi. Tilanpito siirrettiin yh
delle lapsista 2000-luvun alussa, ja samalla tila luopui karjasta.

Kangasniem en pa risku nta on om ien
tö id e n ohella e h tin y t osallistua
yhte isten asioiden h o ito o n . Kuvassa
O lavi Kangasniem i M aatalousseuran
kokouksessa. Olavi on silm älaseja
kä yttä vistä m iehistä va se m m a n p u o 
leinen.

377

PENTTI KAKKORI

Reija H aa p a n en
Lauri H a u ta m ä k i

KAUHAJOEN YRITYSELÄMÄN
JA YRITTÄJYYDEN MUUTOSSUUNTIA
1900-LUVUN ALUSTA
TATU SILTANEN

Vasem m alla sivulla asennetaan m u o viko n e ita Serres Oy:n re m o n tin aikana.
Yläkuvassa J anm et Oy:n tie to k o n e o h ja ttu sorvi.
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Reija H a apanen ja Lauri H a u ta m ä k i

Om avaraistaloudesta ja käsityöstä
rahatalouden, inform aation ja autom aation aikakauteen

KAUHAJOEN MUSEO, MATTI PORKKALA

S ep ä n työ t o liv a t m e rkittä v ä osa kau
hajokelaista k o tite o llis u u tta . Seppä
M atti K uu ttin e n k u va ttu n a pajansa
edessä vuon na 1929.
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Omavaraistaloudessa pääosa ruuasta ja tarvikkeista tuotettiin ja jalostettiin koto
na. Puutteet korvattiin työtä ja palveluksia vaihtamalla, eikä rahaa juuri liikkunut.
Tervan myynnin myötä Kauhajoella päästiin siirtymään rahatalouteen Suomen
mittakaavassa kohtuullisen varhain, rintakylissä jo 1800-luvun lopulla. Rahalla
voitiin perustarvikkeiden lisäksi ostaa koneita ja laitteita, jotka modernisoivat elä
mää ja saattoipa niiden varaan perustaa yritystoimintaakin. Kun tervan myynti
päättyi tervan käytön vähentyessä ja puuaineksen hinnan noustessa, näitä tuloja
korvaamaan tulivat talollisille puunmyynti sekä tilattomille hakkuupalkat.
Menestyksekäs tervatalous jarrutti Kauhajoella pitkään muiden elinkeinojen
kuin maatalouden kehitystä. Monessa naapuripitäjässä tervanpolttomahdollisuuksia oli vähemmän, jolloin pienviljelijät ja tilattomat rupesivat herkemmin harjoit
tamaan käsityöläisyyttä ja myyntikotiteollisuutta. Esimerkiksi Kurikassa syntyi
elinvoimainen kärryteollisuus. Kauhajoellakin erikoistuminen tiettyihin käsityön
tai kotiteollisuuden aloihin lisääntyi etenkin 1800-luvun lopulta lähtien, kun am
mattikuntalaitos oli purettu, tehostunut maatalous oli vapauttanut työvoimaa ja
rahatulot tekivät mahdolliseksi tuotteiden ja palveluiden oston. Näitä töitä tehtiin
pitkälti yksin tai perheen kesken ja työkalut olivat käsikäyttöisiä ja usein kotite
koisia. Tyypillisiä kauhajokelaisia kotiteollisuuden myyntituotteita olivat kankaat,
ryijyt, matot, hevosenkengät ja kavionaulat, porat, veitset, sokerisakset, lammasraudat (keritsimet), lapiot, kuokat, reet, rukit ja kylvövakat. Erikoisemmasta pääs
tä olivat aseet, soittimet, sahojen koneistot, vesipumput ja sorvit. Alkuperäisistä
käsityöläisistä oikeastaan vain Antero Haapanen pystyi kehittämään tuotteidensa
varassa varsinaisen yrityksen.
Yritykset olivat 1800-luvulla pieniä, poikkeuksena Nummikoskella sijainnut,
Etelä-Pohjanmaan suurimpiin kuulunut Särkikosken saha. Se lopetti toimintan
sa kuitenkin jo vuonna 1868. Vuosisadan lopulla noussut puutavarakuume sai
kauhajokelaiset perustamaan uusia sahoja, mikä jatkui 1900-luvun alussa. Alan
liepeille syntyi myös menestyksekästä puutavarakauppaa, jossa kauhajokelainen
Jaakko Ranta-Knuuttila oli keskeinen tekijä. Tämän alan merkittävät liikemiehet
eivät kuitenkaan kasvattaneet kovin suuresti toimintojaan Kauhajoella. Ilmeisesti
syinä olivat rajalliset uittomahdollisuudet ja tervanpolton köyhdyttämät metsät.
Vauraat talolliset tai Amerikassa rikastuneet paluumuuttajat olivat tärkeitä yritys
ten perustamisessa - ilman varallisuutta ei olisi voinut palkata työvoimaa ja hank
kia tarvittavia koneita. Varattomilla yritystoiminta saattoi lähteä liikkeelle yhden
käsiparin voimin ja siitä vähitellen laajentua.
Kauhajoella oli vanhastaan kauppayhteydet Kristiinankaupunkiin, jonne vie
tiin maataloustuotteita ja tervaa sekä 1800-luvun luvun loppupuolella myös puu
tavaraa. Samalla tehtiin välttämättömiä hankintoja, esimerkiksi suolaa ja rautaa,
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mutta myös ylellisyystarvikkeita. Moni sai lisäansioita ajaessaan rahtia kaupun
kiin. Markkinoilla oli suuri merkitys kaupankäynnissä, joskin ajan mittaan vähe
nevässä määrin. Erityisesti 1800-luvulla maaseudulla kierteli paljon kulkukaup
piaita, ”laukkuryssiä”, jotka myivät muun muassa erilaisia asusteita ja saattoivat
vastineeksi ostaa esimerkiksi turkiksia. Toisaalta käsityöläisten, erityisesti seppien,
tuotteita saatettiin kaupitella kaukanakin oman kunnan ulkopuolella asti.1
Rahatalouden yleistymisen ja kauppojen perustamiskiellon kumoamisen myö
tä yksityisiä kauppoja syntyi 1800-luvun lopulla myös maaseudulle. 1900-luvun
alkupuolella mukaan tulivat osuustoiminnalliset kaupat, useat rahalaitokset sekä
meijerit. Kaupat rupesivat ostamaan ja myymään maataloustuotteita ja -tarvikkei
ta. Meijereissä jalostettiin maitoa, ja maitotilistä tuli viljelijöille tärkeä rahalähde.
Säästöpankit ja osuuskassat sekä liikepankit ja Postipankki olivat apuna maata
louden kehittämisessä ja myös yritysten perustamisessa sitä mukaa, kun niiden
voimavarat lisääntyivät. Vähitellen alkoikin syntyä teollista toimintaa erityisesti
edullisen rautatiesijainnin omaavissa Kauhajoen Alapään kylissä, joissa vauraat
talolliset monesti yhteistyössä perustivat yrityksiä. Useita yrityksiä käynnistettiin
esimerkiksi Kainastolla rautatieasemansa ansiosta ja kosken äärelle Koskenkyläs
sä, jossa oli jo kauan harjoitettu teollista toimintaa. Lisäksi Päntäneellä ja Hyypäs
sä syntyi uusia yrityksiä, Päntäneen Osuusmeijeri ja sahat suurimmasta päästä.
Suuri osa Kauhajoen elinkeinotoiminnasta oli kuitenkin pitkään saumaton osa
perinteistä maataloutta: rakennettiin itse tai kökällä, maa- ja metsätyöt hoidettiin
hevostyönä, koneistus oli vähäistä, elintarvikkeet jalostettiin tiloilla tai pienissä
myllyissä. Tehostumista tapahtui kuitenkin myös perinteisessä maataloudessa
maamiesseurojen ja pienviljelijäyhdistysten valistustyön sekä puunmyyntitulojen
ansiosta.
Sota-aika keskeytti edistyksen, eikä pelkästään keskeyttänyt, vaan talouden
monet osa-alueet taantuivat. Syntyivät energia-, ruoka- ja tavarapula sekä säännöstelytalous. Moni kauhajokelainen yritys lakkautti toimintansa, kun asevelvolli381
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suusikäiset miehet olivat rintamalla, ja moni sellaisista, jotka pystyivät vielä toimi
maan, vaihtoi tuotantosuuntaa sotatalouden vaatimuksia vastaavaksi. Pulakautta
elettiin vielä pitkään sota-ajan jälkeen ja tärkeimpien kulutustarvikkeiden ostoa ja
myyntiä säännösteltiin. Tämän ansiosta Kauhajoelle syntyi jonkin aikaa kukoista
nut turve-, karstaamo- ja kehräämöteollisuus. Paikalliset sahat ja myllyt elivät sa
maan aikaan korkeasuhdannetta, ja uusiakin myllyjä perustettiin. Myös maatiloja
syntyi paljon asustustoiminnan ja tilojen jakamisen kautta.
Pula-ajan ja sotakorvauksien maksamisen jälkeen palattiin takaisin normaa
lioloihin ja jälleenrakennuksen myötä talous alkoi kasvaa voimakkaasti. Väestön
elintaso nousi nopeasti. Varsinkin Korean korkeasuhdanteen 1950-1952 ansiosta
kohosivat metsästä saadut tulot suuresti ja kiihdyttivät rahatalouteen siirtymis
tä. Nyt pienenkin metsäpalstan omistaja saattoi saada merkittäviä tuloja metsäs
tään. Säädettiin maataloustulolaki, jonka avulla pyrittiin turvaamaan viljelijöiden
ansiotason nousu. Ruvettiin maksamaan lapsilisiä ja vanhuuseläkkeitä. Väestön
ostovoima lisääntyi ja lukuisia kauppaliikkeitä perustettiin. Myös julkisen vallan
palvelut lisääntyivät nopeasti 1950- ja 1960-luvuilla hyvinvointipolitiikan har
joittamisen ansiosta. Erityisesti kansakouluja perustettiin monia, koska sotien
jälkeiset suuret ikäluokat olivat tulleet kouluikään. Perustettiin ammattikoulu ja
kauppaoppilaitos sekä laajennettiin olemassa olevien maatalous- ja kotitalousop
pilaitoksen toimintaa. Myös paikalliskulttuuri eli kukoistuskauttaan: yhdistystalot
ja tanssilavat olivat ahkerassa käytössä.
1960-luvulla tehdasteollisuus alkoi kasvaa Kauhajoellakin, mutta aiemmalle
pula-ajalle tyypilliset yritykset sekä pienet myllyt ja sahat olivat hävinneet. Vuo
sikymmenen puolivälissä paikkakunnalle hankittiin Maan Liha, joka siirsi teu
rastuksen teolliseen aikaan. Kauhajoen Saha otti puolestaan uutta teknologiaa
käyttöön ja laajensi tuotevalikoimaa mm. elementtitaloihin. Kannakselta evakuoi
tu Lahtiharjun villaneulekutomo sekä Tiklas Oy:n satelliittitehdas toivat paikka
kunnalle suuren mittakaavan tekstiiliteollisuuden. Huonekaluala oli Kauhajoella
lähtenyt alkuun jo 1940-luvulla, mutta varsinainen kasvu alkoi 1960-luvulla, kun
uusia yrityksiä perustettiin ja olemassa olevat laajensivat sekä vähitellen myös teol
listivat tuotantoaan. Myös leipomot ottivat uusia koneita käyttöön.
Perinteinen elämäntapa alkoi muuttua perusteellisesti. Hälyttävästi tämä näkyi
lähtömuuton voimistumisena, koska ensi sijassa suuret ikäluokat rupesivat aikuis
tuttuaan hakemaan parempia oloja muualta Suomesta tai Ruotsista, koska omasta
kunnasta ei kaikille löytynyt ansiotyötä. Myös kunnassa asuvien elämä muuttui
syrjäkyliä myöten. Nuorten koulutustaso kohosi. Kylien paikalliskulttuuri rupe
si rapistumaan nuorison vilkkaan lähtömuuton ja massakulttuurin leviämisen,
muun muassa television yleistymisen takia. Liikkumismahdollisuudet paranivat
autoistumisen ja myös linja-autoliikenteen kehittymisen myötä. Kyläteitä paran
nettiin kunnanteiksi ja kunnanteitä paikallisteiksi. Pieniäkin teitä ruvettiin auraa
maan talvisin. Kunnan syrjäosia sähköistettiin, puhelimet yleistyivät. Perinteinen
maatalous alkoi väistyä. Uudenaikaistumista tuettiin myös niin sanotun ”maata-
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lousmiljardituen” eli ilmaisten lannoitteiden ansiosta. Maatalous alkoi koneellis
tua voimakkaasti lähinnä metsätulojen turvin, jolloin työvoimaa tarvittiin entistä
vähemmän. Traktorit ja leikkuupuimurit syrjäyttivät hevoset, ja koneellistumisen
johdosta metsätyötkin vähentyivät. Maatiloille rupesi syntymään myös sivuelin
keinoja. Kuitenkin kunnan syrjäisimmissä osissa täydelliseen vaihdantatalouteen
siirryttiin vitkaan, koska muutos yleensä tapahtui vain sukupolvenvaihdoksen
myötä. Oikeastaan vasta 1970-luvulla omavaraistalous murtui lähes kokonaan
myös kotitalouksissa ja maatilojen asukkaat alkoivat ostaa elintarvikkeensa suu
rimmaksi osaksi kaupasta.
Kauhajoen kunnan tulevaisuus näytti 1970-luvulle tultaessa synkältä. Väkilu
ku väheni nopeasti, ja nimenomaan nuoret ikäluokat muuttivat sankoin joukoin
muualle. Valtakunnalliset ennusteet Kauhajoen kunnan väkiluvun osalta olivat
hyvin pessimistisiä. Teollisuuden edistäminen näytti ainoalta mahdollisuudelta
kääntää kehityksen kulku, mutta tämä tehtävä oli haasteellinen. Luontaisia edelly
tyksiä teollisuudelle oli niukasti ja olemassa olevien yrityksien laajenemismahdol
lisuudet rajalliset. Toimeen ryhdyttiin kuitenkin toden teolla, muun muassa pe
rustamalla suuri teollisuusalue Aronkylään aseman läheisyyteen ja paneutumalla
asuntokysymykseen.
Kauhajoelle tulikin vaasalaisen Strömbergin suuri toimipaikka. Lisäksi Rauma-Repola osti Kauhajoen Sahan. Näissä tehtiin nyt teollisia massatuotteita ko
timaan mitassa suuria määriä. Strömbergin/Electroluxin liedet olivat tuotannon
huippukautena Suomen markkinajohtaja. Talotehtaan taloja ja parakkeja nousi
ympäri maata. Muutkin yritykset kukoistivat. Tiklas tuotti ulkoilupukuja, Maan
Liha ruhoja ja Kauhajoen Osuusmeijeri voita ja juustoja. Huonekaluja tehtiin pal-
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jon ja korkeaan automaatio-asteeseen nojaten, mutta edelleen hyvin monessa toi
mipaikassa. Niinpä se muodosti elinvoimaisen toimialakeskittymän. Samanlaisen
keskittymän muodosti myös materiaalinkäsittelyala, joka sekin varsinaisesti alkoi
Kauhajoella tällä kaudella. Perustaa oli luotu jo aiemmin mm. Pajulahti Oy:ssä,
Kuivaaja Oy Jyvässä ja Ilmari Säntin pajassa, joissa oli taitavien työntekijöiden an
siosta pystytty tekemään vaativiakin koneita. Myös pitkälle automatisoitu turve- ja
huonekaluteollisuus olivat hyvä teknologinen perusta uudenlaiselle kuljetinteollisuudelle. On kuitenkin huomattava, että vielä 1970-luvun alussa Kauhajoen työl
lisistä puolet oli maa- ja metsätalouden palveluksessa ja teollinen tuotanto liittyi
edelleen monelta haaraltaan alkutuotantoon.
Olemassa olevien suuryritysten myötä Kauhajoelle syntyi monenlaisia verkos
toja, alihankintayrityksiä ja yrityspalvelulta. Väkiluku alkoi taas kasvaa ja muutto
liike saatiin tasapainoon. Kylissä syntyi virkeää kylätoimintaa ja paikalliskulttuuri
vilkastui uudelleen. Näytti siltä, että Kauhajoen kunta oli todella onnistunut teh
tävässään luoda elinvoimainen ja alueellisesti tasapainoinen yhdyskunta. Kunnan
taloudellinen tilanne oli hyvä ja työttömyys 1980-luvun lopussa niinkin alhainen
kuin 7 %.
Massatuotannon kausi Kauhajoella jäi kuitenkin varsin lyhyeksi ja päättyi suu
rimmaksi osaksi 1990-luvun alkupuolen lamaan, jolloin menetettiin oikeastaan
kaikki teollistamispolitiikan suuret saavutukset. Laman aikana lopetettiin suur
yritysten logistisesti syrjässä sijaitsevia tehtaita. Suurista työpaikoista jäi jäljelle
vain Atrian teurastamo, jolla oli vankat kauhajokelaiset juuret. Sellaiset oli toki
myös Rauma-Repolan talotehtaalla, mutta sen omistuspohja oli muuttunut, eikä
entistä paikallisomistusta enää ollut. Pahimmillaan paikkakunnan työttömyys
nousi 28 %:iin.
Lamasta toipuminen oli Kauhajoella - kuten yleensä koko maassa - hitaampaa
kuin siihen vajoaminen. Tehokkaan elinkeinopolitiikan, merkittävien investointi
en ja elinvoimaisten yritysten ansiosta pystyttiin lamasta kuitenkin nousemaan, ja
vuoden 2006 marraskuussa työttömyys oli vain 6 %. Tosin työttömyysluvut ennen
ja jälkeen laman eivät ole täysin vertailukelpoiset määritelmien muutosten vuoksi.2
Voidaan väittää, että julkiset ja yksityiset palvelut, erityisesti kauppa, olivat osaltaan
tärkeä kasvun veturi. Vähittäiskauppa on kokenut Kauhajoella suuren mullistuksen
1800-luvun kotimyynnistä pienten myymälöiden kautta 1960-luvulla yleistyneisiin
valintamyymälöihin ja lopulta suurten kauppakeskusten aikaan. Kunta on edesaut
tanut monella tavalla isojen kauppakeskusten perustamista keskustaajamaan, jossa
ovat edustettuina kaikki maamme merkittävät kauppaketjut. Kaupat ovat pystyneet
laajentamaan vaikutusaluettaan kauas Kauhajoen rajojen ulkopuolelle. Hyvin suuri
merkitys niiden sijoittumisessa on ollut keskustaajaman ulkoasun ja toimivuuden,
erityisesti liikennejärjestelyjen, parantamisella. Viime vuosien laman aikana on
kuitenkin ollut havaittavissa, että kaupan kasvu on hiipumassa eikä vaikutusalue
enää mainittavasti laajene. Tästä syystä se ei enää ole varsinaisesti kasvun veturi,
vaikkakin edelleen tärkeä tekijä Kauhajoen kehitykselle.

TUOMO HAVUNEN

Elinkeinopolitiikassa on tuettu monella tavalla myös teollisia yrityksiä ja eri
tyisesti panostettu voimakkaasti elinvoimaisiin toimialakeskittymiin, materiaa
linkäsittelyn, huonekaluteollisuuden ja elintarviketeollisuuden kehittämishank
keisiin sekä investointeihin. Nämä keskittymät ovat menestyneet 1990-luvun la
man jälkeen hyvin. Elintarviketeollisuuden lippulaivana on edelleen Atria Suomi
Oy:n Kauhajoen nautateurastamo. Täysin uusi elintarviketeollisuuden ala on ns.
fraktiointiteollisuus, jossa kasvisperäisistä raaka-aineista erotellaan elintarvikkei
den komponentteja. Näiden keihäänkärkialojen ohella Kauhajoella on monia mui
takin paikkakunnan kehitykselle merkittäviä yrityksiä, esimerkiksi IKH Isojoen
Konehalli Oy, Serres Oy, Suupohjan Osuuspankki, Säätötuli ja Biofire Oy. Vanhaa
kauhajokelaista puuteollisuusperinnettä jatkavat "Kauhajoen Sahan raunioille”
perustettu Kauhajoen Puutalokymppi Oy sekä uusi tulokas Älvsbytalo Oy. EU-aikaan siirtynyt maatalous tuo sekin edelleen osan Kauhajoen tulovirroista.
Kohti tietoyhteiskuntaa ja automaatiota
Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutokset jatkuvat edelleen teknologian no
pean kehittymisen myötä. Keskeisintä eivät kenties olekaan enää raaka-aineet ja
teollinen tuotanto, vaan tieto ja sen hallinta. Tieto sinänsä on aina ollut tärkeää;
tätä ilmentää jo vanha toteamus "Tieto on valtaa”. Olennaista on kyetä hallitse
maan jatkuvasti kehittyvät informaation siirron, käsittelyn ja tallentamisen me
netelmät, joita hyödynnetään kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Onkin ruvettu
puhumaan siirtymisestä tieto- eli informaatioyhteiskuntaan. Yhteiskunnan uusi
teknologinen infrastruktuuri on tullut täydentämään ja muuttamaan vanhaa teol
lista infrastruktuuria samalla tavalla kuin höyryvoima, autoistuminen, rautatiet,
lentoliikenne sekä puhelin- ja sähköverkko aikanaan tehostivat hevos- ja purjelaivaliikennettä.
Tiedon käsittelyn valtava tehostuminen on tehnyt mahdolliseksi tuotannolle
tärkeän automaation kehityksen. Tärkeimpänä sysäyksenä pidetään transistorin
keksimistä, edelsihän se mikropiirien hyödyntämistä tietokoneiden tehon lisäämi
sessä. Harvinaisen nopean kehityksen teki mahdolliseksi USA:n valtava panostus
avaruuden valloitukseen. Pieni koko, suuri teho, luotettavuus ja kestävyys vaati
vissa olosuhteissa olivat perusvaatimukset erilaisille avaruusteknologiaan kuulu
ville tietokoneille. Tuotteet osoittautuivatkin erinomaisiksi, ja niitä on voitu myö
hemmin käyttää hyväksi siviilielämässä. Ilman tätä panostusta tietoyhteiskunta
nykyisellään ei olisi olemassa.3 Elektroniikan koon pienentyessä tuli mahdolliseksi
kehittää automaatiota edelleen, aina robotiikkaan saakka.
Uusi tekniikka on mullistamassa tuotantoa ja työelämää, toisaalta vähentämäs
sä työpaikkoja, toisaalta tuomassa uudentyyppisiä työtehtäviä. Etenkin huipputek
nologian yritysten menestys riippuu ennen kaikkea niiden henkilöstön osaami
sesta. Osaaminen jonkin tietyn tuotteen valmistamisessa ei kuitenkaan enää riitä,
vaan tarvitaan laajempaa näkemystä siitä, millaisia tuotteita asiakkaat haluavat
käyttää. Nämä asiat liittyvät johtamisen ja markkinoinnin hallintaan yrityksissä.
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Myös uudenlaisen luokkajaon vaara on olemassa: kun osa menestyy uusien teknii
koiden aallonharjalla, osa syrjäytyy vaatimusten kasvaessa ja sopivien työtehtävien
vähetessä.4
Kauhajoella on automatisoitu teollisia toimintoja samaan tahtiin kuin muual
lakin Suomessa. Joillakin aloilla ja joinakin aikoina on saatettu hetkellisesti olla
jopa edelläkävijöitä; esimerkiksi huonekaluyrittäjät ovat hakeneet Euroopasta lait
teita tai kehittäneet niitä itse. Kauhajokelainen erityispiirre on, että paikallinen
materiaalinkäsittelyteollisuus on edesauttanut muidenkin teollisuudenalojen au
tomatisointia ympäri maata ja maailmaa. Energia-alan yritykset ovat kehitelleet
uusiutuvan energian lämpöratkaisuja, jossa automaatiolla on keskeinen osuus.
Myös maa- ja metsätaloudessa on tietotekniikan ja automaation avulla tapahtunut
suuria muutoksia, kun käyttöön on otettu mm. ruokinta- ja lypsyautomatiikkaa
sekä pitkälle tietokoneistetut hakkuukoneet. Maatiloilla tehokkaammat koneet ja
automaatio tarkoittavat, että yhä suurempaa tilaa on mahdollista hoitaa perheviljelmänä.
Toinen tuottavuutta lisännyt tekijä on mahdollisuus tehdä päätökset reaaliai
kaiseen tietoon perustuen. Varastot ovat pienentyneet niin raaka-aineiden kuin
lopputuotteiden päässä, kun tuotantoa tehdään vain kysynnän mukaan. Tämä
vaatii kehittynyttä logistiikkaa. Kiinteät myymälät ovat saaneet rinnalleen vielä
verkkokaupan. Myös monilla muilla aloilla on ruvettu käyttämään informaatio
teknologian mahdollistamia itsepalvelulta, esimerkiksi verkkopankkia, vakuu
tuspalveluita ja sähköistä viestintää yleisestikin, mikä on vähentänyt palvelualan
työllistävyyttä. Informaatiotalous on tuonut mahdollisuuden myös töiden ositta
miseen sinne, missä ne on kannattavinta tehdä. Tämä on yksi globalisaatiota kiih
dyttäneistä tekijöistä, samoin kuin se, että kaikilla on samanaikaisesti käytettävis
sä sama tieto.

SIVUN KUVAT PESMEL OY:N ARKISTO

Informaatioteknologia on tullut osaksi lähes kaikkea toimintaa, kuten edellä
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on kuvattu. Silloin kun se esiintyy itse tuotteissa, voidaan tehdä jako kolmeen paatyyppiin. Informaatio voi olla osaamista, know-howta, jota esimerkiksi Kauhajoen materiaalinkäsittelyteollisuus on myynyt jo 1970-luvun lopulta lähtien. Pesmel
Oy:ssä sama termi on saanut nimen flow-how. Toinen tapa informaation esiinty
miselle on, että se on tuotteeseen sulautettu elementti. Tämäkin liittyy läheisesti
materiaalinkäsittelyalaan ja konepajoihin, joiden tuotteet ovat tyypillisiä sulau
tettujen elementtien hyödyntäjiä. Kolmannessa vaihtoehdossa informaatio itse on
tuote ja myydään sisältöä. Tähän tyyppiin liittyy uudenlaisen ammattiryhmän,
konsulttien ja asiantuntijoiden, esiinmarssi. He tarjoavat omaa osaamistaan siellä,
missä yrityksen osaaminen loppuu. On mainittava, että Kauhajoelle vuonna 1950
perustettu Vakio-Sähkö edusti jo insinööritason yrityspalvelua. Varsinaisia konsulttipalveluita syntyi Kauhajoelle 1980-luvun loppupuolelta lähtien.
Tietoyhteiskunnan perusinfrastruktuuri on Kauhajoella hyvä. Paikallisten lo
gistiikan alan yritysten toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi perustettiin Kauha
joelle 1990-luvun taitteessa LC Logistics Center Oy, jolla haluttiin konkreettisesti
edistää alan tiedonhankintaa ja sen jakamista sekä osaamisen kehittymistä. Suuri
merkitys on vuonna 2001 perustetulla Teknologiakeskus Logistialla, joka tarjoaa
toimitiloja ja muita palveluja yrityksille ja yhteisöille. Suupohjan Seutuverkko Oy
aloitti vuonna 2005 paikallisen valokaapeliverkon rakentamisen, ja keväällä 2007
Suupohjan Seutuverkon kyläverkot lähtivät rakentumaan täydellä teholla. Yrityk
sen omistivat Suupohjan seutukunnan kunnat. Nykyisin Suupohjan Seutuverkko
Sunet Oy rakentaa ja ylläpitää avointa valokuitupohjaista tietoliikenneverkkoa
Suupohjan ja Pohjois-Satakunnan alueella ja omistajiin ovat liittyneet Karvia sekä
Siikainen.5 Erinomaiset tietoliikenneyhteydet ja avoimen verkon periaatteella toi
miva malli ovat herättäneet Suomen lisäksi suurta kiinnostusta Euroopassa.

Pesmel Oy:ssä in fo rm a a tio te k n o lo g ia on v a lja s te ttu k ä y ttö ö n m o ne lla
tapaa. V asem m alla jä rjeste lm ien
k ä yttö ä n y ky te kn iik a lla O ikealla on
m eneillään 3 D -suun nittelu.
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P ä ä o m a t k a u h a jo kelaisen y rittä jy y d e n
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Keskeinen y rity s to im in n a n v a a tim ista tu o ta n to p a n o k 
sista on pääom a. Sitä pitää y rittä jä n jo k o k e rry ttä ä itse
ta i saada lainaksi, niin y rity s tä pe rustettae ssa, laaje n
nettaessa kuin s u ku po lvenvaihdo sta tehtäessä.
K auhajoelle on pääom ia k e rty n y t Suom en m itta 
kaavassa jo varsin aikaisessa vaiheessa m aan ja m etsän
tu o tta m is ta raaka-aineista sekä niiden ja tk o ja lo s ta 
m isesta. O npa "a m erikoissa kin” käyty tienaam assa.
Näin ke rtyn e id e n varojen avulla on v o itu k e hittää u u tta
liike to im in ta a ta i s ijo itta a niitä to isa a lle pankkien a n 
to lainau ksen k a u tta . On k uite nkin h u o m a tta va , että
1960-luvulla varsinaisesti käynnistyneen p ie n te o llisuusbuum in a lku p ä ä o m a t on hyvin p itk ä lti h a n k ittu ex
te m po re, tu o re id e n y rittä jie n säästöistä. Etenkin ennen
rah a ta lo u d e n v a p a u tu m ista 1980-luvun jä lk ip u o lis k o lla
oli pa nkkienkin ra h o itu s tiukassa. H a lli-in ve sto in te ih in
o li m a h d o llis ta saada va ltio n k o rko tukem ia lainoja
1950-luvulta lä htien, ensin p ie n teo llisuu slain ajärje ste lmän ja s itte n KERAn kautta. K aikille te o llis u u s y rittä jille kään ei kuitenkaan näitä m y ö n n e tty . Sen sijaan va ku u 
tu s y h tiö s a a tto i antaa lainaa m a ksettuja ty ö e lä k e m a k 
suja vastaan. M uita m a hd ollisuuksia o liv a t verovelat,
leasing sekä saatavien m yym inen.
Pankkien ra h o itu s m a h d o llis u u d e t p a ran iva t
19 80-luvulla, jo llo in p u h u ttiin suorastaan "ka sin o ta lo u 
de sta ”. K asinotalouskauden jä lkeen pääom ien la ina a
m inen jä lle e n vaikeu tui. Kauhajoella to im iv is ta p a n k ki
la ito ksista sai alkavakin y rittä jä kuite nkin la ino itu ksen
jä rje s ty m ä ä n , jo s la skelm at o liv a t kunnossa ja idean
osasi m yydä. Vakuudet on to k i aina e d e lly te tty . Talou
d e llista ta u sta tu ke a s a a te ttiin hankkia m yös m yym ällä
osa yrity ks e stä suure m m alle kum p pa nille.
Tuoreim m an finan ssikriisin a le ttu a on e le tty pank
kien ylivarovaisu ude n aikaa. M oni kohde, jo ka olisi
aiem m in m elko va rm a sti saanut ra h o itu sta , on h y lä tty
ylis u u rilla o m a ra hoitusosuu ksien vaateilla ja m a rg i
naalien no stolla. Syynä e ivä t ole lu o tto ta p p io t, sillä ne
ovat viim eisen kym m en en v uod en aikana o lle e t hyvin
vähäisiä. Sen sijaan EU:n vaka va raisuu ssää nnö kset ovat
yksi te kijä. P erheyritysten Liiton to im itu s jo h ta ja M atti
Vanhanen pu hu i sam asta asiasta Kauhajoen Y rittäjien
80-vuotisjuhlassa 3.10.2014: y rittä jie n eräs osaam isalue,
v ipu va rre n kä yttö , on u h a ttu n a rah ala ito ksia koskevan
sääntelyn vuoksi. Y livarovaisuuden lisäksi rah oitukse n
saantia va ik e u tta a pankkien to im in to je n k e skittym in e n ,
jo llo in om an paikkakunnan y rityseläm ää ja sen ta ustoja
tu nte via pa nkki-ihm isiä ei enää ole. Tässä v ä liin p u to a jia
o v a t e rityise sti m ik ro -ja pien yritykse t.
Y rittäjä llä ja ra h o itta ja lla on erilainen lähestym iskanta. Y rittäjä llä on idea ja uskoa tö id e n riittä v yy te e n ,
kenties kasvuunkin, m u tta ra h o itta ja ta rvitse e vankat
v a ku u d e t ta i vähintä än n ä yttö ä aiem m asta k a n n a tta 
vasta to im in n a sta . Etenkin uusia uria aukova y rittä jä on
herkästi hankalassa jam assa. Esko Salo kuvasi ha astat
telussaan Köyliön aikaa 1970-luvun vaihteessa:

PENTTI KAKKORI

Et ongelm a o li se, et kun on kehittäm äs uutta, ei lasken
ta p u o li eikä pankki, ei ne tajua sitä, e ttä sä vo it vaikka
hu om enna m u u tta a kaikkiylösalasin. Salo vertasi om aa
ja tku va a n in n o v o in tiin ja p ro je k te ih in perustuvaa
alaansa vakaaseen ja h e lp o sti ta ju tta v a a n hu o n e ka 
lu te o llisu u te e n . H u o n e ka lu te h ta ilija s a a tto i esittää
m enneeseen m y y n tiin perustuvia käyriä sekä a rv io ita
tu levasta kasvusta, nopeassa tahdissa radikaaleja liiketo im in ta p ä ä tö ks iä tekevä y rittä jä taas ei.6
Jo to im in ta n s a v a k a u tta n e e t y rity k s e t saavat
Kauhajoella k uite nkin edelleen yleensä rah oitukse n
hankkeisiinsa, m ikä li y rity ks e n ve la n h o ito ky vy n katso
taan olevan kunnossa. Riskiraha pitää hakea m uualta
(m m . Finnvera, Tekes). Toinen pu oli asiaan on, e ttä siinä
m issä p a n k it ovat en tis tä varovaisem pia, o v a t m yös
y rittä jä t aiem paa pä ä o m a tie to ise m p ia . Kun 1970-ja
1980-luvulla h a lu ttiin ty y p illis e s ti o m istaa tu o ta n to 
rakennukset, ei nykyään haluta sitoa pääom ia ydinliike to im in n a n ulko p u o le lle . Vuokraus ja leasing ovat
n y tte m m in y le isty n e e t rakennuksista ja a u toista lähes
kaikkeen, esim erkkeinä kone et ja la itte e t, h e n kilö ku n ta
ta i to im is to -ja kassatekniikka.
K auhajoen yhteydessä on m a in itta va m yös m aa
ta lo u s, jo s ta on tu llu t etenkin EU:n tu lo n jä lkeen hyvin
p ä äo m a valtaine n ala. T ila k o o t ovat s u u re n tu n e e t ja
tu o ta n to a te h o s te ttu , m ikä on m e rkin n y t suuria inves
to in te ja rakennuksiin, koneisiin ja pe lto m a aha n. M aata
lo ud en ra k e n n u s in v e s to in n itv o iv a t su u rim m illa a n olla
y h d e n -k a h d e n m iljo o n a n euron luokkaa.
Vaikka pääom alla o p ero ivia y rittä jiä on o llu t aina,
tä m ä to im in ta on h e lp o ttu n u t ra h a -ja in fo rm a a tio ta lo u d e n aikakautena. Osa y rittä jis tä on s ijo itta n u t
kertyvä ä pääom aa vo im a kka a sti y rity s to im in n a n kas
v a tta m ise e n ja laajentam iseen. Toinen jo u k k o on v a lin 
nut yhdeksi y ritysid ea kseen sijo itta m is e n . Pääom ia on
ty y p illis e s ti h a n k ittu m uun y rity s to im in n a n tu o to illa .
E sim erkiksi s u u n n ite lm a llin e n k iin te is tö s ijo itta m in e n
on m a h d o llis ta n u t v a rallisuu den k e rryttä m ise n p itkä llä
aikavälillä. K auhajoella a s u n to -ja te o llis u u s k iin te is tö i
hin s ijo itta m is ta o v a tkin vuosien varrella h a rrastan eet
useat y rittä jä t. A s u n to s ijo itta m is ta on h e lp o tta n u t
yhte iskun na n antam a tu k i asum isen kustannuksiin
(asum istuki, o p in to tu e n asum islisä ym.) Y rittäjä saattaa
myös perustaa h e n kilö ko hta iseen om istukse en sa k iin 
te is tö y h tiö n , jo k a vuokraa o m a lle y rity ks e lle to im itila t.
P örssiyritysten osakkeiden ha nkkim in en on yksi y rittä ji
en s ijo itu s to im in n a n m u oto , jo ta usein ed eltää alku pää
om an ha nkkim in en jo k o m uusta y rity s to im in n a s ta tai
k iin te is tö s ijo itu s to im in n a s ta , nykyisin m yös pe rintön ä.
P ääom ien suurta m e rkitys tä kuvaa se, e ttä tä m än
hetken suurinta y ksityistä ty ö llis tä jä ä A triaa ei p a ikka 
kunnalla olisi, e lleivä t p a ikalliset y rittä jä t ja m u u t to im i
ja t olisi pa n n e e t rahaa liko on perustaakseen Maan Li
han 1960-luvulla Kauhajoelle. Toinen h u o m io n a rv o in e n
esim erkki on koulutu ksen ed istäm isessä 1900-luvun
alku p u o le lla . O pp iko ulu, m aam ieskoulu, k o tita lo u s o p 
p ila ito s ja evankelinen k ansan opisto on alun perin p e 
ru s te ttu yksityise n pääom an ja a lo itte e llisu u d e n avulla.
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U&lomsksiilen
kanto
toimitetaan tammik. 23 p:nä seuraavissa paikoissa klo 9— 12 A,
Männistöllä kello 7 e L3— 15 K.
Metsäkokossa ja ehtoolla V. Mus
tosen luona.
Niitten jäsenten jotka eivät ole
puolta osuusmaksua maksaneet
on nyt se tehtävä.
Kauhajoella, tammik. 12 p. 19 3 1.
HALLITUS.

Halut aan ostaa.
SflhRöpooIujo
ostetaan. Lähempiä tie
toja saa K a i n a s t o n
P o l t t o t u r v e O.Ydtä,

Jpllinkosken Sähkö Oy.
Suomalainen

Sähkölamppu jokaiselle

sähkönkuluttajalle!

Näitä on varastossa
k a i k k i a suuruuksia.
Ä nodipattereita myös
v a r a s to s s a .

Antila» Sähköliike.
K auhajoen K un na llisle hti kevä tta lvi 1931.

T u om o T u urin k o o s ta m a s ta a in e is to s ta
tiiv is tä n y t Reija H aapanen

Sähkön tu lo K au h ajo elle
S ähköenergiaa a le ttiin tu o tta a ja jakaa 18 00-luvulla. Suo
messa sähkön k ä y ttö lä h ti liikkee lle kansainvälisesti kat
soen etulinjassa, sillä Skandinavian e n sim m äiset sähkövalot
o te ttiin k ä yttö ö n vuon na 1882 Finlaysonin kutom osalissa
Tam pereella. K atuvalo t seurasivat vuon na 1888. S illoiset
k a u p u n g it saatiin ku ta ku in kin s ä h k ö iste tty ä 1930-luvulle
m ennessä, m u tta m aaseutu laahasi jäljessä. E telä-P ohjan
m aalla te h tiin e n sim m äiset katu va la istu sk o k e ilu t Vaasassa
vuon na 1887. Vaasan Sähkö a lo itti to im in ta n s a 1890-luvun
alussa, ja K ristiin a n ka u p u n ki sai om an sähkölaitoksensa
vuon na 1900. Kurikan Jyllinkoski ja K auhajoki tu liv a t m u 
kaan varsin varhaisessa vaiheessa. Jyllinkosken Sähkö
Oy p e ru s te ttiin vuon na 1912 Kurikassa. Sam annim iseen
koskeen a se n n e ttiin Tam pellan Fran cis-kakso isturbiini, jo ka
k e h itti 11 m e trin pu to u kse lla 320 hv:n te hon . Sähkön to im it
ta m in e n a lo ite ttiin jo u lu ku u ssa 1913, ja sen ja ke lu laajeni
pian m m . Ilm ajoe lle ja Seinäjoelle.
K auhajoen ensim m äinen sähköä tu o tta v a m ylly oli
p e ru s te ttu K n u u ttila a n vuonna 1910. Myös Koskenkylän
ta lo t ja to rp a t s ä h k ö iste ttiin hyvin varhaisessa vaiheessa
m u ih in m a aseu tukyliin v e rra ttu n a . On esite tty, e ttä kylään
saatiin sähkövalo jo vuon na 1911, m u tta W äinö Yli-Havusen
m ukaan vasta vähän m yöh em m in . Koskenkylän M yllyjä
Sähkö Oy:n sähkölaitos o liv a t alkuun te h o lta a n ainoastaan
7,5 kilovvattia ja 500 v o lttia . Sähköä ja e ttiin kaikkiin y h tiö n
la ito ksiin , kau p p o ih in , va ra sto ih in ja lä h in aa pure illekin. Sähköverkoston laajentuessa laitoksen te hoa n o s te ttiin vuonna
1924. V uonna 1938 h a n k ittiin uusi voim a-asem a, jo ka te h o s ti
sahan ja m yllyn to im in ta a ja sähkövirran ja ke lua . Sähkön
ja ke lu lo p e te ttiin sodan jä lkeen ja v o im a k o n e m yytiin .
S ähköistys levisi nopeasti ja p e ru s te ttiin sähköosuuskuntia. P äntäneellä Käyräkosken ja Kullaan m y lly t s iirty iv ä t
s ä h k ö n tu o ta n to o n vuon na 1921. Käyräkosken hankkeeseen
o sa llistu i yhteensä 19 osakasta, la m p puja oli yhteensä 140,
jo is ta lähes viidesosa kansakoululla. Vuonna 1935 perus
te ttiin Päntäneen sähköosuuskunta. Jyllinkosken Sähkö
O y:stä m u o d o s tu i ku ite n kin seudun keskeinen sähköyhtiö.
Sieltä ra k e n n e ttiin vuon na 1923 linja Kauhajoen Kauran
voim a-asem alle. Jyllinkoski rakensi m yös S urvonevalle tu r
vevoim alan vuon na 1926. Marraskuussa 1927 te h tiin s o p i
m us sähkön to im itta m is e s ta K okko-Lylykylän ja seuraavana
vuon na K auhajoen T alvitien ja Lustilan sähköosuuskunnille.
Vuonna 1935 vastaava sopim u s syntyi P äntäneen sähköosuuskunnan kanssa ja lisäksi p ä ä te ttiin ostaa Luom ankylän sähköosuuskunta. S äh kö lin ja t o liv a t siihen aikaan
kehnoja, etä isyyd e t m u u n ta jista s a a tto iv a t olla p itkiä ja
m a a d o itu k se t pu u tte e llisia . Myös u k o n ilm a t te k iv ä t tu h o 
jaan ja m m . m onia m u un tajia paloi.
K auhajoella lienee o llu t p a rha im m illaa n to is ta k y m m e n 
tä sähköosuuskuntaa. T urvallisuusm ääräykset kiris tyivä t
1960-luvun alussa, m inkä jä lkeen Jyllinkosken Sähköön
liitty i to istasata a pientä osuuskuntaa, jo illa ei o llu t resurs
seja nykyaikaistaa verkostojaan. E sim erkiksi P äntäneen
osuuskunta liitty i Jyllinkoskeen vuon na 1963 ja Kauhajoen
Sähköverkko vuon na 1968.

KAUHAJOEN MUSEO JA PAAVO MARTTILAN ARKISTO

J a ri M äki-R ahkola

K auhajoen k u lje tin te o llis u u d e n ju u re t
M a te ria a lin kä sitte lyla itte e t la jitte le va t, häm m en tävät, s iirte le vä t, nostelevat, keräävät ta i
p a ke to iva t kapp ale ita - aina ta rpee n m ukaan ja eri to im in to ja yh d iste lle n . Erilaiset m a te
ria a lit va a tiva t erilaisia ratkaisuja riip p u e n siitä, ovatko k a p p a le e t irto ta va ra a vai y ks ittä in
käsiteltäviä, suuria vai pieniä. Kaikissa tapauksissa la itte e t m u o d o s tu v a t kapp ale id en käsit
te ly la itte is ta ja k u lje ttim is ta .
K u lje tin te o llis u u d e n voidaan katsoa saapuneen K auhajoelle köyliöläisen Esko Salon
m ukana vuon na 1974. Salo pe rusti p a ikka ku nna lle Eskosalo Oy:n, jo n k a tu o ta n to o n kuului
alkuun hänen a ie m m alta y rity ks e ltä ä n p e riy tyv iä k u lje ttim ia ja lu m ilin ko ja . Tästä e d e ttiin
no pe asti varsinaisten m a te ria a lin k ä s itte ly la itte id e n tu o ta n to o n . K auhajoelle s yn tyi m u ita kin
alan yrity ks iä , ja m a te ria a lin kä sitte ly laajeni vä h ite lle n te o llis u u s a u to m a a tio k s i. Seuraavassa
te kstissä palaan pari askelta ta aksepäin ja haarukoin sitä, m illaisia valm iuksia Kauhajoella
o li o tta a vastaan uusi te o llisu u d e n h a a ra , k u lje ttim e t.
K u lje ttim e t eivä t sinällään o lle e t u u tta . Vanhin ku lje tin , jo n k a olen ta va n n u t, on o llu t
pu uta va ran ju o k su tu s rä n n i. Alkupää o li mäen harjalla ja lo pp upä ä yli sadan m e trin päässä,
jossa lu u lta va sti sija itsi m u u ta m a te rvah au ta. R änniin s y ö te ttiin m yös v e ttä k itkan p ie n e n tä 
m iseksi. S am antapaisia la itte ita olen m y öh em m in ta va n n u t sahojen yhteydessä.
M aataloudessa k ä y te ttiin runsaasti kaikenlaisiin v ip u ih in ja varsiin pe rustuvia la itte ita :
n o stim ia , kääntäjiä, k e rä ilijö itä , haravia, n iitto k o n e ita , itse sito jia jn e. Usein niide n k ä y ttö v o i
ma syntyi siten, e ttä vetä m ällä a ih e u te ttiin kitk a p y ö rie n p yö rim in e n m aata vasten ja siitä
sitte n o te ttiin erilaisten v ä littä jie n k a u tta useanlaista voim aa. V etäm isen voim an läh tee nä
p u olestaan oli aluksi ty y p illis e s ti eläinvoim a, m y öh em m in (tosin harvoin) hö yryvo im a ja
lo p u lta jo n k in a ste in e n p o ltto m o o tto ri. La itteid en k e h ittä m in e n on v a a tin u t in no vointia
niin m ekanism in keksim isessä kuin to te u tta m ise ssa . Jos osia ei o llu t oste ttavissa valm iin a,
ne tä y ty i te hdä käyttä e n saatavilla olevia m ateriaaleja ja ty ö s tö k o n e ita . O letan, e ttä nämä
m a a ta lo u tta varten k e h ite ty t kone et ovat o lle e t K auhajoen k a rstausko ne teo llisu ude nkin
perustana. Saatujen kokem usten ja pienen "te o llisu u sv a k o ilu n ” avustam ana oli m a h d o llis ta
rakentaa s ä h k ö m o o tto re illa to im iv ia karstauskoneita.
V iljankuivaam oissa oli ta rve saada sä kit k u lje te ttu a yläosaan, jo s ta m a teriaa li valui
p a in o vo im a lla alas uudelleen säkitettäväksi. Mikäli kuivaajaa ei o llu t ra ke n n e ttu rinteeseen
siten, e ttä yläosaan v o itiin ajaa suoraan kuorm an kanssa, kyseeseen tu li useim m ite n ih m is
voim a. Erilaisia no stim ia on m yös h yö d yn n e tty. Lisäksi olen nä hn yt s ä h k ö m o o tto rilla to im i
van alkeellisen v in o kä yttö is e n hissin. Laite tu skin läpäisisi nykyisiä tu rvallisuu ssää döksiä,
etenkin kun la itte e n m ukana kulki k äyttäjä, jo ka h u o le h ti la itte en to im in n a sta k itk a k ytk im e n
avulla.
V anhoista kuvista on havaittavissa, e ttä sahoilla oli jo varhain m onenlaisia k u lje ttim ia .
Vedestä tu k it n o s te ttiin jo k o y k s ittä in vinssillä ta i p o ik itta in to im itta e ss a k ira m o lla - m o 
le m m a t la ite ty y p it o v a t nykyäänkin käytössä k e h ittynee m m ässä m uodossa. Sahan alueella
v a u n u t o liv a t yleisiä suurte n k u orm ien kuten la u ta n ip p u je n siirrossa, sam oin kuin erilaiset
ketju-, ru lla -ja h ih n a k u lje ttim e t y ks ittä is te n kapp ale id en siirrossa. P o ikitta ise t s iirro t to te u 
te ttiin pääsääntöisesti erilaisilla suistajilla ta i ih m isvoim alla. N äm äkin sitte n a u to m a tis o itiin ,
kun p n e u m a tiikka ja hydra uliikka y leistyivät.
T urvesoilla on m yös jo varhain h y ö d y n n e tty erilaisia la itte ita sekä tu rpee nn ostossa e ttä
keräilyssä. Aluksi la itte id e n k ä yttö v o im a n a o liv a t eläim et, m u tta m y öh em m in erikoisrakente ise t te la v e to is e t tra k to rit. T ra k to rit o liv a t alkeellisia, eikä niissä pääsääntöisesti vielä o llu t
m u ita energian u lo s o tto o n ta rv itta v ia la itte ita . O len k uite nkin n ä h n yt jo ita k in m alleja, joissa
o li m ukana jo tä hän ta rko itu k se e n sopiva siivapyörä.
T e olliselle k u lje tin tu o ta n n o lle o li K auhajoella siis tukeva perusta alku tu o ta n n o ssa ta rv it
tu je n kone ide n ja la itte id e n k a u tta . On vielä to d e tta v a , e ttä kauh ajo ke la ise t sepät o v a t o lle e t
ta ita via ja k yv yk kä itä koneen rake nta jia jo v a rh a in ja heidän esim erkillään on o llu t suuri
m e rkitys nykyiselle te o llis u u s a u to m a a tio lle . Hyvin m o ne lla kauhajokelaisella o li k o tip iiris 
sään jo n k in la in e n paja, jossa sa a tto i seurata la itte id e n syntyä. Yritysten o li siis m a h d o llis ta
re k ryto id a h e n k ilö itä , jo tk a eivä t ensim m äisenä to d e n n e e t: "Ei ole m a h d o llis ta .” Täm ä m uis
tu tta a läheisesti Jim C ollinsin kirjassaan H yvästä Paras esittele m ä ä New Steel -yh tiö n rekryto in tim a llia : ensisijaisia re k ryto ita via o liv a t m a a n vilje lijä t, y ks ity ise t k o n e ko rja u sty ö n te k ijä t
ta i vastaavat, sillä heillä oli ura kkam ain en asenne ty ö h ö n ja m o n e n la ise t ta id o t ja v a lm iu d e t
k e hittää ja te hosta a to im in ta a koko ajan!7
Vaikka tä m än te ks tin lä h tö ko h ta n a oli m a te ria a lin kä sitte lyte o llis u u s , on hu om attava ,
e ttä K auhajoella m yös hu o n e ka lu te o llisu u s on o s a n n u t jo hyvissä ajoin soveltaa te o llis u u s a u 
to m a a tio ta .

SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

B e to n ila ttia t Peltonen O yo n esim erkki y ritykse stä , jo n k a ty ö t
o p ita a n p itk ä lti k ä ytänn ön k a u tta . Työn luonteeseen kuuluu
myös, e ttä be to n in e h d o illa m ennään.
Yritys on p e ru s te ttu yli 30 v u o tta s itte n vastaam aan be ton ila ttio id e n kysyntään. A siakkaita ovat pääasiassa to is e t y rity ks e t,
m u tta y ks ity isille kin te hdä än b e to n ila ttia ty ö t alusta lo pp uun ,
ta rp e e n m ukaan. Lisäksi m yydään itse m a a h a n tu o tu ja kone ita
ja ta rv ik k e ita verkkokau pan ja edustajan kautta. S e p p o ja Pirjo
Peltosen oh ella yrityksessä ovat nykyään m ukana m yös po ja t
Jukka ja Jari.
Yritys on to im in u t koko ajan m aanlaajuisesti, sillä eriko is
alalla eivä t K auhajoen ja lähiseu tujen to im e k s ia n n o t riittä isi.
Kuvassa B e to n ila ttia t Peltonen Oy S atam unan m u na pa kkaam on
la ajennusosan la ttia a työstäm ässä Paneliassa. Vasem m alta
Jukka P eltonen, Tero Lehtim äki, Ville Laine ja Jari P eltonen.
Alakuvassa Jari P eltonen ja tk o ty ö s tä ä tu o re tta b e to n ila ttia a
h ierrin ko nee lla.
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Reija H a a p a n e n ja Lauri H a u ta m ä k i

Perinteiden jatkam isesta koulutusyhteiskuntaan
Vanhastaan työtä on tehty aiemmilta sukupolvilta perityillä tavoilla ja ammatitkin
periytyivät yleensä isältä pojalle. Perinteisessä maataloudessa, joka työllisti suu
rimman osan kauhajokelaisia pitkälle 1900-luvun puoliväliin, pärjäsi vielä van
hempien ja isovanhempien opeilla. Silloiset työt olivat helposti opittavissa peri
aatteella työ tekijänsä opettaa. Peruskädentaidot opittiin leikeissä sekä toimimalla
apulaisena kodin puhde- ja rakennustöissä. Käsityöläiset opettivat lapsensa ja oppipoikansa oman alan töihin. Tiettyjä ammatteja sai kuitenkin harjoittaa vain tut
kinnon suoritettuaan. Tällaisia olivat esimerkiksi opettajat, maanmittarit, lääkärit
tai tuomarit.
Koko kansan koulutusta alettiin tehostaa toden teolla vasta itsenäistymisen
jälkeen. Laajennettu äänioikeus ja kehittyvän talouselämän vaatimukset toivat
tarpeen kansan sivistystason nostoon. Laki oppivelvollisuudesta astui voimaan
vuonna 1921, ja sen mukaan kuntien oli tarjottava kansakouluopetusta kaikille
kouluikäisille. Kauhajoella asia oli hyvällä mallilla, sillä kansakouluja oli tuossa
vaiheessa jo 17. Koulujen perustaminen oli kunnille taloudellisesti raskasta, mutta
sen katsottiin olevan sijoitus tulevaisuuteen. Ennakkoluulojakin oli. Kansakoulu
jen pelättiin ohjaavan lapsia laiskuuteen tai jopa "herrasteluun”. Kansakoulujen
perustamista edistivät yleensä isänmaalliset ja yläluokkaiset henkilöt, joiden mie
lestä hyvä kirjoitus-, luku- ja laskemistaito sekä kansakoulusta saatava yleissivis
tys olivat tarpeen uuden kansalaisyhteiskunnan jäsenelle. Vähitellen tavallinen
kansakin kääntyi koulutuksen kannalle, sillä työnantajat alkoivat antaa etusijan
kansakoulun käyneille, ja lisäksi asevelvollisuuskutsunnoissa sai etua koulun suo
rittamisesta. Kansakoulun käyminen antoi hyvät mahdollisuudet oppia myös mui
hin ammatteihin kuin perinteisiin elinkeinoihin. Kansakoulu onkin saanut aikaan
maaseudulla paljon hyvää. Se oli monin paikoin todellinen valistus- ja kulttuuri
talo ja kansakoulunopettaja suurta arvonantoa nauttiva monitoimimies tai -nai
nen. Yliopistoon johtava oppikoulu Kauhajoelle saatiin 1920-luvun loppupuolella,
mikä on todiste kauhajokelaisten varhaisesta pyrkimyksestä saattaa nuorisonsa
korkeimman sivistyksen piiriin.
Kauhajoen peruselinkeinon, maatalouden, töihinkin katsottiin 1900-luvun
alussa tarvittavan lisäkoulutusta, ja 1920-luvun vaihteessa Kauhajoelle perustet
tiin yksityisillä varoilla maamieskoulu. Emännät eivät halunneet jäädä jälkeen,
joten seuraavana vuonna perustettiin kotitalouskoulu, ja yleissivistystä ja käden
taitoja on 1920-luvulta lähtien tarjonnut Kauhajoen evankelinen kansanopisto,
kumpikin yksityisin varoin perustettuja laitoksia. (Kauhajoen koulujen synnystä
ja vaiheista on tarkempaa tietoa kirjan loppuun sijoitetussa liitteessä.) Muillekin
aloille valmentavia ammattikouluja alkoi syntyä jo maatalousyhteiskunnan ai
kaan, sillä tilattoman väestön joukosta haluttiin saada osaavia käsityötaitojen am
mattilaisia. Kauhajoen lähiseuduille perustettiin vuonna 1911 Jurvan veistokoulu
eli Etelä-Pohjanmaan kotiteollisuusyhdistyksen kiertävä alempi puuseppäammat-
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tikoulu.8 Tällä on ollut suuri merkitys kauhajokelaisen huonekaluteollisuuden ke
hittymiselle. Kauhajoen entinen kunnanjohtaja Mauno Kangasniemi arveli haas
tattelussaan, että Jurvan veistokoulun vaikutus oli yksi merkittävä syy kauhajoke
laisen huonekaluteollisuuden esiinmarssiin.9Esimerkiksi huonekaluyrittäjät Mau
ri Perälä, Heikki Kontio ja Pentti Martin olivat hakeneet oppinsa Jurvasta ennen
yritystensä perustamista.
Sotien jälkeen Suomessakin käynnistyi massatuotannon aikakausi. Vuodelta
1946 olevan Vapaan harrastustoiminnan käsikirjan ammatinvalintaa käsitteleväs
sä luvussa todettiin näin: Suuri osa nuorisostamme tulee suorittamaan elämänsä
uutteran aherruksen ja sen sankarityöt teollisuuslaitosten surisevissa tai jylisevissä
saleissa.'0 Kauhajoella kuitenkin vallitsi maatalous vielä pitkään ja pienimuotoista
massateollisuutta saatiin vasta 1960-luvun loppupuolelta lähtien. Kauhajokelaisia
onkin omien työpaikkojen puutteessa päätynyt runsain mitoin Suomen ja Ruot
sin suurille teollisuuspaikkakunnille tehdastöihin. Kuten maatalousyhteiskunnan
suorittavissa töissä, riitti noihin aikoihin tehdastyössäkin lyhyt opastus työtehtä
viin.
Massatuotannon kaudella alettiin kehittää ammatillista koulutusta koko maas
sa. Esimerkiksi vuonna 1947 perustettiin useita teknisiä oppilaitoksia.11 Laki am
mattioppilaitoksista vuodelta 1958 käynnisti ammattikoulujen perustamistoimet
ympäri maata, ja Kauhajokikin tarttui haasteeseen, vaikka sille koon puolesta olisi
HANNU ISOMÄKI

P a rtu rit ja kam p aa jat o p p iv a t te k n iik a t
ja n iks it a m m a ttio p p ila ito ks is sa , m u tta
lo p u llin e n ta itu ru u s tu le e kokem uksen
m yötä. Trendejä on m yös koko ajan
seura tta va ja p e re h d y ttä v ä uusiin
tu o tte is iin . M oni alalle lä h te n y t to im ii
y rittä jä n ä ja osa työ n a n ta ja n a kin . Kuva
on Teija Tuiskun o m ista m a sta Tuiskun
P arturista, jossa asiakasta palvelee
parha illaan Tiina R uotsalainen.
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riittänyt paikkojen varaaminen muiden paikkakuntien oppilaitoksista. Haluttiin
monipuolistaa elinkeinorakennetta tarjoamalla osaavaa työvoimaa paikkakunnan
yrittäjille. Samalla haluttiin myös tarjota nuorille mahdollisuus päästä elämässään
eteenpäin, kun maatalouden työllistävä vaikutus joka tapauksessa jatkuvasti vä
heni. Aivan konkreettinen ammattikoulun perustamisen ansiosta saatu tulos oli
Esko Salon kuljetinyrityksen sijoittuminen Kauhajoelle 1970-luvun puolivälissä.
Salo on maininnut yhdeksi motiiviksi juuri osaavan työvoiman saannin.12
Kauhajoen oppilaitokset ovatkin täyttäneet perustehtävänsä ja kouluttaneet
paikkakunnan ja lähiseutujen nuorisoa. Tämän lisäksi niillä on ollut myös muu
ta yrittäjiä palvelevaa toimintaa. Vuonna 1967 uudistettu oppisopimuslaki pyrki
tukemaan kokonaisen ammattitutkinnon suorittamista työn ohella. Myöhempinä
aikoina sitä on käytetty niin yksittäisten henkilöiden pätevöitymiseen kuin koko
naisiin ryhmiin. Esimerkiksi kotitalousoppilaitos aloitti oppisopimuskoulutuksen
Maan Lihan kanssa 1980-luvun lopulla osana edellä mai
TIMO KATAJISTON ARKISTO
nittua aikuiskoulutusta, ja samoihin aikoihin saatu aikuis
koulutusosasto tarjosi mm. yritystoiminnan opetusta.13
Yrittäjän ammattitutkinnon pystyi suorittamaan vuodesta
1994 lähtien. Ammattikorkeakoulustatuksen saaminen ja
ylläpitäminen puolestaan vaati näyttöjä yritysyhteyksistä.
Niinpä esimerkiksi opinnäytetöitä tehtiin erilaisissa pro
jekteissa yritysten kanssa.14Suupohjan ammatti-instituutti
on 2000-luvulla käynnistänyt etenkin metallialan yritys
ten henkilöstölle sopivaa koulutusta. Opinnot on voinut
suorittaa työn ohessa, jolloin ne ovat tukeneet myös yri
tysten kehittymistä.15 Kauppaoppilaitos on tarjonnut yrit
täjille oman alansa kursseja. Mainittakoon, että oppilaitos
oli tietojenkäsittelyssä edelläkävijä Kauhajoella, sillä sinne
oli jo 1970-luvun lopulla hankittu Tampereen yliopiston
keskustietokoneeseen yhteydessä ollut päätelaite. Yrittä
jille ryhdyttiin tarjoamaan ATK-opetusta heti 1980-luvun
alkuvuosina.16
Nykyään yrityksissä tarvitaan usein myös korkea
koulututkinnon suorittanutta henkilökuntaa. Esimerkik
si korkean teknologian tuotekehitys vaatii insinöörityö
tä, poikkeuksena ”propellipäät”, itseoppineet, jotka eivät
mitään kouluja kaipaa. Kauhajoen kehitystä kuvaa hyvin
se, että 1960-luvun alussa Kauhajoelta löytyi juuri ja juuri
kolme insinööriä perustamaan Insinööritoimisto Kolmi
on, mutta jo kymmenen vuotta myöhemmin yksistään
yhden erikoisalan yrityksen, Serreksen, perustajina oli
S trö m be rgin K auhajoen te h ta a lla jä rje s te ttiin itse ty ö n te k ijö id e n
koulutus. M o tto na oli käytänn ön ka u tta kokem us ty ö h ö n . Tuloksena oli
kaksi insinööriä. Nyt insinöörien lukumäärää on turhaa
osaavia ty ö n te k ijö itä . Kuvassa Arja Jyräkoski koestaa P atakym ppi-sa rjan
yrittää edes haarukoida. Yrityksen kasvaessa tarvitaan lilie ttä S trö m be rgin te h ta a lla vuon na 1982.

395

PENTTI KAKKORI

Kauhajoella on o p ittu paljon m a te 
ria a lin k ä s itte ly n alasta 1970-luvulta
lä htien. A lalle on s yn ty n y t m yös vireää
a liha nkin taa . D ym on t In sta lla tio n Oy
to im ii tila a ja n lukuun m e ta llip u o le n
a se n n u s-ja k oko on pan otehtävissä
Suom essa ja m aailm a lla . Työntekijö illä
on katta va kokem us m a teriaa lin kä s itte ly lin jo je n a sen nu s-ja kunnos
s a p ito tö is tä . Kuvassa on D ym ontin
m iehiä Pesm elin tilo issa , vase m m alta
Kai Uusi-Äijö, Tero Valkam a ja ylin nä
Jyri Tynkky. M iehet o v a t kasaam assa
silm ästäkää rijä ä koeajoa varten.

säksi erikoisalojen osaajia, kuten ekonomeja, lakimiehiä ja muita, oli ala mikä ta
hansa. Yrittäjä nimittäin osaa ammattinsa, mutta ei useinkaan kirjanpitoa, työ- ja
verolainsäädäntöä, työnjohtoa, toiminnan strategista suunnittelua jne. Säätötulen
Risto Piipari kertoi vuoden 2006 lehtihaastattelussa, että kasvun hallinta vaati uu
sien asiantuntijoiden pestaamista. Tuossa vaiheessa hallitukseen oli hankittu eko
nomi ja kaksi insinööriä.17 Yrityksen edelleen kasvaessa joudutaan harkitsemaan
jo ammattijohtajan palkkaamista. Kauhajoella korkeakoulutasoista koulutusta on
(edesmenneen AMK-tasoisen restonomikoulutuksen lisäksi) ollut jonkin verran
tarjolla avoimen yliopiston kautta. Pääsääntöisesti on kuitenkin täytynyt rekrytoi
da muualla opintonsa suorittaneita henkilöitä tai paluumuuttajia.
Töissä oppimista ei kuitenkaan voida ohittaa koskaan. Tähän on monia syitä.
Vaikka Kauhajoen ja lähiseutujen ammatilliset koulut tuottivat työvoimaa, moni
yritys mainitsi etenkin 1960- ja 1970-luvuilla joutuneensa kouluttamaan väkensä
itse, sillä sitä ei riittänyt yritysten tarpeisiin tai, kuten Serreksen tapauksessa, alan
koulutusta ei ollut saatavissa koko maassa. Esimerkiksi Maan Liha koulutti suu
ren osan teurastamohenkilökunnasta, Tiklas ompelijoista ja huonekalutehtailijat
omista työntekijöistään. Kauhajoen Sahalla koulutettiin elementtitalorakentajia.
Kursseihin saatiin kuitenkin usein valtiolta tukea ja seutukunnan opistoilta kou
lutusapua. Toisaalta huonekalutehtailija Erkki Rintamäki mainitsi vuoden 1971
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lehtihaastattelussa, että koulujen koneet olivat liian vanhoja modernin huoneka
luteollisuuden tarpeisiin.18 Kauhajoen Strömberg koulutti kaiken työväkensä itse,
sillä tarpeellista määrää metallimiehiä, tai tässä tapauksessa naisia, ei mitenkään
olisi ollut saatavilla. Tuolloin pääsi metallityöhön käsiksi kahden kuukauden kurs
silla, mikä oli toki paljon sujuvampaa kuin kahden vuoden pituisen ammattikou
lulinjan suorittaminen! Mottona oli käytännön kautta kokemus työhön. Tämä
koski myös suunnittelijoita, jotka velvoitettiin ensin vuoden ajaksi perustyöhön.19
Myös insinööritutkintoja on Kauhajoella suoritettu työn ohessa.
Edelleen on aloja, joille ei ole olemassa valmentavaa koulutusta, ei Kauhajo
ella eikä muuallakaan. Tällöinkin koulutus yhä edelleen hoidetaan yrityksissä,
mutta siihen luonnollisesti kuluu aikaa ja rahaa. Muutama kauhajokelainen yrit
täjä toivoikin haastatteluissaan opetuksen parempaa kohdentamista työtehtävien
mukaan. Toiset taas totesivat toimivansa niin kapealla alalla, ettei niille ole mah
dollista järjestää ammattioppia yhteiskunnan puolesta. Lisäksi monessa tehtäväs
sä ratkaisevia ovat vallan muut asiat. Antti Lindfors kuvasi haastattelussaan, että
ruostumattoman teräksen käsittelyssä on toki hyvä, jos takana on metallipuolen
koulutusta. Hyvä käsityötaito on kuitenkin kaiken A ja O. Sen jälkeen voi oppia
tekemällä:
Ja kysymys on niin ku enemmän henkilöstä ja onko sillä näkemystä. Totta kai
koulutus auttaa, mutta meillä on hyvin paljo hyviä kavereita, joilla ei oo välttä
mättä mitää ihimeellistä koulutusta.10
Toinen näkökulma tekemällä oppimiseen on yrittäjän ja henkilöstön kehitty
minen uusien projektien mukana. Etenkin Kauhajoen materiaalinkäsittely-yrityk
sissä tehtiin aikanaan monia asioita ensimmäistä kertaa maailmassa. Siinä oppi
paljon, mutta menetelmä oli raskas. Edullisempi tapa organisaation oppimiselle on
seurata kumppaniyrityksen toimintaa, samalla kun tehdään yhteistyötä. Tällöin
voidaan toimintatapojen oppimisen ohella saada myös uusia liikeideoita. Heik
ki Lindfors pohti keväällä 2015, että globaali markkinatalous on opettanut sekä
kauhajokelaisia yrityksiä että heidän asiakkaitaan siihen, miten teollisia prosesseja
täytyy myydä ja ostaa.21
Yrittäjät itse ovat enimmäkseen voineet toimia heitä kiinnostavalla alalla kou
lutustaustasta riippumatta. Poikkeuksen tekevät ns. säännellyt ammatit, joihin on
lainsäädännöllä asetettu kelpoisuusvaatimukset. Näistä suurin osa on kuitenkin
julkisen sektorin puolella. Monella haastatelluista yrittäjistä ei olekaan ollut poh
jalla juuri mitään koulutusta kansa- tai keskikoulun ohella ennen yritystoiminnan
käynnistämistä. Yrittäjät ovat toimineet vanhan perinteen ja oman ideointikykyn
sä sekä liikemiesvainunsa pohjalta.
Myös yrittäjäperheen jälkeläiset olivat useassa tapauksessa saaneet oppinsa
käytännön kautta. Perheyrityksessä hankittua tuntumaa on voitu täydentää eri
laisilla kursseilla. Muutamilla haastatelluista yrittäjätoiminta taasen oli vienyt
tykkänään toiseen suuntaan kuin alkuperäinen koulutus. Tällaisia olivat esimer
kiksi Heikki Ketola (opettajasta puualan yrittäjäksi) ja Ritva Koivisto (kotitalous-
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SIVUN KUVAT ANTTI KAURAN ARKISTO

Vasem m alla ylhäällä Jaakko Rahkolan hiekankuljetusrekka.
O ikealla R ein oja Inkeri Kaura sekä p o ja t A n tti ja Jukka.
Alakuvassa Reinon poika A n tti Kaura m a tkalla Tanskaan ha
kem aan m a to n k u to m a k o n e tta v eljilleen 1960-luvun lopulla.
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Kauran au toilijasuvussa tie d o t, ta id o t ja yrittä jyy sa se n n e ovat
s iirty n e e t jo m o nta polvea eteenpäin. Jaakko Rahkola a lo itti
a u to k u lje tu k se t 1920-luvulla. Rahkolan ty tä r Inkeri avio itu i
m yöh em m in S iim oni Kauran pojan Reinon kanssa. S iim oni
Kaura (kirjan alkuosassa esitellyn A. K. Kauran nu o re m p i veli)
ryh ty i pu olestaan k u lje tu sa la lle T o p e e k a n pä ällystystyön
aikaan 1930-luvun lo pu lla . R eino-poika tu li m ukaan ta lv is o 
dan ta va ra ku lje tu ste n aikaan. M o le m m a t K aurat jo u tu iv a t
k uite nkin rin ta m a lle ja tko so d a n aikaan ja k u lje tu ks e t jä ivät.
Sotien jälkeen Reino hankki om an k u o rm a -a u to n ja sai
kuljetu slu va n. Toim eksiantoja oli etenkin lihakuljetuksissa.
A utoilun rin nalla oli 19 50 -ja 1960-luvuilla m u u ta kin y rity s to i
m inta a, kuten m a tto je n kudo nta a ja k a tto tiilie n va lm istu sta .
Reinon poika A n tti tu li m ukaan y ritykse e n 1970-luvulla. Hän
ajoi pääasiassa KTK:n sorakuljetu ksia . H uonekalujen osuus
kuljetuksissa kasvoi vä h ite lle n ja m u o d o s tu i 1980-luvulla
säännölliseksi. Lam a-aika k uite nkin m u u tti tila n te e n . A u to 
kantaa s o p e u te ttiin ja A ntin v anh im m an pojan Janin tu ltu a
m ukaan a le ttiin rakentaa om aa k a pp ale tavara lin ja a ja -ver
kostoa. H uonekalujen ja a lih a n k in ta te o llis u u d e n ku lje tu kse t
no usivat m e rkittä v ik si, sam oin kuin lä m p ö tila s ä ä d e ltyje n
e lin ta rv ikk e id e n . A ntin nu o re m p i poika Janne Kaura tu li m u 
kaan to im in ta a n 20 00-luvulla, jo llo in m yös kalu sto n m äärä on
kasvanut ja to im e k s ia n n o t m o n ip u o lis tu n e e t. T o im itu s jo h ta ja 
na on nykyään A ntin poika Jani Kaura.
Vasem m alla K uljetusliike Kaura Oy:n nykyiset to im ija t,
neljännen polven k u lje tu s y rittä jä t Jani ja Janne Kaura. Yläkuvassa Janin ja Jannen keskellä on isänsä, kolm an nen polven
y rittä jä A n tti Kaura.
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MARKKU HAAPAMÄKI

P itkä lti yli 30 v u o tta y rittä jä n ä to im in u t Jaakko Frösen on a u to ilija toisessa p o l
vessa. J ä te h u o lto J. Frösenin to im ia la a n k u uluvat jä te h u o lto ja e rilaise t siirto la va kuljetu kset.
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opiston käyneestä leipomoyrittäjästä kirjakaup
piaaksi). Toisilla harrastus voi toimia kouluna:
Heikki Taipaluksen vanhempien peruja oleva
päivittäistavarakauppa muuttui asekaupaksi,
kun liikevaihtoa alkoi tästä puolesta olla huo
mattavasti enemmän kuin muusta myynnistä.
Teknisen alan yritykset, kuten Muovi-Serres
ja Vakio-Sähkö sekä materiaalinkäsittelyalan
yritykset, vaativat perustajaltaan tyypillisesti
alan koulutusta, sitä varmemmin, mitä vaati
vampaa teknologiaa yrityksessä hyödynnetään.
Usein taustalla on vielä jonkin pituinen työko
kemus palkkatöissä. Liiketoimintaosaamiseen
olivat muutamat haastatelluista hakeneet apua
kursseilta, mutta pitkälti on toimittu yrityksen
ja erehdyksen kautta. Uutta on ollut opeteltava
myös oman tuotannon muutoskohdissa, vaik
kapa silloin kun on ryhdytty tekemään aivan
toisenlaista tuotetta tai laajennuttu. Esimerkiksi
Pentti Rotola-Pukkila totesi, ettei käsityökoulutuksesta ollut teollisessa huonekalutuotannossa
sinänsä apua.22
Viime vuosina yhteiskunta on puuttunut
yrittäjien ja työntekijöiden kelpoisuuksiin uu
della otteella, asettamalla vaatimuksia erilaisten
ammattipätevyyskoulutuksien suorittamisesta.
Kovimmin vaatimukset ovat iskeneet ammattiautoiluun, jossa kokeneenkin kuljettajan on
pitänyt hankkia 35 tunnin pituinen EU-direktiivien mukainen lisäkoulutus.
Vaikka koulutusta on nykyään helposti saa
tavissa, on maailmakin muuttunut ja ihmiset
saattavat vaihtaa tehtäviä ja työpaikkoja mo
neen otteeseen. Polulle voi osua myös irtisano
misia. Peruskoulutuksen pitäisikin silloin olla
monipuolisempaa ja antaa valmiuksia koulut
tautua myöhemmin erilaisiin ammatteihin.
Esimerkiksi insinöörien koulutukseen voitaisiin
varsinaisten teknisten taitojen ja tietojen lisäksi
sisällyttää sosiaalisia, johtamis- ja liikemiestai
toja. Myös markkinointikulttuurissa ja -osaa
misessa on suomalaisilla paljon opittavaa.

PESMELOY:N ARKISTO

Pesmel Oy hyödyntää to im inn assaa n
g lo b a lisa a tio n tu o m ia m a h d o llis u u k 
sia. Kuvassa m y y n tip ä ä llik k ö Risto
Lehtonen Paperex-m essuilla In d o n e 
siassa vuon na 2014.

Reija H a apanen

Paikallistaloudesta globalisaatioon
Viime vuosisadan alkupuolelle asti Kauhajoen varsinainen yritystoiminta oli
vähäistä ja pääasiassa paikallista. Poikkeuksen teki laajamittainen tervanpoltto.
Maanviljelijät toimivat oman tilansa piirissä, myllyt myllyttivät oman kylän vil
joja, sepät tekivät tarvekaluja ja suutarit kenkiä. Lisäksi ruvettiin perustamaan se
katavarakauppoja, kahviloita ja leipomoita. Lähiruuasta ei tarvinnut puhua, sillä
kaikki oli sellaista.
Tuotannon markkinointia lähiseutuja laajemmalle alueelle edistivät paran
tuneet liikenneolot, mm. rautatie- ja linja-autoliikenteen alkaminen sekä kuor
ma-autojen lisääntyminen. Sahat harjoittivat jo 1900-luvun alussa vientiä Kris
tiinankaupungin, Kaskisten ja Vaasan kautta. Pajulahti Oy ja Kuivaaja Oy Jyvä
tuottivat kaappikuivureita ja turvetehtailijat polttoainetta kotimaan myyntiin.
Myös leipomotuotteita ryhdyttiin kauppaamaan oman kunnan ulkopuolelle. Karstaus- ja kehruukoneet olivat myyntivaltteja 1940- ja 1950-luvuilla. Mutta huone
kaluteollisuus räjäytti potin, sillä tuotanto oli suurta ja se jaeltiin kiertokaupalla
tehokkaasti ympäri maata 1950-luvun lopulta lähtien. Suurta oli myös 1970-luvulla
aloittaneen Strömbergin Kauhajoen tehtaan liesien ja lämmittimien myynti. Kau
hajoen Saha Oy:n talotehtaan ja sen seuraajien viipaletaloja nousi ympäri Suomea
1970-luvun alusta lähtien.
Tervan ja puun lisäksi muu ulkomaanvienti oli pitkään vähäistä. Kauhajoel
la harjoitti vielä 1960-luvulla ulkomaanvientiä vain kourallinen yrityksiä, joista
mainittakoon Kauhajoen Saha Oy, Lahtiharju Oy, Kauhajoen Osuusmeijeri, Maan
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Liha Oy sekä Tiklas Oy.23 Seuraavalla vuosikymmenellä johtotähtenä toiminut
Kauhajoen Saha teki puutaloprojekteja aina Siperiassa ja Brasiliassa saakka, ja
kohta paikkakunnan muukin teollisuus alkoi ottaa vientimarkkinoita käyttöön.
Sekaan oli mentävä, vaikka alkuaikoina kielitaito saattoi olla melko vaatimaton.
Se, mitä kielitaidossa hävittiin, paikattiin muulla osaamisella ja aktiivisuudella.
Monet aloittivat kansainvälistymisen messuilta. Niillä on käyty esittelemässä
omia tuotteita vientimielessä, mutta jo aiemmin on messuilta haettu ideoita, tuot
teita ja koneita. Kotileipomoa 1960-luvulla pyörittänyt Ritva Koivisto esimerkiksi
muisteli, että Leipurien Tukku järjesti ulkomaanmatkoja, joilla pääsi perehtymään
uusimpiin tuuliin. Hänen yrityksensä koneet tulivat Saksasta.24 Huonekaluyrittäjät kävivät hakemassa uudenaikaisempia koneita, joita käyttämään tarvittiin aina
vain vähemmän käsiä. Heikki Ketola arveli Kauhajoen huonekaluteollisuuden ol
leen hyvin ajan hermolla 1970- ja 1980-luvuilla, sillä yrittäjät kävivät suurin jou
koin messuilla ostamassa uusia sahoja, pintakäsittelylaitteita ym. kojeita, joita ei
muualla Suomessa vielä käytetty.25
Suomen ja EEC:n välinen vapaakauppasopimus vuonna 1973 helpotti Suomen
vientiä tullien poistumisen osalta, mutta altisti samalla teollisuutemme yhä ko
vemmalle kansainväliselle kilpailulle. Aika oli idänkaupan kulta-aikaa koko maas
sa, ja Neuvostoliittoon meni Kauhajoenkin viennistä 80 %, loput pääasiassa Poh
joismaihin. Kauhajoen vientiä hallitsivat taloelementit ja liimapalkit, valmisvaat
teet, kuljettimet ja muut metalliteollisuustuotteet, sähkötekniset laitteet, juusto ja
huonekalut.26
Suomi alkoi todella kansainvälistyä 1980-luvun puolivälistä lähtien, yhtenä
taustatekijänä Euroopan lisääntyvä integraatio. Rahamarkkinat vapautuivat ja
monopoleja purettiin, kun Suomen talouselämää sovitettiin yhteisön vaatimusten
mukaiseksi. Ennen lopullista jäsenyyttä vuonna 1995 ehdittiin kuitenkin kokea
1990-luvun alkuvuosien syvä lama. Tämä herätti Kauhajoen teollisuusyrityksiä
panostamaan juuri vientiin, jolla saa sekä tasoitettua kotimaisia suhdannevaihte
luita että hankittua kasvua yli kotimaan ostovoiman.
Nykyään Suomi on alun perinkin liian pieni maa useille kasvuhakuisille yri
tyksille. Kotimaanmarkkina saattaa puuttua kokonaan, tai nykyisellä automaa
tion ja osaamisen tasolla se tulee kylläiseksi hyvin pienellä tuotannolla. Lisäksi
monimutkaisten tuotteiden tutkimus- ja kehittelytyön kustannuksia ei kotimaan
myynnillä kateta. Esimerkkinä suoraan vientiin tähdänneestä kauhajokelaisesta
yrityksestä on vuonna 1991 perustettu Kometos Oy.
Globalisaatio on edelleen kiihtynyt poliittisten ja taloudellisten raja-aitojen vä
hentymisen, kuljetusten halpenemisen sekä teknologisen edistyksen vuoksi. Esi
merkiksi vuonna 2004 toteutettu EU:n itälaajeneminen toi uusia vientimahdolli
suuksia kotimaisille yrityksille, mutta lisäsi hintakilpailua monilla aloilla, näistä
merkittävimpinä maataloustuotanto, elintarviketeollisuus sekä rakentaminen ja
kuljetus. Globalisaatio tuottaa paineita hintatasolle, sillä kaikilla kilpailijoilla on
pääsy kaikille markkinoille, ja kuluttajat voivat puolestaan seurata hintoja maail-
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maila. Lisäksi ei ole moniakaan fyysisiä tuotteita, joiden valmistusprosessia ei voi
taisi kopioida muutamassa kuukaudessa tai vuodessa ja alkaa tuottaa halpamaissa.
Tutkimus ja tuotekehitys ovat yhtä lailla siirtymässä, sillä korkean teknologian
osaamista on ympäri maailmaa.
Kotimaan markkinoilla toimivan tuotannon ja kaupan kannalta globalisaation
yksi näkyvä ilmentymä on ulkomaan halpatuonti, joka on Kauhajoen elinkeinohistoriaa ajatellen vaikuttanut niin kehräämöihin, vaateteollisuuteen, kodinkonei
den tuotantoon kuin huonekaluteollisuuteen. Maataloustuotantoa tuetaan koko
EU:ssa, sillä maailman pörssihintoja vastaan ei tälläkään alalla voi pärjätä. Koti
maan tuotannon ohella halpatuonti iskee myös kotimaiseen kauppaan, sillä tavarat
voidaan hankkia verkkokaupan kautta suoraan ulkomailta.
Koska globalisaatiota vastaan ei voi taistella, on itse muututtava. Työvoiman
hinnalla emme ole voineet kilpailla vuosikymmeniin. Omat yrityksemme joutuvat
etsimään keinoja aina vain suuremmasta automaation asteesta, kilpailijoita parem
masta laadusta, palvelusta ja markkinoinnista sekä tarkasta taloudenpidosta. Yh
teistyö on yksi tapa saada pienille yrityksille enemmän resursseja kiristyneeseen
kilpailuun. Tätä on Kauhajoella toteutettu ainakin logistiikan alalla. Aloittaval
le teollisuusyritykselle tilanne on kuitenkin vaikea: kun vielä suljetun talouden
aikaan riitti, että osasi valmistaa ja myydä tuotetta, pitäisi nyt saman tien saada
aikaiseksi pitkälle automatisoitu tehdas ja markkinointiosaamisenkin olla kohdil
laan. Esimerkiksi saksalainen teollisuus on tässä suhteessa selkeästi paremmassa
asemassa. Sillä on riittävät kotimarkkinat lähietäisyydellä, ja se voi myydä koe
käytettyä, tehokasta ja osittain jo poistettua ylikapasiteettia vientiin. Yksi selviy
tymisen keino on siirtää varsinainen tuotanto muualle, halvemman työvoiman ja
pienemmän sääntelyn maihin. Kauhajoen mikro- ja pienyrityksistä koostuva yrityskanta rajoittaa voimakkaasti tätäkin kehitystä. Automaatio tai tuotannon siirto
tuntuvat kotimaassa ikäviltä toimilta, mutta ilman näitä eivät yritykset pystyisi
toimimaan enää lainkaan. Vientiyrityksillä painaa vaakakupissa myös markkinoi
den läheisyys sekä sopimuksiin liittyvät ehdot: yritykset saattavat joutua teettä
mään osan tuotteista kohdemaassa, paikallista työvoimaa käyttäen.

K ansainvälisen y h te is ty ö n k ie m u ro ita
Suupohjan Valaisim en y rittä jä n Juhani Kuusisaaren p a ikalline n k o n ta k ti k o e tti jä rje stä ä ta 
paam ista tu n te m a lla a n te h ta a lla Virossa, N e u vo sto liito n vallan lo pp uaiko ina . P o rttiv a h ti ei
p ä ä stä n yt p y rk ijö itä sisään. K on takti s o itti ystävälleen te hta an sisälle ja pyysi tä tä avaam aan
jo s ta in k a du np uoleisesta huoneesta ikkunan. M entiin siis ikku n a sta p a te hta asta lö yty i lo p u lta
sellain en kin päällikkö, jo ka suostui länsim aalaisen kanssa keskustelem aan. Asiat saatiin so vit
tu a, m u tta p o rtis ta ei edelleenkään saanut kulkea, sillä sisä ä n tu lijo ita ei tie te n kä ä n lö y ty n y t
k irjo ista ja kansista. Oli p o is tu tta v a sam asta ikkunasta. Tehdas te ki lo p u lta Kuusisaarelle m o n 
ta v u o tta m e ta llio sia .27
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PENTTI KAKKORI

Grundström ym. moittivat kirjassaan Globalisaation portinvartijat
Suomea takapajuisesta asenteesta, jossa panokset on laitettu vientiin
tuontiosaamisen jäädessä lapsipuolen asemaan. Muiden Pohjoismaiden
vaate-, huonekalu- ja urheiluvarusteketjut hallitsevat Suomen liikekatu
jen kuvaa, vaikka voisimme tuottaa ja tuoda yhtä suurella menestyksellä
itse.28 Kauhajoella on kuitenkin tartuttu myös tähän yritystoiminnan
puoleen ja IKH on esimerkillinen tuojayritys. Tätä kuvaa samalla kie
litaitoon liittyvä tarina: IKH:n englantilainen päämies kertoi yrityksen
20-vuotisjuhlassa ensitapaamisestaan Ilkka Alakorteksen kanssa:
Selailtiin tuotekansiota. Ilkka osasi neljä sanaa englantia, jotka olivat
”yes”, ”no”ja ”too expensive”. Ne riittivät kauppojen tekemiseen.29

H annu Loukko Oy on la a je n ta n u t
to im ia lu e tta a n verkkokau pan avulla.
Kuvassa Juji ja Juuso Loukko pa kkaa
massa verkkokau pan tilau ksia.
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Tuontiosaamisen lisäksi verkkokauppa toimii myös toiseen suuntaan, ja
siihen ovat tarttuneet monet kauhajokelaisetkin yritykset. Lankoja myy
vä Tapion kauppa saa liikevaihdosta jo 45 % tätä kautta.30Hannu Loukko
puolestaan totesi, että kun moottorikelkkoja aiemmin meni noin sadan
kilometrin säteelle, kauppa käy verkossa Hangosta Ivaloon, mikä tasaa
myös paikallisen lumitilanteen tuomaa kausiluontoisuutta.31
Toinenkin mahdollisuus paikalliselle yrittäjyydelle on syntynyt globalisaation
kautta: kansainvälistyminen on muuttanut kulutustottumuksia tuomalla mm.
kahvilakulttuurin sekä erilaisia eksoottisia harrastuksia. Globalisaation vastare
aktiona on viime vuosikymmeninä koettu myös paluuta paikallisuuden arvosta
miseen. Tässäkin kirjassa esitellään esimerkiksi lähiruokaa ja kylätoimintaa.
Globalisaatio on vaikuttanut Suomen työmarkkinoihinkin. Kun suuret yrityk
set ovat kansainvälistymisen myötä siirtäneet toimintojaan ulkomaille, on pai
kallisen, pienimuotoisemman yrittäjyyden täytettävä niiden jättämä tila. Uusien
työpaikkojen nettomääräinen lisääntyminen tapahtuu nykyään pääasiassa MP- ja
keskisuurissa yrityksissä, ja Kauhajoella kaikki ovat tällaisia. Tämän prosessin
rinnalla on muutenkin käynnissä muutos palkkatyöyhteiskunnasta yrittäjyysyhteiskunnaksi. Yrittäjyyden merkitys tulee yhteiskunnassa edelleenkin kasvamaan.
Kuten tässä kirjassa on esitetty, Kauhajoki ja koko Etelä-Pohjanmaa on ollut jo
vanhastaan yrittäjyysaluetta. Esimerkiksi Kauhajoella yrittäjien osuus alueella
työssäkäyvästä väestöstä on 19 %, kun maan keskiarvo on 11 %.32
Maailmalta tulleet suhdannevaihtelut ovat tuoneet globaalin tuulahduksen
Suomeen jo 1800-luvun teollistumisesta lähtien. Suomen teollisuustuotanto seu
raili pitkään metsäteollisuuden nousuja ja laskuja, jotka taas noudattelivat kan
sainvälisiä suhdanteita. Wall Streetin pörssiromahdus vuonna 1929, Korean kor
keasuhdanne 1950-luvun alussa, 1970-luvun öljykriisit ja 2000-luvun alun IT-kuplan puhkeaminen vaikuttivat suuresti täälläkin. Sotakorvauksista päästyä aina
1990-luvun alkuun vientiteollisuutta tuettiin säännöllisesti toistuvilla markan
devalvaatioilla. Kauhajoelle tyypillisten pienten vientiyritysten devalvaatiohyödyt
olivat satunnaisempia kuin tasaisesti ulkomaille vievissä suuryrityksissä. Materi
aalinkäsittely-yrittäjä Esko Salo luonnehti haastattelussaan:

Kun tämä Suomen talous oli sitä: devalvaatio, inflaatio, devalvaatio, inflaatio.
Välil meil hinnat oli niin taivaas, et ne oikein nauro Saksas, et kuin teiän hinnat
on tämmösiä. Ja hetken päästä taas devalvoitiin. Sit oltiin taas kobrallaan.^
Viimeisimpänä tulokkaana on vuonna 2008 alkanut finanssikriisi. Euroalueen
kilpailukyvyn huononemisen vaikutuksia yritettiin lievittää elvyttämällä, mutta
tuloksena oli vain lisävelkaantuminen ja lama hiipi Suomeen vähin erin.
SAKARI ÄIJÖ

S o sia ali-ja terveysalan y rittä jy y s on o llu t viim e aikoina pinnalla
yhteiskunnallisessa keskustelussa. A lalle on s y n ty n y t runsaasti
y rity ks iä , jo is ta yksi on vuon na 2000 to im in ta n s a a lo itta n u t
Perhekeskus Harjula Oy. Tämä yksityine n la ste nsuo jelula ito s
on esim erkki m yös ty h jille e n jä än eid en kouluraken nu ste n
hyöd yn täm isestä, se n im ittä in to im ii entisessä H arjankylän
kansakoulussa. Yläkuvassa on H arjulan he n kilö ku n ta a , jo ka
m u o d o stu u sosiaali-, te rve y s -ja n u o ris o työ n a m m a ttila isis ta .
Laitosta jo h ta a so sia a lityö n te kijä Päivi Harju.
Viereisessä A lfred N iem istön kuvassa vu o d e lta 1922 H arjankylän
kansakoulu on rakennusvaiheessa.
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TUOMAS KOIVUNIEMI, KAUHAJOKI-LEHTI

K auhajoen y rity sk a n ta on elä n yt
luvussa k u va ttu je n m u uto ssuu ntien
m ukana. M u uto ssuu nn at he ija stuvat
m yös vuod esta 1981 jaetussa Kau
hajoen Y rittä jä t ry:n Vuoden Y rittäjä
-pa lkinn ossa . Vuoden 2014 syksyllä
p a lkin n o n saivat e riko ise le m e n tte jä
valm istava T h erm o co n Oy E lem ent ja
V a rtio in tip a lve lu A. P elton ie m i. N uoren
Y rittäjä n p a lk in n o n sai m e ta llia la lla
to im iv a n J a n m e tO y in Janne Hanka.
Kuvassa vase m m alta T h erm o co nin
T uom o Savioja, J arm o K uu sisto ja
H eikki Harju, Ari P elton ie m i sekä
Janne Hanka.

PENTTI KAKKORI

K a u h a jo ki-le h ti on k e rto n u t m uiden
u u tisten ohessa paikka ku nna n y rittä 
jy yd e s tä koko 90 -vu otise n olem as
saolonsa ajan. Lehti p iti kesäkuussa
2015 avoim ie n ovien päivän ju h la v u o 
tensa kunniaksi. Kuvassa vasem m alla
to im itu s jo h ta ja , p ä ä to im itta ja Tuom as
Koivuniem i, to in e n oike alta eläkkeellä
oleva ed ellin en to im itu s jo h ta ja K im m o
Leppänen ja oike a n p u o lim m a is in on
to im itta ja Jari-Pekka Laitio-R am one.
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Lauri H a u ta m ä k i

Yhteisöllinen yrittäjyys kauhajokelaisuuden tunnusm erkkinä
Yhteisöllisellä yrittäjyydellä erilaiset yhteisöt pyrkivät toteuttamaan jonkin yh
teiselle hyvinvoinnille tärkeäksi katsomansa hankkeen, jota ei muuten saada ai
kaan. Toiminnasta ei tavoitella ensisijaisesti voittoa ja jos sitä saadaan, se käytetään
yhteiseksi hyväksi. Tällaista toimintaa on Kauhajoella harjoitettu paikkakunnan
koko historian ajan, aluksi kappeliseurakunnan ja myöhemmin koko kunnan ja
oman kylän mittakaavassa.
Yhteisöllinen yrittäminen rupesi viriämään kansalaistoiminnan myötä erityi
sesti 1800-luvun lopulta lähtien, mikä loi tukevaa perustaa Kauhajoen tulevalle
kehitykselle. Tehokkaana keinona nähtiin aluksi osuustoiminta, jota alkuaikoina
rupesi edistämään vuonna 1901 perustettu Kauhajoen maamiesseura. Osuustoi
mintaliike oli alkuaikoina Kauhajoella kuten muuallakin Suomessa aitoa asiakasomistajuutta ja toimintaa ohjasivat asiakkaina olevat osakkaat. Osuustoiminta
edisti kylien elinkeinojen omatoimista kehittämistä. Perustettiin osuuskauppoja,
osuuspankkeja ja osuusmeijereitä, joiden lisäksi ruvettiin tekemään yhteistyötä
elinolojen parantamiseksi monenlaisten osuuskuntien avulla, esimerkiksi koti
eläinjalostus-, sähkö-, puhelin-, puimakone- ja vesiosuuskuntien merkitys on ollut
aikoinaan suuri. Myös koulujen perustamisessa harjoitettiin yhteisöllistä yrittä
jyyttä. Niinpä Suupohjan maamieskoulun, Kauhajoen kotitalouskoulun, Kauha
joen yhteislyseon ja Kauhajoen evankelisen kansanopiston aikaansaamisessa oli
keskeisesti mukana lukuisia yksityishenkilöitä, joista monet olivat mukana myös
yritystoiminnassa. Muitakin tukijoita oli: opettajia, kauppiaita ja viranhaltijoi
ta sekä Kauhajoen Säästöpankki. Perustettiin myös lukuisia yhdistysten taloja ja
muita toimitiloja.
Yhteisöllisen yrittäjyyden harjoittaminen on jatkunut nykypäivään saakka.
Näkyvimpiä viimeaikaisia esimerkkejä koko Kauhajoen kannalta ovat Sotkan ul
koilu- ja urheilukeskuksen, Kotiseututalon ja Kauhajoen Veteraanien Perinnetalon
aikaansaaminen. Myös yhdistysten ylläpitämä teatteritoiminta on erittäin kor
keatasoista, etunenässä Kauhajoen NeOn-teatteri ja Teatteri Kajo. Yli satavuotias
urheiluseura Kauhajoen Karhu on koko kunnan kattava yhteisöllisyyden voiman
näyte. Nykyään Karhuun kuuluu 1 700 jäsentä ja se jakautuu peräti 18 urheilujaostoon. Muutamia yhteisöllisyyden ilmentymistä käsitellään tarkemmin seuraavissa
alaluvuissa.
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Reija H aapanen

Sotkan ulkoilu- ja urheilukeskuksen synty 3 4

Sotkan u lk o ilu -ja urheilukeskuksen
perustam isva ihe en m o n ito im im ie s
V ilho Kuusela va lvo o V eistom ökin
to im itta m a n S o tka n p irtin p ystytystä .
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Osuuspankin pankinjohtaja Ilmari Varamäki muisteli haastattelussaan katselleen
sa työhuoneensa ikkunasta usein Sotkanrinnettä ja pohtineensa, milloin se taju
taan ottaa ulkoilukäyttöön. Lopulta hän oli vihjaissut Ilkan paikallistoimittajalle,
että tehdäänpä Sotkasta reportaasi! Juttu toteutui, kun paikan päälle saatiin suksi
neen vielä kunnanjohtaja Jouko Virtanen, kunnansihteeri Heikki Taimi ja Pukkilankylää edustamaan monista luottamustehtävistään tunnettu maanviljelijä Antti
Latva-Pukkila.
Sotkan asia lähti sitten todella edistymään, kun Latva-Pukkila huomasi sano
malehdestä, että Kauppisen perikunta oli myymässä taloa Sotkan laidassa, ja päätti
ostaa sen nuorisoseuralle. Uinumassa olevalla seuralla oli rahaa, sillä Latva-Pukki
la oli myynyt seuran puolesta osuuden vanhasta kunnantalosta, ja myyntisumma
oli kasvanut tilillä korkoa hyvillä prosenteilla. Talo saatiin ostettua näillä korkorahoilla. Seuraavaksi kannustettiin Kauhajoen Karhu ostamaan Toivo Kuusistolta
metsäalue nuorisoseuran tontin vierestä. Kauhajoen Sahan toimitusjohtaja Veikko
Niemi-Aro lienee vaikuttanut keskeisesti tähän kauppaan Kauhajoen Karhun vai
kutusvaltaisena taustavoimana. Alkuun toimittiin väHEIKKI KETOLAN ARKISTO
. .
.,
. .
. ,
T
n l l - l
halkaisen toimikunnan voimin, johon Latva-Pukkilan
lisäksi kuuluivat mm. Arvo Tuunainen, Antti Mäkinen,
Reino Myllymäki, Vilho Kuusela sekä Heikki Taimi.
Sotkankallion liikuntaolosuhteita kehittämään perus
tettiin vuonna 1972 Kunto Sotka ry. Ensimmäisenä teh
tiin talkoilla vajaan kilometrin mittainen valaistu latu
nuorisoseuran alun perin hankkiman tuvan ympäris
töön. Myöhemmin latuja laajennettiin uusilla kierrok
silla. Tupa toimi hiihtomajana, ja sinne vedettiin vesi,
laitettiin kuumavesivaraaja, suihkuhuoneet ja takka.
Tuvassa toimi myös kahvila. Nykyään tämä punainen
tupa on nähtävissä kesäteatterin pihassa. Vuonna 1975
valmistui Sotkan laelle näkötorni. Kunto Sotkassa ak
tiivisesti toiminut yrittäjä Vilho Kuusela sai puhuttua
Veikko Niemi-Aron kautta Rauma-Repolan sahalta ylijäämäpaaluja tornin rakennusaineiksi, ja Arvo Tuunai
sen rakennusliike saatiin pystyttämään torni. Tornin
ottivat maiseman ihailijoiden ohella käyttöön välittö
mästi myös radioharrastajat.
Laskettelua Lapissa harrastaneet kuntosotkalaiset ryhtyivät tuumimaan, eikö
Sotkan mäkeä hieman laittelemalla voisi siihenkin saada pieniä liukuja. Mäen ra
kentaminen tuli mahdolliseksi, kun Rauskan sisaruksilta saatiin vuokrattua rinnealue 50 vuoden ajaksi muodollista vuokraa vastaan. Laskettelumäkeä raivattiin
jälleen talkoilla, ja mukana oli paljon kuorma-autoilijoita ja kaivinkonemiehiä. Tie-

ERKKI HAUTAVIITA

tä tehtiin ja sähköjä vedettiin. Kuuselan mukaan
kaikki tuli ku vain kävi pyytämäs. Mäen lisäksi
tarvittiin tietenkin lasketteluhissit. Lehdessä oli
ilmoitus erään rinneyrityksen konkurssihuutokaupasta, ja laskettelumiehet innostuivat: tuolta
saadaankin nyt hissit! Huutokauppaan tarvittiin
kuitenkin rahaa, jota talkootyöhön perustuvalla
Kunto Sotka rydlä ei ollut. Asia ratkesi, kun Vil
ho Kuusela neuvotteli huonekalutehtailija Erkki
Rintamäeltä väliaikaisen lainan, ja hissit saatiin
ostettua Kauhajoelle. Laskettelurinne avattiin
vuonna 1977. Vielä piti saada tupa mäen laelle, ja
sellainenkin syntyi parin vuoden päästä yritys
ten myötämielisyydellä. Toivo Kuusiston raken
nusliike teki edullisesti perustukset ja Heikki
Ketolan Veistomökki höylähirrestä Kauhajoen
kunnaninsinöörin piirustusten mukaan mökin.
Vilho Kuusela hankki kauppamiehen vainul
laan Seinäjoelta urheiluhallin ylijäämäkaakelit. Muuten hyvin edullisissa kaakeleissa oli sellainen ongelma, että ne piti ostaa kaikki, joten Sotkanpirtin lisäksi
samasta erästä riitti kaakelit mm. Kauhajoen Autokeskuksen tallin lattiaan.
Ajankohta Sotkan käynnistämiselle oli hyvä, sillä paluumuuttajia ja muuta työ
väkeä alkoi vähitellen saapua paikkakunnalle, kun teollisuus oli päässyt vauhtiin.
Käyttäjiä siis oli ja innostus talkootyöhönkin kova. Lehdetkin kirjoittivat hank
keesta suurin kirjaimin - siitä miten Kauhajoki on aivan erinomainen paikkakun
ta, kun täällä tehdään niin paljon talkoilla. Ei Sotka ilman tätä innostusta olisi
toteutunutkaan. Mukana oli paljon yrittäjiä sekä urheilun ja kuntoilun harrastajia.
Vuonna 1978 valmistunut latureitistö, jossa oli pisimmillään mittaa aina kymme
neen kilometriin saakka, vaati ostettuja maita suuremman alueen, mutta ympä
ristön metsänomistajat antoivat tehdä ladut sarkojensa läpi. Näiden latujen pohja
työt puolestaan jaettiin mukaan ilmoittautuneille yrityksille, joita oli kymmeniä.
Sotkan rakentamista vetäneet henkilöt antoivat paljon aikaansa. Tätä kuvaa Vilho
Kuuselan toteamus, että niinä vuosina kun hän toimi Kunto Sotkan johtokunnan
puheenjohtajana, jäi varmaankin 500 polkupyörää ja 10 autoa myymättä,

Sotkan m o o tto ris ta d io n illa ta p a h tu u :
Vil Kauhajoki Speedvvay 15.06j2012.

mutta siihen mä innostuin, koska se jollain lailla [tuntui välttämättömältä],
tämä pitää teheräja tähän pitää paneutua.
Rinnettä on myöhemmin kehitetty uusilla hisseillä ja huoltorakennuksilla. Ny
kyään Sotkan alueella sijaitsee maastoliikunnan ja laskettelun rakenteiden lisäksi
kesäteatteri, ampumarata, hiihto- ja ampumahiihtostadion sekä moottoristadion
(karting, rallicross, JM, speedway ja maarata). Laskettelun vilkkauden myötä Kun
to Sotka ry keskittyi sen hoitamiseen, ja muita toimintoja pitävät yllä muut yhdis
tykset. Hiihtoladut ovat nykyään kaupungin hoidossa.
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KAUHAJOKI-SEURA

Sisäkuva O llo n q vis tin kaupasta noin
v u o d e lta 1910. O ikealla kauppiasparisku nta Paul Veikko ja Maria Sofia
O llo n q vist, tisk in edessä heidän kaksi
poikaansa. Vasem m assa reunassa
asiakas ja tiskin takana "ka upp ap alv e lija ”.

Jussi K leem ola

Ollonqvistien kauppakartanosta Kotiseututaloksi
Ollonqvistit Kauhajoella 35

Kauhajoen kappalaiseksi tuli vuonna 1843 Fredrik Ollonqvist, joka oli Suomen
sodan hävitysten jälkeen ensimmäinen pitkäaikainen kappelin pappi. Runsaan
kahdeksan vuoden palvelus päättyi yllättäen ja traagisesti, kun hänet ammuttiin
pappilansa portaille iltamyöhällä lokakuussa 1851.
Kappalaisen puoliso kuoli seuraavana vuonna. Yhdeksän lasta jäi orvoiksi.
Heistä yksi, Ernst Johan Ollonqvist (1842-1896), palasi Vaasassa ja merillä vietetty
jen laivuri- ja merikapteenivuosien jälkeen kauppiaaksi Kauhajoelle vuonna 1871.
Hän saavutti kauppiaana vankan aseman ja rakennutti Ollonqvistin kauppakartanon vuonna 1882.
Ernst Johan Ollonqvistin pojista kaksi jatkoi kauppiaina isänsä ammattia Kau
hajoella. Heistä Erik Johan (1872-1930) lukeutuu Suomen historian venäläistämisvuosien, vuosisadanvaihteen sortovuosien, vaikuttajiin ja kärsijöihin. Passiivisen
vastarinnan kannattajana hän joutui Kauhajoella venäläismielisen poliisin erityis
tarkkailuun. Ilmiantokirjeissä häntä syytettiin asevelvollisten yllyttämisestä kutsuntalakkoon. Asia tuli myös kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin tietoon. Hän
antoi määräyksen sulkea Erik Ollonqvistin kauppapuodin yhden vuoden ajaksi.
Saatuaan ennakkotiedon asiasta Erik Ollonqvist myi liikkeensä nimellisesti,
pääsi asettumaan pysyvästi Vaasaan ja perusti oman tukkuliikkeen. Hänen veljen
sä Paul Veikko (1881-1922) joutui puolestaan lähtemään Amerikkaan välttääkseen
Venäjän laittoman asevelvollisuuskutsunnan. Kauppaliikettä hoiti Aleksi Grönvall
1903-1908. Paul Veikko palasi Kauhajoelle vuonna 1908 ja ryhtyi seuraavana vuon
na kauppiaaksi isänsä perustamaan liikkeeseen - samaan, josta Erik-veli oli joutu
nut lähtemään. Pojista Holger (1905-1984) jatkoi äitinsä "Olion mamman” kanssa
liikettä ja oli Kauhajoen ensimmäinen taksiautoilija.
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KOTISEUTUARKISTO, KEIJO JAAKOLA

Ollonqvistit myivät kauppakartanon
kiinteistön vuonna 1937 vahvistetulla
kaupalla. Talon omistajina seurasivat
Arvolat, Haapalat ja Toivo Mäki-Panula
sekä liikeyrittäjinä monet kauhajokelais
ten vielä muistamat kauppiaat.
Kauppakartanon pelastus
Kauhajoki-Seuran puheenjohtajana olin
surkutellut jo pitkään suomalaisten kir
konkylien tilaa. Vanhaa on kaikkialla
purettu säälimättä ja uusia liikeraken
nuksia tehty edistyksen merkiksi keskus
toihin. Lopputulos on sekava kokoelma
erityylisiä rakennuksia. Jos vanhaa his
toriaa on jäljellä, se on huonokuntoisena purku-uhan alla. Toisaalta on ilo nähdä
vanha puurakennus keskellä kylää kunnostettuna ja toimivana. Tällainen näky on
hyvin harvinainen.
Juuri tuollainen tilanne oli Kauhajoella 1990-luvun lopulla. Kunta oli kyllä ko
hentanut mittavalla investoinnillaan Topeekaa. Villiä länttä muistuttanut keskusraitti oli saanut huoliteltua ilmettä. Vielä haluttiin päästä eroon "torahampaasta”,
huonoon kuntoon rapistuneesta Ollonqvistin kauppakartanosta, rakentaa sen ti
lalle uusi liiketalo ja oikaista katu. Kunta osti vuonna 1998 Toivo Mäki-Panulalta vanhan Ollonqvistin, pihamakasiinin ja tontin toteuttaakseen suunnitelman.
Kierrätysyhdistyksen aktiivit valittivat suunnitelmasta.
Jouduimme Kauhajoki-Seurassa päättämään, mitä teemme. Jokainen johto
kunnan jäsen lausui kantansa. Lopputulos oli, että enemmistö kannatti rakennuk
sen kunnostamista ja suojelua. Olin myös itse tullut samaan tulokseen. On turha
surkutella vanhan purkamista, jos ei itse halua toimia, kun tilanne on päällä. Sa
malla harteille tuli raskas vastuu. Riittävätkö rahkeet? Olimmehan vain yksi yh
distys ikääntyville harrastajineen. Tunne oli aivan oikea. Vääntämistä oli edessä
riittämiin.
Halusimme ostaa koko tontin rakennuksineen Kauhajoki-Seuralle, mutta neu
vottelut olivat vaikeita. Kunnan virkamiesjohto piti päättävästi purkusuunnitelmasta kiinni, me korostimme suojeluarvoja. Lopulta keskeiset luottamusmiehet
luottivat meihin ja auttoivat neuvottelut suotuisaan päätökseen. Vuonna 2002 pää
rakennus ja pieni tontti sen alta siirtyivät Kauhajoki-Seuran omistukseen yhden
euron kauppahinnalla. Makasiini ja pääosa tontista jäi kaupungille.
Siinä meillä nyt oli talo, jonka katto vuoti. Kissanluukkujen sulkeminen ja vuo
tavat putket olivat lahottaneet myös alapohjan. Silloin Kuuselan Vilho, yksi Kau
hajoki-Seuran perustajista ja pitkän linjan liikemies, näytti miten oikea yrittäjä
vastaa huutoonsa. Vihellä oli selvä käsitys, että enemmiltä tuhoilta välttyäksemme
vesikatto pitää kiireesti korjata. Ville hommasi miehet katolle. Hän hankki lietsot,

K auppakartanossa to im i sotien
jä lkeen m m . U. A. Vainionpään liike,
Säkenistön te k s tiilik a u p p a , Koukkarin liike, K auhajoen ta v a ra -a itta ,
Ydinsähkö Oy sekä Mariza. Kuva on
1970-luvulta.
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MIKKO KAMI LA

O llo n q vis tin k a u p p a ka rta n o n kun
nostus alkoi vuon na 2002, kun ta lo
s iirty i K auhajoki-S euran om istukse en .
K iireellisin ty ö oli vuotava n katon
uusim inen.
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joilla imettiin vanhat sammalet ja hiekat välikatosta sekä traktorin,
jolla itse kärräsi rojun pois. Uutuuttaan kiiltävän saumapeltikaton
alla voitiin työskennellä jo rauhallisemmin. Rahoitustakin saimme
jälkikäteen. Kesällä 2003 sahattiin lahjoituksena saadut tukit. Vil
le hankki osaavan sahurin ja kuljetti lankut ja laudat välivarastoon.
Kökkäväkeäkin oli hyvin talkoissa, erityisesti sahauksessa kun sirk
keli soi ja purut lensivät.
Puutavara tuli tarpeeseen, sillä huonokuntoinen talo piti purkaa
sisältä hirrelle ja rakentaa uudelleen. Onneksi ulkolaudoitus oli ka
dun puolta lukuun ottamatta alkuperäisenä kunnostettavissa, sa
moin pääosa koristelistoista. Talosta suunniteltiin 1800-1900-luvun
vaihteen tyyliä edustava kauppakartano ja yhdistysten toimipaikka,
mutta sen valmistuminen oli vielä kymmenen hankkeen ja monien
huolien takana.
Kesän 2004 ja alkuvuoden 2005 urakkana oli tukirakenteiden ja
perustusten kunnostus sekä loputtomalta tuntuva purkaminen ja siivous. Arkki
tehti Liisa Kasi oli työstänyt piirustukset valmiiksi. Ohikulkevien usko kunnos
tuksen etenemiseen kasvoi vuonna 2007, kun talo sai yrittäjien lahjoittamat uudet
ikkunat ja ulkoverhous koristelistoineen kunnostettiin ja maalattiin.
Sisällä ja ulkonakin työlista oli pitkä. Kuistien perustukset oli korjattava, talon
keskiosan perustukset tuettava, alapohjarakenne uusittava, välipohja vahvistetta
va, lattiat, seinät ja välipohjat koolattava ja lisäeritys laitettava, ennen kuin sisä
seinät saatiin levytyskuntoon. Talon yläkertaan jätettiin alkuperäistä hirsipintaa
näkösälle. Lattialankut lyötiin paikoilleen ja katot paneelattiin.
Talon sisustuksen suunnitteli kokenut ammattilainen, arkkitehti Janne Virta
nen. Vaativatkin työt sujuivat hienosti taitavien rakentajien Pekka Kokon ja Jani
Metsänrannan paneutuvassa työskentelyssä. He olivat myös kärsivällisiä Kauhajo
ki-Seuran väen opastajia maalaustalkoissa. Mutta sisustaminen ei ole halpaa lystiä,
kuten kaikki taloa rakentaneet ja remonttia tehneet tietävät.
Rahat loppuivat. Kauhajoki-Seuran varainhoitajat olivat ostaneet aikanaan
Nokian Gummitehtaan osakkeita. Nokiaksi muuttuneen yrityksen osakkeet ym
märrettiin myydä silloin, kun arvo oli vielä aika hyvä. Tämän onnekkaan sijoituk
sen tuotolla selvittiin pitkään. Täysin omin varoin kunnostettiin vain kahvilaksi
varustettu liikehuoneisto. Muihin, yhteisöllisiin tiloihin, saatiin merkittäväksi
avuksi rahoitusta EU-lähteistä, opetusministeriöltä ja Länsi-Suomen ympäristö
keskukselta. Myös Kauhajoen kaupunki tuli loppuvaiheissa tueksemme tehden
myönteisen päätöksen viimeisen suuren korjaustyön kuntarahoitusosuudesta.
Hankkeita hoiti huolella toimintasihteerimme Mari Taimisto, ja rahoittajat luottivatkin kykyymme hoitaa asioita. Mutta lopulta ei ollut rahaa edes hankkeitten
omavastuuosuuksiin.
Velaksi rakentaminen oli yhtä kova paikka kuin kiinteistön osto kunnalta. Ta
loa ei voinut jättää puolivalmiina tyhjilleen. Onneksi myös pankki luotti meihin, ja
saimme kiinnitystä vastaan lopputöiden vaatiman lainan. Velan ottaminen lisäsi

SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

K ym m enen v u o tta on k u lu n u t e d e l
lisen kuvan o tta m is e sta . Vuonna
2012 ta lo alkaa olla la ttia n hiontaa
vaille valm is. Pekka Kokko (kuvassa)
ja Jani M etsänranta te k iv ä t hu olella
pääosan raken nu stö istä.
Jussi Kleem ola e sittele e katos
ta lö y ty n y ttä m aalausta, jo ka oli
m allina m yös kahvilan uuden katon
kaunistuksessa.

myös seuraavaa haastetta. Ei riitä, että kylän kaunistuksena on Kotiseututalo. Sen
pitää tuottaa ylläpidon lisäksi myös lainanhoitokustannukset.
Kotiseututalon valmistumisen lähestyessä yhteiset intressit nuoren yrittäjäpariskunnan, Kirsi ja Mark Heidtin kanssa kohtasivat. He olivat olleet koko ajan kiin
nostuneita talosta kahvilayrityksen paikkana. Korjauksen kestäessä kestämistään
arvelin heidän jo päätyvän muihin ratkaisuihin, mutta yhteiseksi iloksi niin ei eh
tinyt käydä. Vuokrasopimus allekirjoitettiin, ja suositussa kahvilassa kaikki saavat
nauttia tarjoilusta ja Kotiseututalon sisätiloista. Kahvila on tukena myös talon yh
teisöllisten tilojen käyttäjille, kuten taideyhdistyksen ylläpitämässä Hella-galleri
assa kävijöille sekä ala- ja yläkerran kokous- ja juhlahuoneiden tarvitsijoille, joilta
Seura perii käyttökorvauksen. Talkoilla hoidetaan talon ylläpito. Miesten talonmiesvuorot lumitöineen ovat talvella ja naisten kesällä, jolloin tärkeänä tehtävänä
on pitää istutukset huoliteltuina. Välillä perussiivotaan, maalataan ja kunnoste
taan. Kuluissa säästämällä selviämme raha-asioista.
Tämä vääntö kesti viisitoista vuotta. Korjausta hidastivat hankekausien taite
kohtiin tulleet viiveet. Talo vaati resursseja runsaan 800 000 euron edestä. Puo
let kustannuksista saatiin erilaisina hanketukina yli kymmenestä eri hankkeesta.
Loput olivat Kauhajoki-Seuran omia varoja, kökkätyötä ja pankkilainaa. Tukki
puiden, ovien, ikkunoiden tai työpanoksensa lahjoittaneiden määrä lasketaan sa
doissa. Uskollisimmin talkoissa kävivät vuodesta toiseen Kauhajoki-Seuran johto
kunnan jäsenet. Saavutettiinko se, mitä toivottiin? Voi sanoa, että ihmeen hyvin.
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IR JA N IIN IM Ä K I

O llo n q vis tin k a u p p a ka rta n o sta on
tu llu t K o tise u tu ta lo . Kauhajoki-Seura
ja K auhajoen Taideyhdistys löysivät
toisensa jo K o tise u tu ta lo a k u n n o s te t
taessa. Yläkerran y h te isö lliste n tilo je n
yksi h u on e v a ru s te ttiin ta id e yh d is 
tyksen h a llin n o im a k si n ä ytte ly tila k si.
Kuva on y h d istykse n v u o s in ä y tte lyn
2014 avajaisista. H ella-gallerian
ansiosta kuva taitee n te k ijö illä on
K auhajoella om a n ä y tte ly tila , jossa on
k u u k a u sitta in vaih tuva näyttely. Gal
leriasta on tu llu t jo niin s u o sittu että
n ä ytte ille a se tta ja n k ann attaa kysyä
ajoissa vapaata k uukau tta.
Vasem m alla ylhä ällä yläkerran a u 
laa, jo s ta ovi o ike alle H ella-galleriaan,
ta u s ta lla s u o s ittu u n koko ustilaan ,
Siniseen huoneeseen.
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SARI MANTILA

Oma aktiivisin kauteni päättyi talon valmistumiseen vuonna 2012, mutta vielä
Kauhajoen päivän juhlassa ja Kotiseututalon vihkiäisissä 11.8.2013 sain tilaisuu
den esittää ajatukseni:
Nyt on juhlallinen hetki kiittää talon hyväksi toimineita: lahjoittajia, kökkäväkeä, rahoittajia ja rakennustyön huolellisia suorittajia. Kiitos teille, arvoisa
juhlayleisö, kun tulitte juhlaan. Kotiseututalon ovet ovat aina auki niin kaikille
kauhajokelaisille kuin vieraillemmekin. Se voi olla kohtaamispaikka kahvilassa,
kokouspaikka tai sukujuhlien pitopaikka yhteisöllisissä tiloissa. Tämä on mei
dän kaikkien Kotiseututalo, läheisten ja lämpimien ajatusten tyyssija, ilomme
ja ylpeytemme aihe. Seisokoon se ryhdikkäänä seuraavat 130 vuotta antaen poh
jalaistaan klassismillaan luonnetta sekä kuistien koristeellisuudella ripauksen
romantiikkaakin kyläkuvaamme.
TATU SILTANEN

SIVUN KUVAT TATU SILTANEN

Kirsi ja Mark H eidt (yläkuvissa) avasiv a t Valkoinen Puu -nim isen kahvilan
ja m yym älän K otise ututa lossa heti
sen v a lm is tu ttu a . He ta rjo ile v a t
kahvilassa kotitekoisia leivonnaisia,
eriko isu ute na am e rikk a la is e t kakut.
M yym älässä on om an keram iikka pajan tu o tte ita .
Kuvaushetkellä iltavuorossa
o lle illa naisilla (vasem m alla) oli kir
ja n henkeen sopiva ta rina : M olem 
m a t o v a t koto isin Savosta, m u tta
lö ytä n e e t p u o lis o t K auhajoelta.
Naiset asuivat naapureina tie tä m ä t
tä to isistaan ja ta p a s iv a t vasta kun
he m o le m m a t sa ttu m a lta p ä ätyivät
tö ih in Valkoiseen Puuhun!

415

MARTTI ANTTILAN ARKISTO

K auhajoen m usiikkio sa am ise lla on
p itk ä t p e rin te e t. Kuvassa k a u h a jo 
kelaisia m u usikoita v u o d e lta 1915,
vase m m alta Eelis Panula, Iivari A ro ja
Ludvig Peltonen.

S e p p o K a llio m a a

Musiikki ja yrityselämä Kauhajoella
Musiikki on olennainen henkisen kehityksen alue Kauhajoen kulttuurissa. Koska
musiikki liittyy myös yrittämiseen, on paikallaan tuoda se tässä yhteydessä esiin.
Vanhin tieto pelimanneista on vuodelta 1557 Turun linnasta. Juhana Herttuan
hoviin kuului tuolloin ”Matz fiedlare”. Perimätieto kertoo, että viulunsoittotaidon
toi Kauhajoelle vaelteleva pelimanni Mickel Bringar, jonka kappaleita on säilynyt
tallennettuina. Täällä olisi soitettu viulua jo 1600-luvun lopulla. Viulu alkoi yleis
tyä maaseudulla 1700-luvulla.
Yleensä pelimannit olivat käsityöläisiä, teurastajia, mylläreitä tai kauppiaita.
Musiikki oli tarvemusiikkia, joka palveli työtä ja tanssia. Se oli pääasiassa peliman
nimusiikkia, jonka malleja saatiin kirkoista, sotaväen leiripäiviltä ja merimiesten
mukana. Musiikki oli maaseudun musiikkia. Varsinkin 1800-luvun loppupuolella
Kauhajoki oli Suupohjassa se paikkakunta, josta monet naapuripitäjien pelimannit
oppia hakivat.
Pelimannien sosiaalinen arvostus oli alhainen. Se johtui huo
noista tavoista. Soitolla ei myöskään rikastunut. Hääsoitosta sai
Saihan se isännältä viinapullon
palkaksi juuston, kakun, nenäliinan tai sukkaparin, mutta hyvän
kohtelun, eli maksettiin viinalla. Soitettiin soittamisen ilosta ja
ja emännältä leivän puolikkaan
rakkaudesta musiikkiin. Vielä 1940-luvun lopulla Hiskin Iikkoo,
Erkki Rankaviita
Iisakki Myllymäki, vastasi hääsoittokutsuun Honkajoelle "pal
kasta ei 00 niin väliä, mutta kohtelun on oltava suotava”. Kun
nallisneuvos Carl Wilhelm von Schantz suosi kansanmusiikkia, minkä vuoksi hän
otti mielellään torppareiksi pelimanneja, kuten Mikael Harjun, Joakim Havusen ja
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Antero Haapasen. Ensimmäinen ammattimuusikko tuli Kauhajoelle vuonna 1873.
Silloin hankittiin kirkkoon urut, ja kirkonkokous oli jo aiemmin tehnyt päätöksen,
että kanttorin pitää myös osata soittaa. Ensimmäinen kuoro perustettiin vuonna
1886. Torvisoittokunta aloitti toimintansa vuonna 1898.
Meillä on siis perinteitä, joita tulee vaalia. Koska nämä ovat oman paikkakun
tamme omien ja tuntemattomien mestarien sävelmiä, älkäämme unohtako hei
dän työtään.
,
_.
T, . .
Aatos Rinta-Koski
Musiikki seurasi yhteiskunnan muutosta 1900-luvun alussa,
ja siitä tuli merkittävä kehitystekijä. Toivo Haapanen ja Aaro Vallinmaa aloittivat vuonna 1908 pelimannimusiikin ja kansanlau Häät pidettiin silloin, kun
lujen tallentamisen Kauhajoella. Tätä työtä jatkoi myöhemmin
Pihlavan veljeksille sopi
Aatos Rinta-Koski, joka vuosikymmenien ajan keräsi talteen
Satakuntalainen sanonta
paikkakunnan musiikkiperinnettä. Näistä tallenteista koottiin
1980-luvun vaihteessa Kauhajoen Nuottikirjat I ja II sekä myö
hemmin vielä Kauhajoen Pelimannien Nuottikirjat I—III. Varsinainen soitonope
tus alkoi vuonna 1907, kun yrittäjä, aseseppä Antero Haapanen palkkasi omilla
rahoillaan tänne kolmeksi viikoksi unkarilaisen viulistin Josef Kudurekin viulun
soittoa opettamaan. Oppilaaksi tuli mm. Eelis Panula. Suomen itsenäistyminen
toi valtavan piristysruiskeen myös musiikkielämään. Kauhajoen orkesteri perus
tettiin vuonna 1922 ja sen yhteyteen vielä soittokoulu. Kauhajoen orkesteri soitti
60 vuotta, kunnes sen tilalle tulivat Panula-opiston yhteydessä toimivat orkesterit.
Orkesterin tueksi perustettiin Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys, joka on
edelleen toiminnassa.
Aamulla pelimanni rahojansa tutki, eikä hän erehtynyt laskussa, ei näitä tyhjiä
kukkaron nahkoja kannata kantaa taskussa.
n ,, . n ,
J
Erkki Rankavuta
Vuosisadan alku synnytti myös uudenlaisen juhlakulttuurin. Kauhajoella pi
dettiin Laulu- ja soittojuhlat vuosina 1907, 1913, 1925 ja 1933. Juhlien ohjelmassa
oli myös soittokilpailut, jotka nostivat soittajien arvostusta ja samalla soiton tasoa.
Vahva, monipuolinen musiikkikulttuuri ja yhdistystoiminta elävöittivät koko pi
täjää. Kun soittimet olivat kalliita, alkoivat soittajat saada soitostaan myös raha
palkkaa.
Vahva musiikkikulttuuri synnytti soitinrakennuksen
Kasvanut musiikkikulttuuri loi samalla pohjan ja tarpeen soitinrakentamiselle.
Nummikoskella asunut Antti Kytöviita (s. 1890) korjasi ja rakensi harmonikkoja.
Hän teki myös kanteleita. Hänen tekemänsä 5-rivinen palkittiin vuonna 1922 Tam
pereen teollisuusnäyttelyssä. Jo häntä ennen hääpelimanni Manu Huhtakangas teki
harmoneja. Varsin tunnettu harmonikantekijä oli sitten ensin mainitun poika Ant
ti Viita. Hänen tekemänsä ”naisenkuvahanuri” oli erittäin tunnettu ja kalliskin vuonna 1939 se maksoi 7800 markkaa (nykyrahaksi muutettuna noin 2700 euroa).

S o itin te n ra k e n ta ja A n tti V iita rakensi
ensim m äisen yksirivisen h a rm o n ikkansa jo 12-vuotiaana. R ivim äärät
kasvoivat vuosien m itta a n , m u tta
Viita oli työssään niin p e d a n tti, että
hän rakensi kaikkiaan vain 74 haitaria.
Toisaalta aikaa kului m yös m uiden
s o itin te n ja ta ito a vaativien m e ta llitö i
den parissa. E rityisen kuuluja o liv a t
V iidan n a isenkuvah aitarit. Tämä yksilö
on kokem äkeläisen Teemu Kärjen ke
rääm ästä yksityisko ko e lm a sta . H aitari
on esillä La u tta kylä n Rauta ja Talous
-kauppam useossa H uittisissa.
Kuva P entti Kakkori.
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Aivan oman lukunsa ansaitsevat Alfred Niemistö ja Juho Niemi, molemmat yrit
täjiä. Niemistö oli taitava pelimanni ja soitinrakentaja. Hän teki mm. itsesoittavan
pianon. Molemmat olivat valokuvaajia, elokuvien näyttäjiä ja musiikin kerääjiä.
He kulkivat moottoripyörillä pitäjästä toiseen ja toivat tullessaan uusia kappaleita.
1960-luku toi uuden elementin soitinrakennukseen. Heino Hautio kehitti silloin
hanurin sisään laitettavan elektronisen urkulaitteen, joka tunnettiin koko maassa.
Urku toi uudenlaisen soinnin tanssimusiikkiin. Hautio rakensi myös lavaurkuja.
Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistyksen piirissä oli syntynyt ajatus uu
denlaisista musiikkijuhlista. Ajatus johti Eteläpohjalaisten Spelien syntymiseen.
Ensimmäiset pidettiin Kauhajoella 1972 ja lähtöpaikkakunnalle palattiin myös
vuosina 1981, 1982, 1992 ja 2004. Kauhajokelainen yrityselämä ja Kauhajoen kunta
tukivat juhlia taloudellisesti. Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla on Folk Music Fes
tival -plaketti myönnetty kansanpelimanni Emil Riskulle, kansanmusiikin tallen
tajalle, viulupelimanni Aatos Rinta-Koskelle sekä romaniperinteen vaalijalle Arvo
Väite Palmrothille.
Niin kuin pieniä perkeleitä repisi riihen seinästä.
Jorma Panula
Otsekui rebides rehe seinast väikesi peerge. (Eestiksi käännettynä)
Näin kuvaili Jorma Panula kauhajokelaista kansanmusiikkia, kun minun piti kir
joittaa siitä juttu virolaiseen lehteen. Kauhajoella oli ja on oma tyylinsä soittaa.
Se on perua Hiskin Iikkoon ja Urho Myllymäen iskevästä soittotyylistä ja Riskun
Freskan (Fredrik Risku) temperamenttisesta soitannasta. Oman lisänsä Kauhajoen
musiikkielämään ovat aina tuoneet kanttorit. He ovat olleet musiikin ammattilai
sia, säveltäjiä ja sovittajia. Erityisesti heidän työnsä on tullut esille kirkkokuoron
johtajina. Seurakunta on ollut myös aktiivinen konserttien järjestäjä.
1960- ja 1970-luvut muuttivat oleellisesti kunnan musiikkielämää, kun var
sinainen musiikinopetus aloitettiin Kansalaisopistossa vuonna 1964 ja Musiik
kiopistossa, nykyisessä Panula-Opistossa, vuonna 1968. Viimeksi mainitun perusti
Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys. Molemmissa oppilaitoksissa on ammattiopettajat ja Musiikkiopisto alkoi tuottaa musiikin ammattilaisia, joista monet
ovat tänään oman alansa yrittäjiä.
Yrittäjätja musiikki
Vuonna 1961 Musiikkiharrastusten Kannatusyhdistys sai merkittävän lahjoituk
sen - 1,5 miljoonaa markkaa (nykyrahassa noin 34 000 euroa) - musiikinjohtajan
viran perustamiseksi. Lahjoittajina olivat Kauhajoen Osuuskassa, Kauhajoen Sääs
töpankki, Koiviston Korpputehdas, Kauhajoen Valistus- ja avustussäätiö, Mauri
Perälä, Veikko Äijö, Martta Salokuutti, V. J. Marttila ja Heikki Koivisto.
Vuonna 1982 toimitusjohtaja Antti Mäkinen teki kirjallisen aloitteen Speleille
koko maata käsittävän sävellyskilpailun järjestämiseksi. Asiaa oli ajamassa myös
tunnettu yrittäjä Vilho Kuusela. Kilpailu toteutettiin, ja Maakuntaliitto hoiti
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Eelis Panulan ty ö tä ku n n io itta va
Piiparipaapan p o lo kka -patsas
sijaitsee Kauhajoen kirja sto n edessä.

nuottikirjan painatuksen. Yrittäjät olivat asialla myös silloin, kun alettiin puuha
ta muistomerkkiä Eelis Panulan työn kunnioittamiseksi. Piiparipaapan polokka
-patsas on kirjaston edessä.
Kauhajoen Yrittäjillä oli oma orkesteri, jonka kokosi yrittäjä Heikki Keto
la. Koko 1980-luvun ajan toiminut Yrittäjä-orkesteri soitti yrittäjäjuhlilla myös
muualla Pohjanmaalla. Pesmelin oma Pesmel-yhtye voitti Kurikassa järjestetyn
Yrittäjäorkesteri-kilpailun vuonna 2002.
Kauhajoen uusin apteekki on nimeltään Nuottiapteekki. Nimi muistuttaa mei
tä asiakkaita myös kulttuurin elähdyttävistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin.
Heikki Ketola järjesti Seppo Torpon muistokonsertin 2014. Tulot annettiin Panula-opistolle. Mestaripelimanneja on Kauhajoelta nimetty neljä: Urho Myllymäki
(hanuri), Veikko Turja (hanuri), Risto Ala-Ikkelä (hanuri) ja Eino Ketola (klari
netti). Näistä kolme jälkimmäistä on tai on ollut yrittäjä. Kauhajoen Pelimanneissa
soittaa nykyään kymmenen pelimannia, joista neljä on yrittäjiä.
Nykyään tulee tarkoin seurata, mitä tapahtuu omalle kulttuurille, kun kuntia
pannaan yhteen. Kuinka kulttuurin hallinto ja rahoitus muuttuvat? Kun musiikki
1800-luvulla oli käyttömusiikkia, niin nyt palataan samaan uudestaan. Musiikin
käyttö kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäjänä, pitkän iän tuojana ja osana kotikuntoutusta on tärkeässä osassa. Yrittäjien ja musiikkiväen yhteistoiminta toimii
parhaimmillaan kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä, luo kansainvälisiä yhte
yksiä ja tekee kuntaa tunnetuksi myös muualla maassa. Yhteistoiminta ei kuiten
kaan toimi käskyillä tai määräyksillä, vaan sen on perustuttava henkilökohtaiseen
yhteydenpitoon.
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AUKEAMAN KUVAT ERKKI HAUTAVIITA

M ikko K a tajis to

Kauhajoen koripallomenestyksen taustalla
talkootyötä ja yrityksiä

K auhajoen Karhun A n tti Kanervo
ta istele e Joensuun Katajan Teemu
R annikkoa vastaan.
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Koripallon toivat 1950-luvulla Kauhajoelle Eero
Kouhi ja Aarne Koukkari, mutta vasta 1970-luvun
alussa harjoittelusta tuli systemaattista, kun Simo
Koski-Lammi muutti paikkakunnalle liikunnan
opettajaksi. Hänen johdollaan harrastajamäärät
alkoivat lisääntyä, ja hyvän juniorityön myötä Kau
hajoen Karhu kolkutteli 1980-luvulla useasti maan
toiseksi korkeimman koripallosarjan portteja. Seuraavalla vuosikymmenellä Karhu pelasi muutamal
la joukkueella nuorten SM-sarjoja. Näiden pelaaji
en siirtyessä miesten sarjoihin heräsi ajatus paikan
tavoittelusta valtakunnallisessa I-divarissa. Tämä
onnistui vuonna 2000 takaisin kasvattajaseuraansa
palanneen Mika Rinteen johtamana.
Siirtyminen valtakunnalliseen I-divariin tar
koitti budjetin kasvattamista melkoisesti. Pelaajat
joutuivat olemaan pois töistä ja joukkueeseen pal
kattiin kaksi jenkkivahvistusta. Lisäksi matkakulut
moninkertaistuivat. Karhun koripallojaosto mietti
keinoja kustannusten kattamiseksi. Lopulta pää
dyttiin malliin, jossa paikallisia yrittäjiä kerättiin
taustaryhmään, ja se sitoutui keräämään rahat toi
minnan pyörittämiseen. Vastineeksi vapaaehtoisel
le työlle Karhu tarjosi yrittäjille näkyvyyttä mai
nosten ja erilaisten yhteistyökuvioiden muodossa.
Muutaman vuoden päästä asetettiin tavoitteek
si nousu korkeimmalle sarjatasolle Korisliigaan.
Tämä tarkoitti budjetin tuplaantumista, ja sik
si taustaryhmää laajennettiin noin 20 henkilöön.
Osaamista ja ammattitaitoa saatiin runsaasti, joten
varojen hankkiminen yhteistyöllä onnistui. Lisäksi
tarvittiin kaupungin apua, etenkin hyvät tilat pe
laamiseen, sillä Korisliigaan päästyä sellaiset oli ol
tava. Kolmas tärkeä tehtävä oli juniorityön uudista
minen, sillä I-divarissa pelaaminen oli syönyt mel
koisesti pienen joukon voimavaroja, eikä juniorityö
ollut vaaditulla tasolla.
Lopulta nousu tapahtui keväällä 2007. Ratkaisevassa pelissä Turussa Karhua oli
kannustamassa kolme bussillista faneja. Vaikka pelimäärät ja lipputulotkin kasvoi-

K auhajoen Karhun k o rip a llo jo u k ku e e n
kapteeni Bojan Sarcevic kiertä ä Tam 
pereen P yrinnön Ville Pekkolaa.

vat nousun myötä merkittävästi, piti taustaryhmän silti kerätä 200 000 euroa, jotta
pelaaminen onnistuisi. Taustaryhmä oli myös organisoitava uudestaan hoitamaan
eri tehtäviä, kuten myyntiä ja markkinointia. Karhu ei ensimmäisenä vuonna on
nistunut uusimaan paikkaansa Korisliigassa, mutta sinne noustiin uudestaan heti
seuraavan kauden jälkeen. Koska taustaryhmässä oli mukana yrittäjiä, syitä tippu
miseen haettiin tarkasti. Analyysin jälkeen tehtiin tarvittavat korjaustoimenpiteet,
ja Karhu onkin tuon jälkeen pelannut Korisliigassa. Toiminnan vaatima budjetti
on nykyisellään noin puoli miljoonaa euroa.
Taustaryhmässä toimivat yrittäjät ovat onnistuneet vakuuttamaan muut pai
kalliset ja valtakunnallisetkin yhteistyöyritykset siitä, että Karhuun kannatti si
joittaa. Yritysten sali- ja peliasumainoksista saama näkyvyys kasvoi huomattavas
ti, kun pikku uutisten sijaan joukkueesta tehtiin jopa kokosivun juttuja. Joukkue
alkoi kiinnostaa valtakunnallisia medioita ja televisionäkyvyys kasvoi tunneiksi.
Kauhajoki tunnetaan nyt eri puolilla Suomea vähintäänkin koripallokaupunkina.
Aktiivisen taustaryhmän markkinointiprojekti on onnistunut hyvin, ja saman
imagovaikutuksen aikaansaaminen esimerkiksi kaupallisten mediakanavien kaut
ta olisi hinnaltaan ollut kauhajokelaisten ulottumattomissa.
Tärkeä tekijä Karhun menestyksen taustalla on ollut kökkätyö. Kaikki talou
delliset voimavarat voidaan keskittää pelin ja pelaajien kehittämiseen, kun käytös
sä on iso joukko salin järjestäjiä, järjestysmiehiä, kahviohenkilökuntaa, toimitsi
joita ja muita. Seurassa koulutetaan parhaillaan valmentajia etenkin junioritasolle.
Lisäksi seura tarjoaa koulutusta myös muihin tehtäviin, kuten pöytäkirjanpitäjäksi
ja tuomariksi. Koko seuran toiminta on siis mitä tärkeintä yhteisöllistä yrittämistä.
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Yhteisöllinen yritystoiminta yksittäisissä kylissä
Yhteisöllistä yritystoimintaa on ollut paljon myös yksittäisissä kylissä, erityisesti
Nummijärvellä, Hyypässä ja Päntäneellä, jossa se alkoi voimakkaana osuustoi
mintana ja on jatkunut kylä- ja yhdistystoimintana. Kylätoiminta käynnistyi ensi
sijassa kauppias Lauri Ala-Kokon aloitteesta, ja kylän kehittämistä ovat jatkaneet
Päntäneen kyläseura ja Päntäneen Lions -klubi, joka muun muassa julkaisee Päntäneen Sanomat -lehteä ja on kunnostanut talkootyönä Kaarlelan puiston kylä
läisten virkistysalueeksi sekä urheilukentän. Lisäksi Päntäneen Nuorisoseura on
tehnyt paljon työtä kylän kehittämiseksi muun muassa pitämällä talonsa hyvässä
kunnossa ja järjestämällä kylän yhteisiä tilaisuuksia.
Myös Hyypässä on ollut vireää yhteisöllistä yrittämistä. Ongelmana on ollut
kylän pituudesta ja keskellä virtaavasta joesta johtuva hajanaisuus. Niinpä tieasiat
ovat olleet tärkeitä yhteistyön kohteita, mutta niiden toteuttamisesta on oltu eri
mieltä. Esimerkiksi kunnollinen maantie saatiin aikaan vasta kylätoiminnan vi
riämisen myötä 1970-luvun lopulla. Silloin hankkeen taakse saatiin koko Hyypän
yhteinen tahto, jota sitten valtiovalta rupesi toteuttamaan. Tärkein koko Hyypän
yhteistyön kohde on kuitenkin aikoinaan ollut oman kirkon rakentaminen ja hau
tausmaan perustaminen Kauhajärvelle. Yhteisöllisen yrittäjyyden hengessä on
kuitenkin Hyypässä toimittu ennen kaikkea oman kylän puitteissa, erityisesti yhdistystalojen ja koulujen perustamisessa.
Ainutlaatuinen esimerkki yhteisöllisestä yrittäjyydestä on Nummijärven ke
hittämistyö, jossa on kyetty pitkäjänteiseen, noin 90 vuotta kestäneeseen ominta
keiseen yhteistoimintaan. Aluksi kylään saatiin aikaan uusi koulu ja kirkko sekä
meijeri ja osuuskassa, mutta sitten ruvettiin hankkimaan varoja, joita on käytetty
elinolojen monipuoliseen parantamiseen. Samalla yhteisöllinen toiminta on vas
tannut onnistuneesti yhteiskunnassa ja kylässä tapahtuneeseen muutokseen. Tu
loksena on ainutlaatuinen menestystarina, jota ei kuitenkaan enää pystytä missään
muussa kylässä toistamaan: "Menestystä ei voi matkia.”

422

SIVUN KUVAT PENTTI KAKKORI

La uri H a u ta m ä k i

Y h teis ö llin e n y rittä m in e n N u m m ijä rv e llä
O pe ttaja Vanam o yhte istoim in nan organisoijana ja kansankoulun
rakentam isen, osuustoim innan ja kirkon rakentam isen vauh dit
ta ja n a
N um m ijärven kylä on tu llu t valta ku n n a llis e stikin kuuluisaksi
yh te isö llise stä y rittä jyy d e stä ä n . Sitä rupesi ed istäm ää n vuonna
1918 vasta p e ru s te ttu u n kansakouluun tu llu t o p e tta ja H eikki
Vilen, s itte m m in Vanam o, jo k a to im ik in virassaan 30 v u o tta . Hän
rupesi he ti ta rm o k ka a s ti ajam aan om an k o u lu ta lo n rakentam isasiaa. N iinpä ko u lu lle la h jo ite ttiin to n tti keskeltä kylää ja lisäksi
vilje lysm aa ta yhteensä 4 hehtaaria. Kylästä syntyisin oleva Lean
de r Arvola la h jo itti rahaa koulun to im in n a n käynnistäm iseen ja
m y öh em m in kirja sto n perustam iseen. Pahim pina lam avuosina
kylä lä ise t a v u s tiv a t v a ra tto m ia pe rhe itä lasten k o ulunkäynn is
säpä aktiivisu us koulun tukem isessa ja tk u i vielä 1990-luvulla,
jo llo in koulu s iirty i v u o k ra lle kyläläisten rakentam aan seura talo
S alakariin.36
O pe tta ja Vanam o rupesi v a u h d itta m a a n myös o s u u sto im in 
taa to im im a lla pu uh am ieh enä m e ijerin ja osuuskassan perus
tam isessa. N um m ijärven O suusm eijeri p ä ä te ttiin k in perustaa
v uon na 1926. Vaikka m a ito m ä ä rä t eivä t kasvaneet kovin suurik
si, m eijeriä h o id e ttiin hyvin, kunnes se to im ia la n keskittäm ispyrkim yste n vuoksi liite ttiin P äntäneen O suusm eijeriin vuonna
1976. O m a osuuskassa p e ru s te ttiin vuon na 1928. Kassakin m e 
nestyi, m u tta liitty i jo vuon na 1948 K auhajoen O suuskassaan,
jo n k a k o n tto rin a se ja tk o i pitkä än to im in ta a n s a .37
H eikki Vanam o oli keskeinen he nkilö m yös rukoushuoneen,
m y öh em m in om an kirko n ja hautausm aan perustam isessa
kylään. Kyläläisten anom ukseen s u o s tu ttiin sillä ed ellytykse llä ,
e ttä "kyläläisetkin m a h d o llisim m a n tu n tu v a s ti työp äivissä ja
rakennustarpeissa a v u s ta v a t”. Kyläläiset la h jo ittiv a tk in r iittä 
västi rahaa ja hirsiä sekä a n to iva t sitovia lupauksia ty ö p ä iv is tä .
Lisäksi v a ltio n m aasta saatiin ta rv itta v a to n ttim a a . Kirkko
v a lm is tu i p itk ä lti ta lk o o ty ö n ä v uon na 1934.38 Se on suojeltu
v a ltio n e u v o s to n päätöksellä v a lta ku n n a llis e sti m e rkittä v ä n ä
k u lttu u riy m p ä ris tö n ä .39
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O pettaja Vanamon vakaum us jo u tu u ris tiriita a n kylän vanhojen
talko ota po jen kanssa. Oman kylän m ieh et s iirty v ä t om atoim isen
ja talkoopohjaisen yhteistyön vetäjäksi.
O pe ttaja Vanam on ta rm o ja a lo itte e llisu u s u lo ttu i m yös pie n vil
je lijä y h d isty k se n om an to im ita lo n M aunulan rakentam iseen. Tar
koitu ksen a oli e rityise sti hengenviljelyn e d istäm ine n, ei esim er
kiksi "ta n ss it ta i a lko h o lin n a u ttim in e n ”. Kun raken tam ista sitte n
ta lk o o ty ö n ä te h tiin ja alko holia n a u tittiin to istu v a s ti, Vanam o jä i
pois ra k e n ta m is työ stä ja m yös m yöh em m ä stä to im in n a sta . Tä
m än jä lkeen ha nketta lä h ti vetäm ään Väinö Pihlaja, jo k a a n ta u 
tu i ty ö h ö n kaikella ta rm o lla a n ja sai m ukaansa suuren jo u k o n
kökkäväkeä. Talo oli suuri ja k ökkätyö stä h u o lim a tta velkam äärä
myös niissä oloissa valtava. Lainoista s e lv ittiin jä rje s tä m ä llä ilta 
mia ja ennen kaikkea ju h a n n u sju h lia , jo ih in h a rjo ite ltiin jo k a ke
säksi näytelm ä. Lisäksi h a rjo ite ltiin kansantansseja ja n ä yte ttiin
elokuvia. P ie nviljelijäyhd istys jä rje s ti m yös k uivaa jayhte istyö tä ja
pe rusti kone osuuskuntia.40
1950-luvun lo p u lta alkaen N um m ijärven p ie n vilje lijä yh d is 
tys ja m a am iesseura t rup esivat jä rjestä m ää n ju h lia yhteistyössä,
ja ne o s o itta u tu iv a t to d e lla m enestyksellisiksi. Saatuja varoja

N um m ijärven ju h a n n u sju h lilla on o llu t n im e kkäitä esiintyjiä. Tässä v u o 
den 1975 kuvassa lavalle on no ussu t Danny.
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ru v e ttiin käyttäm ää n kylän hyväksi m m . an tam alla avustuksia kylän kaikille y ks ity iste ille sekä o s ta m a l
la yhteisiä p u im u re ita , n iitto s ilp p u re ita ja m u ita kone ita , jo id e n k ä y ttö o rg a n iso itiin jä rje s te lm ä llise sti
to im iva ks i kone toim ikun na ksi. Tällainen laaja koneiden y h te is k ä y ttö h e rä tti s uurta h u o m io ta koko
m aassakin, m u tta vuosisadan lo p p u u n tu lta essa se ku ih tu i vä h ite lle n kokonaan pien ten v ilje lm ie n
hävitessä ja jä lje lle jä ä n e id e n tilo je n vaurastuessa.41
H aasteet kasvavat. Uusi, riskejä kaih tam ato n sukupolvi astuu yhte istyö n vetäjäksi. Erkki K allio m ä ki saa
"suoralla to im in n a lla " aikaan S alakarin rakentam isen. Juha nn usjuh lat kuitenkin nä ivettyvät.
Y livoim aisesti n ä yttä v in tu lo s y h te istyö stä on uuden seura talon S alakarin raken tam ine n. M aunula ei
enää riittä n y t ju h a n n u sju h lie n ta rp e isiin , ja sen re m o n to in ti ta lvikä yttö is e k si olisi v a a tin u t tu lo k siin
v e rra ttu n a liian paljon varoja. Aluksi s u u n n ite ltiin vain tanssilavaa, m u tta vähitellen iti ajatus uuden
ta lo n raken tam isesta, ja siitä te h tiin k in päätös vuon na 1967. P iirustukse t laati om asta kylästä lä h te n y t
raken nu sm e stari Oiva K a n g a s s a lo ja ensim m äinen k ustann usarvio o li 240 000 sillo ista m arkkaa. Hank
keen u h ka ro h ke u tta kuvaa, e ttä se vastasi 10 vuo d e n ju h a n n u sju h lie n tu o tto a eikä m u ita tu lo ja o llu t.
R akentam isen a lo itta m is ta ru v e ttiin k in em pim ään, varsinkin kun ra h o itu s ta ei koko sum m alle lö y ty n y t.
V ih do in osuuskassasta saatiin 70 000 m arkan laina jo h to ku n n a n jäsenten h e nkilö takau ksella. Vieläkään
a lo itu s p ä ä tö s tä ei saatu aikaan, m u tta sitte n Erkki K alliom äki ry h ty i "suoraan to im in ta a n ” eli kaatoi to 
verinsa kanssa p u u t tu levan ta lo n to n tilta ja P entti H ongisto k u lje tti ne pois. Täm än häm m ennyksen
jä lkeen alkoi ta p a h tu a . N im e ttiin ra k e n ta m is to im ik u n ta , jo n k a p u h e enjoh tajaksi tu li Erkki K alliom äki.
Rakennuslupa saatiin no pe asti, ja hakem us v e ik ka u s vo itto va ro je n saam iseksi te h tiin m u tta tu lo k se tta .
N iinpä raken tam ine n k ä yn n iste ttiin o m in v o im in , ja Erkki K alliom äki o li hankkeen in to m ie lin e n vetäjä ja
keskushenkilö, "joka o li valm is tu le m a a n ta lo n m ä e lle aina vu o d e sta v u o te e n ”. Talosta tu lik in Erkin ty ö n
m ahtava m u isto m e rkki. H alliosa va lm is tu i ju ha nnu kseksi 1973, ja raken tam ista ja tk e ttiin vuon na 1977
vetäjänä edelleen Erkki K alliom äki. K ustannusarvio o li n yt 425 000 m k, jo s ta 165 000 m arkkaa jo h to k u n 
nan ta kaam aa lainaa. Vuonna 1978 ta lo oli p ä ältäp äin lähes valm is, ja se oli kaikkiaan tu llu t m aksam aan
585 000 m k. O ngelm aksi m u o d o s tu i se, e ttä N um m ijärven ju h a n n u s ju h la t rup esivat nä ive ttym ä ä n ja sa
m alla tie te n kin tu lo t. Pohjakosketus saatiin vuo n n a 1986.
N um m iro ck-juh la t p e la sta va t talouden. Uudeksi vetäjäksi tulee Jarm o Viertola ja "todellisina rokki m ieh i
n ä " ovat to im ine et Erkki K allio m ä ki ja P en tti Santala.
O nneksi Markku Pesonen R oxy-viihteestä keksi ju h a n n u sju h lie n tila lle käynnistää N um m iro ck-juh la t,
jo id e n isänä voidaan pitää Jarm o V ie rtolaa, ja "to d e llis in a ro k kim ie h in ä ” ovat to im in e e t Erkki K a llio m ä 
ki ja P entti S antala.43 Se on edelleen elinvoim a ine n, ta lk o o ty ö h ö n perustuva jo ka v u o tin e n ta p a h tu m a .
S euratalo Salakari on o s o itta u tu n u t o n nistu nee ksi in ve sto in niksi ja se on ju h lie n kannalta ensiarvoisen
tä rkeä herm okeskus.
M uuta yhte istoim in taa : vanhusten ta lon rakentam isesta kyläkaupan perustam iseen ja leirintäalueen
kehittäm iseen
E rinom ainen y hte isö llise n y rittä m is e n saavutus on m yös om an kylän Vanhusten tu k i ry:n vuon na 1985
v a lm is tu n u t N u m m iko ti, jo n k a rakentam isessa te h tiin paljo n ta lk o o ty ö tä . Kunnalta ja O suuspankilta
saatiin la in a a ja kunn alta m yös s ta rttira h a a . Lisä rakennus v a lm is tu i vuon na 1990. N u m m ik o d illa on
om a tu kira h a sto , jo h o n on saatu paljon la hjo itu ksia ja jo n k a avulla on jä rje s te tty asukkaille v irk is ty s to i
m inta a.44 Kylään on m aatalousseuran to im e sta p e ru s te ttu m yös uusi kyläkauppa v uon na 2013 45
V uoden 2015 alusta N um m ijärven le irin täa lue en h a llin ta on s iirty n y t N um m iska T iim i ry:lle. Kau
punki vastaa ainoastaan u inn invalvojan palkkaam isesta. Jäsenistö koostuu ensisijaisesti le irin täa lue en
vakinaisista k ä yttä jistä , m u tta myös kyläläisistä ja huvila-asukkaista. Y hdistyksen pu h e e n jo h ta ja n a on
Janne Leppänen. Tarkoitus on k e hittää a lu e tta m o n ip u o lis e s ti, jä rjestä ä erilaisia ta p a h tu m ia ka u tta
k o k o v u o d e n , hankkia y rittä jä b a a ri-ja le irito im in to ja ho ita m a a n sekä laatia sää n n ö t yleistä jä rje s ty stä
varten . L e irin tä a lu e tta on p ä ä te tty pitää yllä ta lk o o ty ö n ä , ja ta p a h tu m ie n tu o tto o h ja taa n alueen kehit
tä m isee n.46
Kaiken kaikkiaan N um m ijärven yhte isö llise n to im in n a n , J uha nn usjuh lie n ja Salakarin ta rin a on
m aassam m e a in u tla a tu in e n yhden pienen syrjäkylän voim an näyte. Erkki Kalliom äen om in sanoin: "Ei
N u m m ijärvi o llu t m ikä hyvänsä m e ttä ky lä . Hyvin tärkeä voim a oli, e tte i täällä o llu t ketään suureksi
jo h ta ja k s i te ke ytyvä ä jo h ta ja a ta i keulahahm oa. Oli vain porukka, jo ka te ki ty ö tä yhteiseksi hyväksi.
N u m m ijärvi oli ihm isen voim aa, po rukkahenkeä ja p o h ja to n ta halua y rittä ä ja n a u ttia m u ka na olo sta . Ei
la skelm oitu eikä s u u n n ite ltu m inkää nla ista om aa bisnestä, m itä voisi tä m än avulla te hdä .” 47
Kansalaiset: "O ttakaa op pia N um m ijärveltä .” 48
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Reija Haapanen
Lauri Hautamäki

YRITTÄJYYS HENKILÖKOHTAISENA
KOKEMUKSENA JA KUNNAN
KEHITTYMISESSÄ
PENTTI KAKKORI

M aailm aa ei ole ta rk o ite ttu pysähtym ään. K auhajoki on nykyään ty y s tin to ise nlain en kuin
kirjan kuvaam an ajanjakson alkupäässä. V asem m alla asennetaan Sysituulen tu u livo im a la a
Luom ankylässä lokakuussa 2014.
Yllä A trian ty ö n te k ijö id e n kulkuneuvoja ta m m iku ussa 2015.
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JUSSI KLEEMOLA

A jat m u u ttu v a t, jo tk in ovet s u lk e u tu 
va t ja toisia avautuu. H evosharrastus
on nykyaikaa ja on tu o n u t y rittä jille k in
uusia m a hd ollisuuksia. Kainaston
P o n ita llilla voi ratsastaa ja hoitaa
hevosia sekä o p e te lla ratsastuksen
alkeita. Lisäksi ta lli m yy Islanninhe
vosia ja S h e tla nn inp on eja ja ta rjoa a
oreja siitokseen.
Kuvassa kom ea jo u k k o Kainaston
P on ita llin kaikkiaan 160 Islan ninhe
vosesta ja S h e tla n n in p o n ista m a htu i
kuvaan, kun suojaisan ta llin ovi avau
tu i kutsuvasti sateisen la idu np äivän
päätteeksi.
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Reija H a apanen

Kokemuksia kauhajokelaisesta yrittäjyydestä
Tämän kirjaprojektin ensimmäinen osio oli vuonna 2013 toteutettu haastattelutut
kimus, ja alun perin tarkoituksena olikin kirjoittaa pääasiassa yrittäjien tarinoihin
perustuva kirja, jonka runkona olisi käytetty Kauhajoen kehittymisen kuvausta. Työ
kuitenkin laajeni kohta kirjoittamisen alettua: mukaan otettiin myös vanhempien
aikojen yritystoimintaa koskeva kuvaus, ja yritysten vaiheet liitettiin koko suomalai
sen yhteiskunnan sekä talouselämän kehittymiseen. Tässä yhteenvedossa palataan
lähemmin alkuperäisen haastatteluaineiston äärelle ja kerrotaan, millainen kuva
kauhajokelaisesta yrittäjyydestä nousee esiin yrittäjien kertoman perusteella.
Kauhajoella on totuttu yrittämään, minkä vuoksi henkinen kynnys oman yri
tyksen perustamiseen on matala. Apuja ei ole odoteltu eikä valitettu olosuhteista:
jos käytettävissä on ollut vain autotallin nurkka tai navetta, niin sitten on aloitettu
siinä. Yrittämiseen pitää kuitenkin olla motivaatio, ja aluksi tarkastellaankin, mit
kä syyt ovat viime kädessä saaneet haastateltujen joukon ryhtymään yrittäjäksi.
Moni haastatelluista oli päätynyt yrittäjäksi toisen yrittäjän esimerkin perus
teella. Kyse saattoi olla kasvamisesta yrittäjäperheessä, kylällä nähdystä yritystoi
minnasta tai muuten tuttujen ihmisten kokemusten seuraamisesta. Yrittäjäperhees
sä kasvaneille yrittäjän ura oli usein ollut luonnollinen valinta. Huonekalutehtailija

Mauri Perälän tytär Marjatta Glader pohti: Että kyllä, se on ihan niinku sieltä äidin
maidosta, siihen on niinku kasvanu koko ajan. 1 Muutamista oli saattanut jopa tun
tua, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa vanhempien työtä. Esimerkin kautta
yrittäjäksi lähteneitä muistuttavat yrittäjät, jotka mainitsivat päämotivaatiokseen
työntekoon tottumisen. Maanviljelyspitäjässä moni yrittäjä on maatilalta lähtöisin
ja töitä oli totuttu tekemään jo lapsena. Alkutuotannon palkkatöissäkin oli kyseessä
usein urakkataksa, jolloin maksu tuli vain tehdystä työstä, kuten yrittäjälläkin.
Itse tekemisen halu on ollut eräs tyypillinen motiivi. Ei kenties ollut sellaista
ajatustakaan, että oltaisiin vieraalla töissä. Itse tekemisen ha
luun saattoi kytkeytyä myös rahan ansaitseminen: jos on kova Ja kaikkina aikoona on aina joka ikisellä
tekemään töitä, haluaa hyötyä siitä itse. Yrittäjähenkisyys oli
toimialalla sellaasia yrityksiä,
usein ilmennyt hyvin nuorena, esimerkiksi pikku kaupustelu jokka menestyy ja jokka ei menesty.
na tai koulun ohessa hankittuina tienesteinä. Yrittämisen saa
Oli hyvä aika tai huono aika
tettiin myös mainita olevan "verenperintöä”, vaikka suvussa ei
Markku Keski-Filppula
yrittäjiä (maataloutta ehkä lukuun ottamatta) olisi ollutkaan.
Tähän ryhmään kuului lisäksi sellaisia, jotka ovat työuransa
aikana ehtineet olla sekä vieraan palveluksessa että yrittäjänä.
Yrittäjäksi on saatettu ryhtyä varhain tai vasta myöhemmässä
vaiheessa työuraa. Markku Keski-Filppula luonnehti:
Mä oon aina kokenu olevani yrittäjä, vaikka mä oon ollu toisella tois. Oon aina
ajateltu sen sillä lailla yrittäjälähtöösesti ja mä luulen, että se on aika luontaasta
tälle seutukunnalle ja Kauhajoelle. 2
Muutama haastateltu oli ryhtynyt yrittäjäksi oman ammattiosaamisen tai vaik
kapa koneisiin ja autoihin liittyvän kiinnostuksen motivoimana. Yrittäjäksi on
johtanut toisinaan myös pakko - oli saatava elanto jostakin eikä muuta ollut tarjol
la ainakaan tarpeeksi nopeasti. Heikki Ketola arveli haastattelussaan ainakin osan
kauhajokelaisesta pienyritystoiminnasta perustuvan ajautumiseen. Oli ryhdytty
tekemään jotain tuotetta yhden hengen voimin käsityönä, mutta ennen kuin huo
matuinkaan, yrityksessä oli muutama työntekijä ja koneita.3 Myös Riitta Mäkisen
materiaalinkäsittelyalaa koskevassa kirjassa tuli esiin tähän tyyppiin sopivia tapa
uksia: palkkatöissä olleille henkilöille oli tarjottu esimerkiksi hallia tai urakkaa.4
Toki oman yrittäjyysmotivaation pitää tällaisissakin tapauksissa olla kohdillaan ja
ajatuksen idulla jo vähintään alitajunnassa, että tarjoukseen uskaltaa tarttua.
Yritystoiminnan lähtökohdalla on jonkin verran vaikutusta uran alkuvaihees
sa. Perheen yritystä suoraan jatkaneet tai muutoin samalle alalle ryhtyneet jälke
läiset ovat kenties saaneet lentävämmän lähdön yritysuralleen kuin suvun ensim
mäiset tai aivan eri alalle suuntautuneet yrittäjät. Palkkatöistä yrittäjiksi siirty
neistä osalla on ollut yrityksensä toimialan koulutusta, työkokemusta ja mahdol
lisesti verkostoja, osalla ei. Kaikkia ryhmiä kuvaa kuitenkin sama huomio, jonka
puolisonsa kanssa huonekalualalle ryhtynyt Kaija Rotola-Pukkila puki sanoiksi:
No ei sitä sillä lailla tiedä sitte, muuta ku vasta ku alkaa niinku omaa, niin se
on viä erilaasta. 5
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PENTTI KAKKORI

Y rittäjän on ja tku va sti ta rkk a ilta v a y m 
päröivää m aailm aa ja e tsittä v ä uusia
tu o tte ita ja to im in ta m a lle ja . O jalan
Pakari on esim erkki system aattisen
y rity ks e n ke h ittä m ise n o n n istu m ise s
ta. Kuvassa Tuija Harju e sittele e O jalan
Pakarin Kauhajoen k a h v ila -k o n d ito ri
assa yhtä suosikkia, m a n sikka -ke rm a 
kakkua.

Yrittäjäksi ryhtyminen on aina jossain määrin heittäytymistä tuntemattomaan, ja
siinä tarvitaan lujaa uskoa itseensä ja läheisiinsä.
Monella yrityksen perustamiseen oli vaikuttanut useampi tekijä yhdessä. Li
säksi on huomattava, että ihmisillä on taipumus nähdä jälkikäteen polkunsa selkeämpänä, kuin se ehkä alkupäästä katsoen oli, ja löytää perustelut valinnoilleen.
Haastateltujen yrittäjien uria tutkittaessa nousee esiin monia erilaisia yrittäjätyyppejä. On perustyön äärellä viihtyviä, on lennokkaita ideoijia tai uudet mah
dollisuudet nopeasti havaitsevia opportunisteja, on yhden yrityksen parissa uransa
tehneitä, on sarjayrittäjiä tai monialayrittäjiä. Tasaisenkin taipaleen valinneet yrit
täjät tarvitsevat yhtä lailla luovuutta kuin vauhdikkaammat uudistajat. Esimerkik
si toimintatapojen muutos, tuote- ja tuotannonkehitys tai myyntiartikkelien va
linta ovat selkeitä luovuuden ilmentymiä. Ne liittyvät oleellisesti yrittäjämäiseen
elämäntapaan, sillä prosessin pitää olla käynnissä koko ajan. Ei ole sellaista elin
keinoalaa, jolla voisi vuosikymmeniä tai edes vuosia toimia samalla tavalla, mikäli
haluaa pysyä mukana kilpailussa. Leipomoyrittäjä Vesa Ojala pohti, miten yrittäjä
haistelee tuulia:
Kun kulkee tuola maailmalla [ja] sä näet jonku asian, niin heti yrität miettiä,
että mihinkä tän saa myytyä taikka kaupaksi tai pystynkö mä köyttään tätä. 6
Muutosten ei kuitenkaan tarvitse aina olla suuria, vaan uuden kehittelyssä voi
yhtä hyvin edetä pienin askelin. Kauppias Kaarina Kaijankangas muisteli paluu
taan eräästä K-Instituutin koulutuksesta:
Niin sitte tuli idea, että siitä pätkä pois seinää ja siihen pannaan semmonen
avonainen kylmäallas ja siihen saadaan ne einekset parempaan tilaan. Aina
elettiin sillä lailla, että tuli ideoita, et miten saadaan tavallaan se Kauppa-Kaija
elämään, koska olihan täälä muita kauppoja myöskin. 7
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Osalla haastatelluista yritys oli lähtenyt luontaisesti kasvamaan, kun kysyntää
oli riittänyt. Kasvu saattaa olla myös tulosta sinnikkäästä uusien myyntikanavi
en tai kohderyhmien etsimisestä. Yrityskaupat ovat yksi tie kasvuun, ja näitäkin
oli haastateltujen joukossa käytetty - on ostettu omaa toimintaa tukeva yritys tai
myyty osuus omasta yrityksestä suuremmalle kumppanille. Joskus on perusteltua
vaihtaa koko tuotantosuuntaa tai myyntiartikkelia, esimerkkeinä huonekaluista
rakennuslevyihin siirtynyt Juho Äijö, hirsimökeistä listoihin siirtynyt Heikki Ke
tola sekä päivittäistavarasta lankoihin siirtynyt Tapio Nevanpää. Muutos saattoi
olla hyvin suunnitelmallista tai sitten tilanteen synnyttämää. Heikki Ketola muis
teli listavalmistuksen alkuaikoja:
Siitä niin ku ajauduttiin pikku hiljaa vähän toisenlaisiin tuotteisiin. Ei sekää
niin suunnitelmallista [aina ollut], joku tuli kysymään, että voisiksä teherä tällästä. Tuotekehitys oli sitä.
Listatalon myöhempi kehitys puolestaan kuvaa systemaattista toimintatapojen
parantamista. Yrityksen toimintaa on virtaviivaistettu siten, että sen voi nykyään
kiteyttää sanoihin: lakkaamme, pakkaamme ja laskutamme. 11
Yrittäjyyteen kuuluu oleellisesti myös riskinotto. Kauhajoen Hankkijan johta
jana toiminut kauhajokelaissyntyinen ja itsekin myöhemmin yrittäjäksi siirtynyt
Pentti Yli-Kortesniemi pohti haastattelussaan eteläpohjalaista yrittäjyyttä:
Ehkä se perustuu siihen, että ollaan niin innokkaita ja itsetietosia ja niin edel
leen ja rohkeita, uhkarohkeita. 9
Luovan hengen ja riskinottokyvyn lisäksi tarvitaan osaamis
ta ja sopiva ajankohta. Menestystarinoita syntyy, kun kaikki
tekijät kohtaavat oikeaan aikaan. Moninkertainen määrä on
kuitenkin ihan peruspärjääviä yrittäjiä sekä sellaisia, jotka ei
vät kerta kaikkiaan saaneet yritystään kannattavaksi.
Kirjassa on esitetty monen yrityksen alku, mutta myös
loppuja sekä lähestulkoon loppuja, joissa on ollut taustalla
monenlaisia syitä. Ne voivat liittyä yrityksen tuloksentekokykyyn tai yrittäjän elämäntilanteeseen. Joskus yhteiskunta tai
markkinat vain muuttuvat liikaa tai liian nopeasti, jotta yritys
pystyisi mukautumaan. Elämäntilanteista yrittäjän normaali
ikääntyminen on tällä hetkellä koko valtakuntaa koskettava
syy. Parhaassa tapauksessa yrityksen toiminta jatkuu perillis
ten tai muiden uusien omistajien huomassa. Hallitusti tehtynä
nämä vaihdokset onnistuvat hyvin, mutta ovat pitkiä proses
seja. Yrityksensä ulkopuoliselle ostajalle myynyt Juho Äijö to
tesi haastattelussaan:
Puolitoista vuotta mä tein töitä ohella siinä, että mä siirsin
sitä yritystä seuraavalle. 10
Aina jatkajaa ei löydy, jolloin on laitettava "lappu luukulle”.

OSMO METSÄLÄ

Suom essa te hdä än v u o s itta in vain p a ritu h a tta m ikro -, pien- tai
keskisuurten y rity ste n yrityskaup pa a. Niitä ta rv itta is iin pelkäs
tään y rittä jie n ikää ntym ise n vuoksi aina kin tu p la s ti. L e vyvirta Oy
syntyi vuon na 2007 kun Kaarina ja J uho Ä ijö m yivä t p e ru s ta m a n 
sa Levyliike Äijö Oy:n uusille y rittä jille . Levyvirta laajensi vielä
toisen yrityska u p a n avulla Ilm ajoelle. Ilm ajoen to im in n o t on
m yöh em m in s iirre tty suure m p iin tilo ih in Seinäjoelle.
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KAUHAJOEN KAUPUNKI

K auhajoen h a llitila ja sen kä yttö
seurailee valm istavan te o llis u u d e n
eri to im ia lo je n elinkaaria. Yllä
Kauha-Kaivu Y htym än n o s tu rit
hu on ekalu ala n hallin raken
nustyössä 1970-luvun lopulla.
Viereisessä ilm akuvassa halli on jo
v a lm iin a 1980-luvun p u olella. Halli
on nykyään osa Pesmel Oy:n isoa
h a lliko ko n a isu u tta , sam o in kuin
vase m m alla näkyvä Esko Salo Ky:n
halli. Tällä hetkellä ensin m a in i
tussa hallissa to im ii vu o kra lla uusi
m e ta llia la n y rittä jä Niko Berg (kuva
oikealla). N uoren m iehen y rity s NJBW orks Ky on p e ru s te ttu vuon na 2012
te kem ään m e tallia la n a liha nkin taa
ja kunn ossa pitoa.

Yritysten vaiheita seurattaessa Kauhajoen ja koko Suomen yleisen kehityksen
vaikutus tuli selkeästi esiin. Vielä 1960-luvulla kenttä oli vapaa monenlaisille yri
tyksille ja Kauhajoella perustettiin innolla huonekaluverstaita, vähittäiskauppoja,
erikoisliikkeitä jne. Halleja nousi ja niitä laajennettiin. Sillä ja seuraavalla vuosi-
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kymmenellä paikkakunnalle saatiin myös muutamia valtakun
nallisten yritysten toimipaikkoja, jotka työllistivät satoja ihmisiä
ja vahvistivat paikallistaloutta. Materiaalinkäsittelyala käynnis
tyi 1970-luvulla, ja siitä tai sen liepeiltä moni haastatelluista sai it
selleen elannon. 1980-luku oli suureksi osaksi vahvaa aikaa. Koko
Suomen talous kasvoi, rahamarkkinat vapautuivat säätelystä, ja
itään ja länteen suuntautuva vienti työllisti monia Kauhajoenkin
yrityksiä.
1990-luvun alun lama on ollut monille haastatelluista rankka
kokemus, ja täysin kuivin jaloin siitä oli mennyt vain muutama,
joilla tuotteet ja kysyntä olivat osuneet kohdilleen. Niillä joilla
myynti selvästi laski, oli suuri ero siinä, missä vaiheessa yrityk
sen investoinnit olivat. Lama kaatoi yrityksiä konkurssiin, myös
haastateltujen joukossa. Huonoista suhdanteista ylipääsemiseen
vaikuttaa myös yrittäjän oma elämänvaihe. Nuorempana jaksaa
helpommin ponnistella ja perheen toimeentulon kannalta on
usein pakko. Vanhemmiten monilla into uusien riskien ottami
seen vähenee. Valokuvaaja Eeva Tallberg, joka joutui ikävään ti
lanteeseen lama-aikana, muisteli haastattelussaan:
Mullaki alko olla panokset aika vähissä. Ja siilon kaatu tosi
paljo firmoja, valokuvaamoja ja niin ku kaikkia muitaki fir
moja. Suomi nousi siitä lamasta, mutta [mulla] ei enää ollu
sellasta intoa. Mä yritin kaikkeni ja sillai, mä en 00 kovin äk
kiä lannistunu.
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rtz
...

on ~
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Tallberg siirtyi lopulta Petterin Kuvakaupan yhteyteen vuokralle
ja myi myöhemmin yrityksensä.11
Lama-aika synnytti toisaalta uusia yrityksiä, joissa yrittäjillä
oli jo korkea ammattiosaamisen taso sekä elinkeinotoiminnan tuntemusta. Van
hoissa yrityksissä linjattiin toimintaa uusiksi, esimerkiksi valmistavilla aloilla
suunnattiin entistä enemmän vientiin. 1990-luvulla oli myös alettava etsiä ratkai
suja halpatuonnin haasteisiin. Jo 1970-luvulta lähtien vientiä harjoittanut huone
kalutehtailija Pentti Rotola-Pukkila totesi:
Varsinkin nykyään, kun on Kiinat ja kaikki muut halvan tavaran maat mukana
kaikes, niin ei siinä 00 oikein muuta ku pitkällä aikavälillä kehittää ja [pitää]
talous mahdollisimman hyvänä,n
Vesa Ojala puolestaan kuvasi nykyistä kilpailutilannetta ylipäätään:
Ennenhän kaikki myitiin, ei siinä ollu sinänsä [kummempaa] - sä tuotit ja teit
ja myit. Mutta tänä päivänä se on muuttunu enempi niin ku siihen, että kelle sä
myit, mitä sä myit, millä lailla sä myit. 13

TcUvalla ja sunä

Pekka B äckström ja Tapani Kohtanen
lä h tivä t vuon na 1990 V esm eltä ja
p e ru s tiv a t k o n s u lttito im is to F-Cons
Ky:n. Liikeideana oli kon s u lto id a ja
k o u lu tta a m a te ria a lin kä sitte lyn ja
m a rkk in o in n in a loilla , m u tta kohta
sa a p u n u t lam a p a k o tti suuntaam aan
to im in ta a uudestaan. Yhdeksi tu k i
jalaksi tu liv a t yhte iskun na n tu ke m a t
k o u lu tu s -ja kehitysha nkke et, jo illa
h a lu ttiin piristää elinkeino elä m ä ä.
M a teriaa lin kä sittelyalan k o n s u lto in ti
va ih tu i liikk e e n jo h d o n k o n s u lto in tiin .
Lisäksi h a n k ittiin s e rtifik a a tti m u u ta 
m iin KTM:n y rity s n e u v o n ta tu o tte is iin .
M iesten y rity s tie t e rka n iva t vuonna
1995 ja K ohtanen ja tk o i om assa Celba ico-yrityksessään.
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Maatalousyhteiskunnan aikaisista yrityksistä ei ole monikaan enää olemas
sa, mutta maataloustausta on kuitenkin toiminut hyvänä kasvualustana monille
kauhajokelaisille yrityksille aina korkean teknologian alat mukaan lukien. Vaikka
materiaalinkäsittely-yrittäjä Esko Salo aloitti yritystoimintansa Köyliössä, hänen
alkuaikoja koskeva muistelunsa sopisi yhtä hyvin Kauhajoen olosuhteisiin:
Käytännös sit ehkä maatalousläheisyys, tarvittiin koneita ja apulaitteita siinä
ympäristös. 14
Materiaalinkäsittely on hyvin omaperäinen ala, ja Kauhajoella toimii monilla
muillakin erikoisilla aloilla menestyviä yrityksiä, kuten esimerkiksi IKH, Serres
ja Kometos. Vuorineuvos Tauno Matomäen lausumaa "Suomesta ei kannata viedä
mitään hevosta pienempää” voitaisiinkin täkäläisittäin muokata malliin "Kauha
joella kannattaa tehdä jotain epätavallista”.
Yrittäjien näkemykset oman yrityksen ja kauhajokelaisen yrittäjyyden ase
masta ja mahdollisuuksista olivat hyvin selkeitä ja realistisia. Pitkä yrittäjäura on
kouluttanut. Juuri kukaan ei katunut yrittäjäksi ryhtymistään tai yritystoiminnan
varrella tekemiään päätöksiä. Koulutuksen riittämättömyys sen sijaan nousi muu
taman kerran esiin. Monilla yrittäminen ja perhe ovat vieneet kaiken ajan, mutta
jotkut ovat ehtineet mukaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä yrittäjien
edunvalvontaan. Asiat eivät ole aina sujuneet kaupungin tai muiden viranomaisten
kanssa, mutta yrittäjä on vastannut näihinkin haasteisiin sopeutumalla - tavalla
tai toisella. Presidentti Koiviston sanoin: Tehdään nyt sitte vähän vaikeutetuilla
säännöillä.

T h erm o co n Oy E lem entin liik e to i
m inta pe rustuu erikoisosaam iseen.
Vuonna 1992 p e ru s te ttu y ritys
to im itta a liim a am alla v a lm is te ttu ja
e le m e n tte jä hyvin m one nla isiin
kohteisiin , kuten e lin ta rv ik e tilo ih in ,
la ivoih in ja ju n iin . Kilpailussa pysy
tään m ukana ja tku va n tu o te k e h ity s 
ty ö n ja te hokka an tu o ta n n o n avulla.
T h erm o co n Oy E lem ent sai Kau
hajoen Vuoden Y rittäjä -p a lk in n o n
v uon na 2014. Yllä to im itu s jo h ta ja
H eikki Harju.
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MATTI YLI-KOSKI

Kauhajoen Y rittä jä t ry on p a n o sta n u t kau
pungin e linvoim a isu ute en ja asukkaiden
v iih ty v y y te e n m o nin eri ta vo in. Jo u lu n a va 
us on v a k iin n u tta n u t paikkansa Kauhajoen
ta p a h tu m ie n joukossa. Kuvassa jo u lu n a v a 
uksen ilo tu litu s v uon na 2014.

Lauri H a u ta m ä k i

Kauhajoen kehitys syrjäisestä kappelista seutukuntansa
keskuskaupungiksi
Kauhajoki yritysten toimintaympäristönä
Yritysten toimintaympäristö koostuu useista aluetasoista lähtien toimipaikasta ja
tontista ja päätyen suurimmilla vientiyrityksillä koko maailman laajuuteen. Täs
sä kirjassa keskitytään nimenomaan kunnan tasoon, vaikka suuri osa yritysten
toimintaan vaikuttavista säännöksistä ja lainsäädännöstä laaditaan valtakunnan
ja EU:n tasolla. Niihin eivät yksityiset yrittäjät ja yritykset kuitenkaan voi juuri
ollenkaan vaikuttaa, toisin kuin kunnallisiin päätöksiin niin kunnan asukkaina
kuin merkittävinä toimijoina. Jokainen työpaikka on Kauhajoelle tärkeä työtulon
saamiseksi, palveluiden järjestämiseksi, verojen kerryttämiseksi ja työttömyyden
vähentämiseksi.
Kunnat voivat vaikuttaa monella tavalla paikallisen yritysympäristön laatuun.
Yrityksen toimintaympäristön ohella on välttämätöntä, että yrittäjä ja hänen per
heensä pitävät asuinpaikkaansa hyvänä ja tuntevat viihtyvänsä Kauhajoella. Yrit
täjät eivät ole kovinkaan tyytyväisiä julkisen vallan päätöksentekoon. Erityisesti
EU:n ja valtion toimenpiteet ovat herättäneet närästystä.
Kauhajoki on noin 70 vuodessa muuttunut yksipuolisesta maatalouskunnasta
kaupunkielinkeinojen leimaamaksi seutukuntansa keskuskaupungiksi. Samalla
entinen maa- ja metsätalouteen pohjautuva yhteiskunta on muuttunut yritysve
toiseksi, ja sitä vie eteenpäin erityisesti teollisuus. Palvelut ovat luonteeltaan suu
rimmaksi osaksi ns. seurannaiselinkeinoja ja perustuvat enimmäkseen lähialueen
väestön ostokykyyn. Tosin esimerkiksi IKH on pystynyt kohoamaan valtakunnal
liseksi liikkeeksi ja harjoittamaan laajaa tuontia.
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Kauhajoen kehityksen vertailu naapurikuntiin
Väkiluvun muutokset kuvastavat kunnan kehitystä parhaiten. Jos kunta menestyy
hyvin, myös väkiluku kasvaa ja päinvastoin, ellei kunta saa vetoapua suuremmasta
lähikeskuksesta. Kauhajoen väkiluvun kehitystä verrataan oheisessa kuvassa naa
purikuntiin. Väkilukutiedot vuosilta 1810-1920 perustuvat Raimo Rannan tietoi
hin, ja sitä uudemmat ovat Suomen virallisten väestölaskentojen mukaisia.15 Kaikki
esitetyt kunnat ovat olleet vielä noin 60 vuotta sitten maatalousvaltaisia, mutta
niiden kehityksessä on erilaisia piirteitä ja erot kuntien välillä ovat suuret.
Vuosina 1960-2013 Kauhajoki nousee selkeästi seutukuntansa parhaiten kehit
tyneeksi paikkakunnaksi, eli asukasluku on pienentynyt koko aikana vähiten. Ja
lasjärven väestökehitys noudattelee suurin piirtein Teuvan, Karijoen ja Isojoen ke
hitystä, mutta Kurikka-Jurvan väestö on vähentynyt selvästi edellisiä hitaammin.
Nämä vuonna 2007 yhdistyneet kunnat ovat olleet teollistuneempia kuin edelliset
ja ovat pystyneet näin lieventämään väestökatoa, tosin selvästi Kauhajokea hei
kommin. Ilmeisesti Kurikan ja Jurvan jo käsityöläisajalta periytyvä teollisuus ei
ole pystynyt kehittymään samassa määrin kuin Kauhajoen uudempi teollisuus.
Vertailukunnista Ilmajoen kehitys poikkeaa muista, koska se sijaitsee Seinäjoen
"seinänaapurina” eli samassa seutukunnassa. Vielä 1960-luvulla sen väkiluku laski
samaa tahtia muiden kanssa, mutta sen jälkeen väkiluku pysyi pitkään suunnil
leen yhtä suurena. Lähestyttäessä vuotta 2010 Seinäjoen kasvu ulottui selvästi jo
Ilmajoen puolelle, ja sitä tietä väkiluku lähti nopeaan nousuun. Ilmajoki ei siten
edullisen sijaintinsa vuoksi ole vertailukelpoinen Kauhajoen kanssa.
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K auhajoen ja v e rta ilu k u n tie n v ä k i
luvun kehitys vuosina 1810-2013.
Kurikan vä kilu ku u n sisä ltyy siihen
vasta v iim e aiko ina liite tty Jurva. Koko
a jan jakso lta tie d o t esitetään vain
p ä ä v e rta ilu ku n n ista , Jala sjärve ltä ja
K auhajoelta, koska niide n ulko iset
k e h itys e d e llytyk se t ovat o lle e t alusta
alkaen lähes id e n ttis e t Ilm ajoen em äseurakunnan ka p p e liku n tin a . Muiden
v e rta ilu k u n tie n (Kurikka-Jurvan,
Ilm ajoen, Teuvan, Isojoen ja Karijoen)
k e h itys e d e llytyk se t p o ikke avat Kau
hajoesta h u o m a tta va sti enem m än, ja
niide n v ä e s tö tie d o t on e s ite tty vain
19 60 -luvulta lä htien. V anhem pia a i
koja koskevien tie to je n ha nkkim in en
kaikista esillä olevista kunn ista olisi
o llu t liian va iva llo ista , eikä olisi tu o n u t
o len naista lisätietoa.
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Kauhajoki ja Jalasjärvi - kaksi erilaista kehityskulkua

On aikamoinen sattuma, että Kauhajoen itäisenä naapurina on monissa suhteissa
täysin samanlaiset lähtökohdat omaava Jalasjärvi. Niinpä myös väkiluvun kehitys
oli täysin samanlainen Kauhajokeen verrattuna aina 1800-luvun loppuun saakka,
jolloin asukasluvun kasvu oli mahdollista ennen kaikkea maa- ja metsätalouden
ansiosta. Molemmat kunnat olivat pinta-alaltaan suuria ja sijaitsivat Kyrönjoen
raivauskelpoisten latvahaarojen varsilla. Kummassakin oli siten yhtä hyvät mah
dollisuudet uudisasutukseen ja raivaukseen. Väkiluvun kasvu jatkui maatalousvä
estön lisääntymisen ansiosta aina 1950-luvulle asti. Kauhajoella kasvu oli nopeam
pi, koska maatalouden laajenemiselle oli paremmat edellytykset, viljelykelpoista
maata raivattavaksi huomattavasti enemmän ja uudisasutus siitä syystä vilkkaam
paa. Kauhajoki oli vuonna 1950 myös hiukan teollistuneempi kuin Jalasjärvi mutta
ero oli hyvin pieni. Väkilukujen erotus oli tuolloin noin 3 000 asukasta.
Vaikka Kauhajoen teollisuus oli 1950-luvulla suhteellisen vähäistä, se tarjosi
hyvän osaamisperustan myöhemmälle teollistumiselle. Entisaikojen käsityöläisyy
den pohjalta syntyi monia pajoja ja verstaita, joissa valmistettiin erilaisia koneita ja
laitteita pääasiassa maa- ja metsätalouden sekä turveteollisuuden tarpeisiin. Kau
hajoen maatiloille hankittiin jo 1800-luvun lopulta alkaen runsaiden tervatulojen
ja suurviljelijöiden ansiosta paljon koneita, joiden asentamisessa ja korjaamisessa
tutustuttiin koneisiin ja niiden toimintaan. Esimerkiksi Antero Haapasen sanot
tiin aikoinaan valmistaneen itse lukuisien myllyjen koneistot, ja hänen asesepän
verstaassaan kouliintui uusia mestareita. Oma merkityksensä osaamisen lisäämi
sessä oli varmaan 1900-luvun alussa perustetuilla oppikoululla, maamies- ja koti
talouskoululla sekä evankelisella kansanopistolla.
Vuosina 1950-1970 molempien kuntien väkiluku väheni suunnilleen samaa
tahtia ennen kaikkea maa- ja metsätalousväestön nopean vähenemisen ja vilkas
tuneen lähtömuuton takia. Ajanjakson lopussa väkilukujen erotus oli kuitenkin
hiukan kasvanut ja oli noin 3 800 asukasta. Kauhajoen edullisempi kehitys johtui
ennen kaikkea siitä, että kuntaa ruvettiin kehittämään monipuolisesti ja yksimie
lisesti 1960-luvun alusta alkaen. Tavoite oli yhteinen niin valtuutetuilla, johtavilla
virkamiehillä, yrittäjillä kuin rahoittajilla. Laadittiin laaja yleiskaavasuunnitelma
ohjaamaan kunnan kehitystä sekä kaavoitettiin alueita teollisuudelle ja asunnoille.
Tärkeimpiä yksittäisiä toimenpiteitä olivat kauppaoppilaitoksen ja ammatti
koulun perustaminen, mikä ei ollut itsestään selvää ja vaati kunnan johdolta tai
tavia neuvotteluita. Kauppaoppilaitoksen perustamista ei katsonut tarpeelliseksi
Seinäjoen kauppaoppilaitos. Ammattikoulun sijoittumisesta alueelle kilpaili Ku
rikka, joka oli valtakunnallisesti tunnetumpi. Tätä kuvastaa se, että sille myön
nettiin vuonna 1965 kauppala-arvo, mutta Kauhajoelle ei. Myös maatalous- ja ko
titalousoppilaitosta kehitettiin. Erityisesti hyvinvointivaltion rakentumiseen liit
tyvät seutukunnalliset hallintopalvelut lisääntyivät Kauhajoella nopeammin kuin
Jalasjärvellä, koska ensin mainittu omasi edullisen sijainnin Suupohjassa, kun taas
Jalasjärvi kuului Kurikan vaikutusalueeseen. Kauhajoen kunta myötävaikutti eri
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tyisesti Maan Liha Oy:n sekä Lassila ja Tikanoja Oy:n tehtaiden perustamiseen.
Myös Kauhajoen Saha Oy laajensi toimintaansa, ja useita uusia huonekaluyrityksiä
ja mattokutomoita käynnistyi. Teollisuuden kehityksessä ei kuitenkaan Jalasjär
ven ja Kauhajoen välillä vielä 1970-luvulle tultaessa ollut kovin suuria eroja, koska
Kauhajoella pystyttiin vasta luomaan edellytyksiä; esimerkiksi koulutukseen ja
kaavoitukseen panostaminen tuottaa tuloksia vasta pitemmän ajan mittaan. Maa
talousväestön nopea väheneminen ja mittava lähtömuutto aiheuttivat nopeaa väki
luvun laskua molemmissa kunnissa.
Vasta 1970- ja 1980-luvuilla kehitys eriytyi rajusti. Jalasjärven asukasluku vä
heni jyrkästi, mutta Kauhajoen asukasluku kasvoi. Niinpä vuonna 1990 väkilu
kujen ero oli noin 5 700. Kehityskulut muuttuivat Kauhajoen elinkeinopolitiikan
"kultakauden” ansiosta. Tämä on todella hämmästyttävää, sillä myös Jalasjärvellä ruvettiin 1970-luvun alusta lähtien harjoittamaan aktiivista ja monipuolista
teollistamispolitiikkaa ja teollisuuden alalla henkilökunnan määrä sekä jalostus
arvo aluksi kohosivat. Teollisuuden myönteinen kehitys jatkui Jalasjärvellä aina
1970-luvun loppupuolelle saakka, mutta sitten alkoi tulla suuria ongelmia. Vuo
teen 1982 mennessä oli menetetty työpaikkoja yhtä paljon kuin niitä oli teollis
tamispolitiikan aikana syntynyt. Kolme kunnan suoria tukitoimia (takauksia ja
lainoja) saanutta yritystä joutui konkurssiin, jolloin kunta kärsi isoja taloudellisia
menetyksiä. Tämä osoittaa, että pelkästään aktiivisella teollistamispolitiikalla ei
voida saavuttaa pysyviä tuloksia. Toisaalta Kauhajoen esimerkki osoittaa, että hy
viä tuloksia voidaan saavuttaa ilman suoria tukitoimia, lainoja ja takauksia, silloin
kun kunnassa on pitkäjänteistä ja monipuolista kehittämispolitiikkaa, kuten Kau
hajoella on ollut, ja kun paikkakunnan teollisuudella on omaehtoista kasvuvoimaa
sekä aktiivisia ja itsenäisiä yrityksiä.16
Voidaan väittää, että Kauhajoen ihme sai alkunsa eräänlaisesta shokkihoidos
ta, kun kunnan päättäjät säikähtivät 1970-luvun vaihteessa tehtyä valtakunnallista
väestöennustetta, joka olisi merkinnyt asukasluvun romahtamis
ta silloisesta noin 15 000 hengen lukemasta. Havaittiin, etteivät
...Kauhajoen esimerkki
edellisellä vuosikymmenellä tehdyt toimenpiteet riittäneet väes
osoittaa, että hyviä tuloksia
tökadon taltuttamiseksi. Niinpä asetettiin oma 16 000 asukkaan
voidaan saavuttaa ilman suoria
tavoite, jonka saavuttamiseksi valjastettiin mukaan kaikki kun
tukitoimia, lainoja ja takauksia... nalliset toiminnot, tärkeimpinä teollisuuden, asuntotuotannon
ja liikenneyhteyksien kehittäminen. On todella harvinaista, että
tällainen täysin kehitystrendien vastainen tavoite onnistuu, mut
ta Kauhajoella tämä tavoite saavutettiin 1980-luvun loppuun mennessä lähes täy
dellisesti. Kauhajoella Nettiinkin 1970-luvulta 1980-luvulle todellista menestyksen
aikaa. Syntyi muun muassa uusia teollisia ja kaupallisia yrityksiä, rakennettiin
omistus- ja vuokra-asuntoja, uimahalli, liikuntahalli ja urheilukenttä, kunnostet
tiin lentokenttä sekä perustettiin Sotkan ulkoilu- ja urheilukeskus. On kuitenkin
muistettava, että tälle kehitykselle luotiin perustaa jo 1960-luvun alusta lähtien ja
siinä erityisesti koulutuksen tehostaminen oli tärkeässä asemassa.
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Kymmenessä vuodessa Kauhajoen teollisuuden työpaikoissa oli tapahtunut
noin tuhannen suuruinen lisäys. Uusia työpaikkoja oli syntynyt paljon enemmän,
koska entisiä oli samaan aikaan hävinnyt. Näkyvimpiä onnistumisia oli suurien
valtakunnallisten yritysten sivutoimipaikkojen tulo paikkakunnalle, mikä herätti
maanlaajuista huomiota. Sillä oli myös monia välillisiä kasvuvaikutuksia: syntyi
alihankintayrityksiä sekä yrityspalvelulta ja erilaisia muita palveluita. Toimipaik
kojen sijoittumiseen vaikutti osaltaan suurteollisuuden halu etsiä uusia sijainti
paikkoja teollisuuskeskusten ulkopuolelta ja päästä osalliseksi uusista kehitysaluetukitoimista. Mahdollisia sijaintipaikkoja oli monia, mutta Kauhajoki pys
tyi tarjoamaan suurteollisuudelle soveltuvan teollisuuskylän, joka oli perustettu
Aronkylään rautatieaseman läheisyyteen, sekä koulutetun työvoiman hyvät saan
timahdollisuudet. Myös aktiivinen ja monipuolinen elinkeinopolitiikka vakuutti
yritysten päättäjät Kauhajoen edullisuudesta sijaintipaikkana. Suuryritysten toi
mintaa häiritsevät isoissa teollisuuskeskuksissa usein työväen sisäiset riidat, lakot
ja työntekijäpula - seikka, joka vaikutti taustalla sijoittumispäätöksen tekemiseen.
Kauhajoella tällaisia ongelmia ei ollut näköpiirissä. Työvoiman koulutus oli hyväl
lä tolalla, ja maataloudesta vapautui ammatillisesti koulutettua työvoimaa, joka
"heinäpellon rytmiin” tottuneena soveltui tehdastyöhön.17

Y rityspalveluiden hyvä saatavuus on
nykyään e h d o to n e d e llytys pa ik
kakunnan y rity ste n ke h ittym ise lle .
Vuonna 1981 p e ru s te ttu T ietokauha
Oy ta rjo a a ta lo u sh a llin n o n pa lvelu ita
koko na isvaltaise sti, yli 20 ta lo u s a 
lan a m m a ttila ise n voim in. Palvelun
ta rp e e llisu u d e sta ja asiakkaiden
ty yty v ä is y y d e s tä to d is ta a ja tku va sti
kasvanut liike va ih to. Tie tokau ha
v a littiin K auhajoen Vuoden Y rittäjäksi
vuon na 1998. Kuvassa to im itu s jo h ta ja
Tapio Hannus laskeutum assa p o rta ita
ja to im is to p ä ä llik k ö Anne Hannus
tiskin takana. K op io ko nee lla on v ara
to im itu s jo h ta ja Mari V ie rtola.

439

Toipuminen suuresta lamasta

H u o n e ka lu te o llisu u s alkoi kehittyä
Kauhajoen vahvaksi alaksi 1960-luvulla ja on edelleen m erkittävässä osassa
paikkakunnan elinkeino elä m ä ä, vaik
ka 1990-luvun lam a ja u lko m a a n tu o n ti
o v a t ravistellee t to im ia la a rankasti.
HKT Yli-H eikkilä Oy:n kaikki tu o tte e t
s uun nitellaa n ja va lm iste ta a n edelleen
Suom essa. Viennin osuus m yynnistä
on noin 80 % ja tä rke in v ie n tia lu e on
P ohjoism aat. Kuvassa to im itu s jo h ta ja
Kari Y li-H eikkilä sekä Aila Koivula
y rity ks e n tu o ta n to h a llis sa . M eneillään
on levyjen p in ta kä sitte ly.
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Teollistumisen kultakausi loppui 1990-luvun alun suureen lamaan. Valtakunnal
listen suuryritysten toimipaikat lopettivat toimintansa sitä mukaa, kuin logisti
sesti syrjässä sijaitsevia toimipaikkoja lakkautettiin tai emoyhtiö joutui konkurs
siin. Kauhajoelta katosi lyhyessä ajassa noin 1 000 teollista työpaikkaa, itse asiassa
kaikki aiemman teollistamispolitiikan näyttävimmät saavutukset, ja työttömyys
kohosi 28 %:iin. Laman aikana ja sen jälkeen väkiluku ei kuitenkaan vähentynyt
niin suuresti, kuin olisi voinut pahimmillaan tapahtua. Esimerkiksi lähtömuuttoa
hillitsi laman aikana ilmeisesti se, ettei muuallakaan ollut työtä tarjolla. Vaikka
Kauhajoen väestökehitys lähti tästä alkaen tasaiseen laskuun, väkiluvun
OSMOMETSALA
väheneminen on ollut hitaampaa kuin Jalasjärvellä. Vuonna 2014 asu
kaslukujen ero oli kasvanut noin 6 100 asukkaaseen, jolloin Jalasjärven
asukasluku oli vain 56 % Kauhajoen vastaavasta. Aktiivisen kehittämis
politiikan sekä menestyneiden yritysten ansiosta teolliset ja palvelutyö
paikat ovat laman jälkeen Kauhajoella lisääntyneet. Asukasluvun alene
minen onkin laman jälkeen johtunut ennen kaikkea maa- ja metsätalou
den ammateissa toimivan väestön nopeasta supistumisesta. Jalasjärvellä
vastaavaa supistumista ei ole pystytty korvaamaan muilla elinkeinoilla
niin paljon kuin Kauhajoella.
Kauhajoen elinkeinoelämän nousu laman jälkeen lähti perimmiltään
sisäsyntyisen kehityksen ansiosta, oman paikkakunnan menestyneistä
yrityksistä ja yrittäjistä. Palvelut eivät vähentyneetkään 1990-alun laman
aikana niin paljon kuin teollisuus. Nopea elpyminen oli mahdollista,
koska teollisuuden ja palvelujen sekä väestöpohjan voimakkaan kasvun
myötä Kauhajoen yritystoiminnan perusedellytykset olivat kehittyneet
jo lamaa ennen ratkaisevasti paremmiksi kuin Jalasjärvellä ja useimmis
sa muissa maaseutukunnissa. Suurteollisuus vaikutti Kauhajoella vain
vajaat kaksikymmentä vuotta, mutta ehti laajentaa sinä aikana paikka
kunnan teollista perustaa. Sen myötä tuli paljon teollisia toimitiloja ja
osaamista, insinöörejä, yrityspalveluja sekä monen alan alihankkijoita
ja ennen kaikkea uusia työpaikkoja, asuin- ja teollisuusalueita sekä palveluita. Uu
det asukkaat olivat monesti uudistumiskykyisiä ja omasivat uskoa tulevaisuuteen.
Samanaikaisesti Kauhajoen asema vahvistui erityisesti seutukunnan kaupallisena
ja työllistävänä keskuksena.
Vaikka suuret yritykset Atriaa lukuun ottamatta olivat kaikonneet, suurin osa
paikallisista yrityksistä jatkoi toimintaansa. Atriallakin oli paikallisia juuria, ja sen
toiminnan jatkumiseen pystyivät paikalliset luottamushenkilöt ja myös työntekijät
osaltaan vaikuttamaan. Monet jäljelle jääneet yritykset olivat kärsineet paljonkin
lamasta, mutta osaa ei lama kovin pahoin kolhinutkaan. Jotkut yrittäjistä sinnittelivät laman yli kuluja äärimmilleen karsimalla, jotkut aavistivat ajoissa deval
vaatiot, jotkut ajoittivat investoinnit onnekkaastikin oikeaan aikaan, ja osa pystyi
aloittamaan viennin uusille markkinoille.
Sisäsyntyisen kehityksen taustalla on monia syitä. Kauhajoella on vanhastaan
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ollut omintakeista halua ja kykyä uudistua. Aina, kun jokin ala on havaittu kan
nattavaksi, on nopeasti ruvettu perustamaan uusia saman alan yrityksiä mutta
osattu myös ajoissa vaihtaa tuotantosuuntaa, jos se ei enää kannattanut. Paikka
kunnalla on ennestään ollutkin monia toimialakeskittymiä alkaen sahoista, ase
sepistä, viljankuivaajista, karstaamoista ja kehräämöistä, mutta aika on ajanut
niistä ohi. Kokemuksia teollisesta yrittämisestä on kuitenkin karttunut. Tällainen
osaavuus oli laajaa, koska jokaisessa kylissä oli useitakin seppiä ja pajoja. "Minkä
ihiminen on teheny, sen taitaa toinen ihiminen koriata”, oli Päntäneelläkin peri
aatteena mekaanisten koneiden aikakaudella. Juuri tällaisia työntekijöitä tarvittiin
esimerkiksi kuljetinteollisuuden, sittemmin materiaalinkäsittelyksi laajenneen
uuden toimialan synnyttämiseen, josta kertova kirjakin sai osuvasti nimekseen
"Maharotoonta ei ookkaa”. Sytyttäjäksi tarvittiin Köyliöstä muuttanut Esko Salo,
joka innollaan, idearikkaudellaan ja esimerkillään sai kauhajokelaiset ryhtymään
töihin. Myös huonekaluteollisuus laajeni nopeasti ennen kaikkea Mauri Perälän
esimerkin innostamana.

Myös H uo nekalute hda s N urm ela Oy
käyttää kan sa in vä lisyyttä hyväkseen.
N urm elan v ie n tim a ita o v a t m m . S kan
dinavian m aat, Venäjä ja B altian m aat.
Yläkuvassa vasem m alla hallitukse n
pu he e n jo h ta ja ja y rity ks e n perustaja
S eppo N urm ela poikiensa Jarkon ja
Jukan kanssa. Jarkko N urm ela to im ii
o s to p ä ä llikk ö n ä ja Jukka N urm ela
to im itu s jo h ta ja n a . Jukka näkyy kirpun
kokoisena b e to n im yllyn vieressä
Sepon esittelem ässä valokuvassa,
jo ka on v u o d e lta 1972. O ike a n p u o lim maisessa kuvassa Jukka N urm ela ja
C om ea-sarjan m a llistoa.
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Kiivas nousu 2000-luvulla

Vuosituhannen ensimmäiset vuodet elettiin erityisen voimakkaan nousun aikaa
kunnanjohtajaksi vuonna 1998 tulleen Jorma Rasinmäen johdolla. Vuonna 2001
Kauhajoesta tuli kaupunki. Vuoden 2006 marraskuussa työttömyysprosentti oli
kuuden paikkeilla. Sekä julkinen että yksityinen rakentaminen kiihtyivät, ja niitä
vauhdittivat suotuisat suhdannenäkymät ja alhainen korkotaso. Kunnan siihenas
tinen hyvä taloudellinen tilanne teki mahdolliseksi isotkin investoinnit ja hank
keet. Vuonna 2001 päästiin mukaan Kansalliseen aluekeskusohjelmaan, joka oli
poikkeuksellista näin pienen seutukunnan ja keskuksen yhteydessä. Paitsi että se
vahvisti Kauhajoen asemaa valtakunnallisestikin, se toi mukanaan paljon inves
tointeja ja muita kehityspanoksia. Yritykset kasvoivat ja vienti veti. Osaavista työn
tekijöistä oli puutetta ja heitä hankittiin ulkomailtakin; enimmillään ulkomailta
värvättyjen lukumäärä oli noin 300.
Elinkeinopolitiikkaa tehostettiin projektitoiminnalla yhteistyössä seutukun
nan muiden kuntien kanssa. Perustettiin Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhty
mä (SEK) sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys edistämään EU-rahoituksen turvin
eri yhteisöjen hankkeita ja mikroyritysten toimintaa. Vuonna 2005 aloitettiin
Suupohjan kaikille avoimen valokuituverkon rakentaminen. Paikkakunnalla oli
voimakas Kauhajoki-henki: sekä yrittäjät että kaupungin hallinto pyrkivät alueen
kehittämiseen, mistä eräs näkyvä osoitus oli Kauhajoki 20000 Oy:n perustaminen.
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Tämän kehitysyhtiön omistajina on kahdeksan kauhajokelaista yrittäjää, joiden
tarkoituksena on saada lisää työpaikkoja ja hyvinvointia Suupohjaan. Yhtiö hank
ki osake-enemmistön entisten Strömbergin hallien kiinteistöyhtiöstä. Halleista
saadut sopivat tilat vaikuttivat suuresti Älvsbytalon sijoittumiseen Kauhajoelle.
Teollisuuden rinnalla myös palvelut, erityisesti suuret kauppaketjut, nousivat
tärkeiksi kasvun vetureiksi sitä mukaa kuin niiden toimintamahdollisuudet oli sel
vitetty ja niille järjestetty sopivia tontteja Filppulan alueelle. Uusien ketjumyymälöiden sijoittuminen liikekeskustaan kiihdytti rakennustoimintaa, ja ne pystyivät
vetämään asiakkaita kaukaakin Kauhajoen ulkopuolelta. Liikekeskustaan on si
joittunut myös valtakunnalliseksi pankiksi laajentuneen Suupohjan Osuuspankin
pääkonttori.
Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi sekä koko ajan kiihtynyt globalisaatio ovat
vaikuttaneet Kauhajoenkin yritystoimintaan. Muun muassa kauppaketjujen jat
kuva kasvu on vaarassa hiipua, monet teollisetkin yritykset ovat joutuneet vaike
uksiin ja omistussuhteet ovat saattaneet muuttua. Todella suuria ongelmia, esi
merkiksi merkittäviä konkursseja tai suuria työvoiman vähennyksiä, ei onneksi
ole koettu. Vaikeudet kuitenkin näkyvät väestökehityksessä 2010-luvulla, jolloin
väkiluku on vähentynyt keskimäärin 70 henkeä vuodessa. Edellisen vuosikymme
nen lopussa väkiluku väheni paljon hitaammin. Työttömyysastekin on noussut.
Nykyisin Kauhajoen kehitys on kuitenkin enemmän omissa käsissä kuin 1990-luvun alun laman aikana.

Serres Oy on yksi K auhajoen kasvu
y rity ks istä . V arautuessaan tulevaan
kasvuun Serres hankki vuon na 2014
s uure m m at tila t en tisistä S trö m be r
gin haileista. Keväällä 2015 k ä yttö ö n
o te tu n te hta an avajaisia v ie te ttiin
arvovaltaisen kutsuviera sjoukon
kera 27.8.2015. T o im itu s jo h ta ja Mika
Hagberg m u is tu tti puheessaan niin
pe rh e o m istu kse n kuin sito u tu n e e n
he nkilö ku n n a n m e rkityk se stä y rity k 
sen m enestykselle.
O ikeanpuolim m aisessa kuvassa
m aljaa nostam assa etu a la lta lähtien
Serreksen p e ru s ta jiin ja o m is ta jiin
k u uluvat Erkki ja A nnel Jyllilä , vuod en
2003 s u ku po lvenvaihdo ksen jälkeen
yrityksessä p ä ä o m is ta ju u d e n ja
veto vastu un o tta n e e t K im m o Jyllilä
ja Annika Jyllilä-V ertigans sekä taaim m aisena tu o ta n to p ä ä llik k ö T im o
Kivineva.
Serres ja m u u t paikkakunnan
k a svu yritykse t ta rjo a v a t nykyään
haasteellisia ja m o n ip u o lis ia ty ö m a h 
do llisu uksia , eikä korkeasti k o u lu te t
tu jen ka an kauh ajo ke la isten ole enää
pakko lähteä pois K auhajoelta ty ö n
perässä.
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Il d u llilla

K auhajoen te o llis u u s p e rin te e t ja tk u v a t vahvoina ja niiden p o hjalta syntyy uusia, in no vatiivisia
yrity ks iä . Vuonna 2012 p e ru s te ttu Finkom ec Oy to im itta a sisälogistiikan ratkaisuja te o llis u u 
den eri osa-alueille. Se on p ro filo itu n u t avaim e t käteen -p ro je k tito im itta ja n a ja a u to m a a 
tio-osaa jan a. V asem m alla ylhäällä Kalevi Lehtim äki ja Kari Vainionpää ta rkista m assa a lih a n k in 
ta na te h d y n m aalauksen laatua. O ikealla ylhäällä Jussi Linjala paneutuu lo giikkasovellusten
o h je lm o in tiin . V asem m alla alhaalla m o o tto re id e n asennuksen parissa työske nte levä Tim o
Reiniö tu tk ii p iirustu ksia. O ikealla alhaalla Erkki Latvalalla puolestaan on m eneillään Ranskaan
m enevän kapp ale tavara n k ä sitte lyjä rje ste lm ä n koko on pan o.
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Kauhajoen kehityksen perustekijät
On mielenkiintoista ajatella, millainen tilanne Kauhajoella nyt olisi, jos 1970- ja
1980-lukujen voimakasta kehitystä ei olisi tapahtunut ja Kauhajoen väkiluku olisi
ennusteiden mukaisesti romahtanut. Kurikka olisi silloin noussut monissa suhteis
sa Kauhajoen rinnalle ja kenties koko Suupohjan keskuskunnaksi. Kauhajoki olisi
kärsinyt suuresti kilpailusta Kurikan kanssa ja jäänyt todennäköisesti siitä jälkeen,
pahimmassa tapauksessa liittynyt Kurikkaan, kuten Jalasjärvi on tehnyt. Palvelu
taso ja toimeentulomahdollisuudet olisivat nykyistä heikompia. Joka tapauksessa
Kauhajoen keskustaajama vaikuttaisi hyvin erilaiselta kuin nyt ja muistuttaisi en
tisen kaltaista raittikylää. Haja-asutusalueet näyttäisivät sitä vastoin varmaankin
samanlaisilta kuin nykyisin ja olisivat nykyistä laajempia.
Kauhajoen kehityksen paras vertailukohde on Jalasjärvi, koska molempien läh
tökohdat 1800-luvulta alkaen ovat lähes identtiset. On todennäköistä, että Jalas
järven kehitys on noudattanut suomalaisen tämänkokoisen maalaiskunnan kes
kimääräistä kehitystä 1800-luvun alusta lähtien, ja saattaa olla niinkin, että sen
kehitys on ollut jopa keskimääräistä myönteisempää - onhan sen liikenteellinen si
jainti hyvä: valtatie 3 kulkee aivan Jalasjärven halki kirkonkylän vieritse. Se omaa
myös paljolti samanlaisia eteläpohjalaisia yrittäjyyden edellytyksiä kuin johdan
nossa kuvattiin Kauhajoella olevan. Vertailu Jalasjärveen korostaakin Kauhajoen
"ihmettä”, väkiluvun kohoamista 1970- ja 1980-luvuilla, vaikka yleensä maaseutu
kunnissa väkiluku väheni.
On vaikea eritellä, mistä tämä edullinen kehitys johtuu. Selkeää yksittäistä syy
tä ei ole havaittavissa. Kauhajoki on ollut ja on edelleen vailla voimakasta veturiyritystä, jollainen teollisuuskaupungeilla on yleensä aina ollut. Kauhajoella ei ole
myöskään vilkasta rautatieristeystä, maakuntakeskuksen tai läänin pääkaupungin
asemaa eikä suurta koskea, varuskuntaa, kaivosta, merisatamaa, vanhaa markki
napaikkaa tai muita suuria kasvusysäyksiä antavia tekijöitä. Tällaisia kasvusysäyksiä saaneita tunnettuja esimerkkejä ovat Seinäjoki, Kankaanpää, Rovaniemi, Kou
vola, Valkeakoski, Tampere, Outokumpu sekä lukuisat muut maakuntakeskukset
ja satamakaupungit. Monissa kaupungeissa yhdistyy useita kasvutekijöitä. Kauha
joen kehityksen lähtöalustana oli 150 vuotta sitten oikeastaan vain ja ainoastaan
Ilmajoen syrjäinen kappeliseurakunta pääelinkeinonaan maa- ja metsätalous, josta
toimeentulonsa saava väestö oli pääosin maalaisköyhälistöä ja joka on näihin päi
viin mennessä menettänyt työvoimaansa vain murto-osaan entisestä määrästä.
Mikä sitten on Kauhajoen edullisen kehityksen taustalla? Tärkein perusteki
jä lienevät 1800-luvulta lähtöisin olevat teolliset ja yrittäjyysperinteet ja niiden
pohjalta lähtevä sisäsyntyinen yritystoiminta, kuten edellä on käynyt ilmi. Myös
suurten teollisuustoimipaikkojen tulo paikkakunnalle merkitsi valtavaa kehityssysäystä, ja vaikka tämä vaihe jäi varsin lyhytaikaiseksi, siitä jäi jäljelle osaamista
ja sellaista perusrakennetta, jonka pohjalta uusien ja olemassa olevien yritysten oli
hyvä ponnistaa eteenpäin.
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Kattava eriko ista va ra liikke id e n va liko im a vetää K auhajoelle asiakkaita
om an kunnan u lko p u o le lta kin . Varaosalinna Oy:n to im itu s jo h ta ja Tim o
Linna (oikea yläkuva) a lo itti vuon na 1985 ko rja a m o to im in n a lla ja perusti
nykyisen y rity ks e n vuon na 1990. T o im inta laajeni yhden m iehen a u to p a 
ja sta katta m a a n m yös varaosat. Yritys kuuluu nykyään Bosch Car Service-,
Raskassarja-, Fixus- sekä H yd roP iste -ketjuihin . Se tu o itsekin m aahan
raskaan kaluston varaosia. V araosavarastoon kuuluu noin 30 000 eri n im e
kettä . V erkkokauppaa on h a rjo ite ttu vuod esta 2009 lähtien.
Yritys tekee m yös ka iv u rih u o lto a , vasem m alla ylhäällä koneen alla
työ ske n te le e Tom i A la -P an tti. Alakuvassa on varaosam yyjä Teemu Rapila.
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Toinen tärkeä perustekijä on Kauhajoen keskei
nen asema nykyisessä Suupohjassa, sillä se on luonut
edellytykset Suupohjan aluekeskukseksi pääsemisel
le. Lähtökohtana on kuntakeskuksen edullinen si
jainti omassa kunnassa varsinkin nyt, kun Kirkonky
län ja Aron erilliset taajamat ovat kasvaneet yhdeksi
keskustaajamaksi. Palvelut parantuvat yleensä kasau
tuvan kasvun periaatteen myötä, kun yhä laajemmal
ta alueelta ruvetaan hakemaan palveluita kasvavasta
keskuksesta.
Kolmas perusedellytys ovat mittavat luonnon
varat. Peltoa, metsiä ja soita on runsaasti, ja ne ovat
luoneet pohjaa puuhun sekä sora-, turve- ja elintar
viketuotantoon perustuville elinkeinoille. Viljelykel
poisia maita on ollut runsaasti raivattavaksi, jolloin
uudisasutus ja uudisraivaus saattoivat levitä jokilatvoja kohti vielä 1950-luvulla, uudisraivaus jopa vii
me aikoihin asti. Tämä takasi aikanaan Kauhajoelle
ympäristökuntia suuremman väestöpohjan, jonka
ansiosta palvelut ovat kehittyneet niitä paremmin.
Nykyisinkin maa- ja metsätalous on tärkeä yrittäjyy
teen perustuva elinkeino, jonka keihäänkärkenä on
biotalous eli uudistuvien luonnonvarojen hyödyntä
minen kestävällä tavalla.

Neljäs Kauhajoen kehitykselle tärkeä tekijä on voimakas yhteisöllisyys, joka al
koi jo 1880-luvun alussa itsenäisenä kunnallisena ja seurakunnallisena hallintona
ja jatkui monentyyppisten yhdistysten, osuuskuntien ja koulujen perustamisella
sekä yhdistystalojen rakentamisella. Parhaimmillaan tämä on ilmennyt yhteisöl
lisenä yrittäjyytenä. Erinomaisia näyttöjä ovat vielä nykyisinkin esimerkiksi Koti
seututalon rakentaminen, Nummijärven kehittämistyö ja Kauhajoki 20000 Oy:n
toiminta.
Viides ja ehkä tärkeinkin kehitystekijä on ollut kunnallishallinto, jossa on
taitavasti pystytty monipuoliseen ja pitkäjänteiseen kunnan kehittämiseen ja
synnytetty yksituumainen ”Kauhajoki-henki”. Tämä puhkesi kukkaansa nopean
teollistumisen aikana. On osattu tarttua uusiin mahdollisuuksiin ja käyttää hy
väksi olemassa olevia voimavaroja. On myös vältytty suurilta virheiltä, joita mo
nissa muissa kunnissa on tehty. ”On tehty oikeita asioita, ne on tehty oikein ja
oikeaan aikaan.” Kehityksen ratkaiseva käänne tapahtuikin Kauhajoella vuosina
1975-1990 juuri onnistuneen elinkeinopolitiikan ansiosta. Myös Kauhajoen selviy
tyminen 1990-luvun alun lamasta on ollut hieno saavutus, vaikka voidaan ajatella
myös, että nykyiset kuntatalouden vaikeudet periytyvät osaksi silloisesta voimak
kaasta kehittämispolitiikasta ja sen vaatimista investoinneista. Kunnallistalouden
vaikeudet ovat kuitenkin voitettavissa omien päätösten perusteella.

O ikealla ylhäällä kenkäkauppias Kyösti
M äntym äki P uistotien liikkeessään.
Hän a lo itti puolisonsa Pirjon kanssa
y rittä jy y d e n vuon na 1984. P äivittäis
ta va ra ka up pa v a ih tu i kenkäkauppaan
noin puolivälissä y rittä jä u ra a . Ny
kyään Kenkä M äntym äki on ketju ista
riip p u m a to n liike, jo n k a asiakkaista
noin p u o le t tu le e m uista kunnista,
esim erkiksi ran nikon suunnasta.
Kenkäkauppa pyörii om an perheen
voim in.
V asem m alla ylhäällä on Kyösti
M äntym äen isä Olavi M äntym äki.
Hän pitää edelleen m a a ta lo u s -ja
raken nu sta rvikke isiin e rik o is tu n u tta
kauppaansa Lustilankylässä. Kauppa
avasi ovensa jo vuon na 1953, m u tta
alkuun se to im i sekatavarakauppana.
Kyösti on kauppias jo kolm annessa
polvessa, sillä hänen äidinisänsä teki
kulkukau ppa a. Kaupan ala lu o n n e h tii
vahvasti m yös O lavin jä lk ip o lv ia : Kyös
tin lisäksi kaksi m u u ta kin poikaa ja
yksi po ja npo ika to im ii kauppiaana ja
m u ita kin lapsenlapsia on suvun kau
poissa töissä.
O lavin kanssa sam assa kuvassa
näkyy hänen po jista an A n tti, jo ka
on m ukana isänsä kaupassa ja pitää
lisäksi puolisonsa Sarin kanssa k ylä 
kauppaa Teuvalla.
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S uurten ka u p p a liikke id e n alue Filppulankyiän ja K irkonkylän saum assa.

Kauhajoen tulevaisuudennäkymät
Lähtökohdat Kauhajoen kehittymiselle ovat hyvät. 1940-luvulla eläneet kauhajoke
laiset eivät olisi voineet kuvitellakaan Topeekan varrelle sijoittuneen idyllisen, lä
hinnä omakotimaisia kauppaliikkeitä käsittävän raittikylän kehittymistä nykyisiin
mittoihinsa. Keskustaajamassa oli Tilastokeskuksen mukaan 8911 asukasta vuon
na 2011.18 Samalla entinen kaksinapaisuus on hävinnyt, ja erilliset Kirkonkylän ja
Aronkylän taajamat ovat sulautuneet yhdessä Filppulankylän kauppakeskusalueen
kanssa yhtenäiseksi, selkeästi erilaistuneeksi keskustaajamaksi teollisuus-, asun
to- ja kaupallisine alueineen. Raittikylämäistä liikekeskustaa on uudistetulla katu
verkolla onnistuneesti laajennettu ja ulotettu vanhan Topeekan varrelta Filppulan
alueelle. Koko Kauhajoen väkiluku on tosin vähentynyt, mutta ei niin paljon kuin
yleensä maaseutukunnissa, ja asukkaita oli vuoden 2015 tammikuussa vielä 14 009.19
Kauhajoesta tuli kaupunki vuonna 2001. Kauhajoki ansaitseekin kaupunkinimensä ennen kaikkea keskustaajamansa ansiosta, mutta myös elinkeinorakenne
on varsin kaupunkimainen: maa- ja metsätaloudessa toimivia oli vuonna 2011
enää vain noin 10 % kaikista ammatissa toimivista. Asemakaava-aluetta on noin
1383 hehtaaria, joista on käytetty asumistarkoituksiin 463, teolliseen toimintaan
288 ja kaupallisessa käytössä on 34 hehtaaria. Keskustaajaman ympärillä on laaja ja
elinvoimainen haja-asutusalue, jossa keskeinen elinkeino on maatalous monine si-
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vuelinkeinoineen ja jossa huomattava osa asukkaista asuu. Myös maisema on siellä
maaseutumainen, sillä peltoa on vielä suunnilleen saman verran kuin 70 vuotta
sitten. Kauhajoki onkin oikeastaan ihanteellinen asuinpaikka: siellä on kaupun
kimaiset palvelut, mutta samalla saa nauttia ympäröivästä elävästä maaseudusta,
esimerkiksi virkistysalueena ja ennen kaikkea lähiruuan hankintapaikkana.20
Kaupungin kehittämistyö jatkuu, vaikka kunnallistalouden ongelmat rajoit
tavat tällä hetkellä taloudellisia panostuksia. Keskeisenä tavoitteena 2010-luvulla
on ollut Kauhajoen kehittäminen seutukunnallisena työpaikka-, kauppa- ja va
paa-ajan keskuksena sekä vetovoimaisena koulutus- ja kulttuurikaupunkina. Eri
tyisesti on pyritty parantamaan teollisuuden, palvelujen sekä maa- ja metsätalou
den mahdollisuuksia. Kauhajoen asemaa pitäisi kuitenkin nykyisin vahvistaa myös
osana Etelä-Pohjanmaata. Tulisi kiinnittää huomiota Kauhava-Seinäjoki-Kurikka-Kauhajoki-kasvukäytävän kehittämiseen, johon olisi saatava mukaan maakun
nan ja kuntien lisäksi myös kasvukäytävän tuntumassa olevat yrittäjät. Kauhajoen
ja Kauhavan välinen, valtatien 19 ja kantatien 67 muodostama liikennekäytävä on
yhdessä Pohjanmaan radan kanssa Etelä-Pohjanmaan maakunnan tärkein kehityskäytävä niin maankäytön, elinkeinoelämän kuin liikenteen kannalta. Logisti
sesti tämä käytävä tarjoaa maakunnan yritys- ja teollisuustoiminnalle erinomaisia
kehittymiskohteita.21 Yhteyksiä olisi parannettava myös Kristiinankaupunkiin ja
etelään, jottei Kauhajoki naapurikuntineen jäisi "pussin pohjalle”.

Kauhajoen m aaseu tum aista m aise
maa Hyypässä. Täm ä ei olekaan mikä
tahansa m aisem a, vaan y m p ä ris tö m i
niste riö n vuon na 2009 päätöksellään
vahvistam a v a lta ku n n a llis e sti arvokas
m aisem a-alue! H yypä njo kilaa kson
m aisem a-alueen eteen on te h ty paljon
ty ö tä ennen ja jälkeen valinnan. Ym pä
ris tö m in iste riö p a lk its ik in vielä vuonna
2012 jo kila a ks o n m aisem anhankkeiden koko na isuud en Suom en parha a
na. T uolloinen y m p ä ris tö m in is te ri Ville
N iin istö to tesi perusteluissaan mm :
"M aise m a nho id on pa rha at e s im e rk it
p e ru s tu v a t aina pa ikalliseen to im in 
taan. H yypänjokilaaksossa te h ty hyvä
y h te istyö on jo h ta n u t m yös v a lta k u n 
nan ta so lla h u o m a tta viin saavutuksiin
ku lttu u rim a ise m a n vaalim isessa.”
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B io talo u s h a ja -a s u tu s a lu e e n
suurena m a h d o llis u u te n a
B io ta lo u so h je lm a lla pyritä ä n Suom essa lä
hiaikoina lu om aan 100 000 u u tta ty ö p a ik 
kaa. B io talou dessa käytetään uusiutuvia
lu o n n o n va ro ja ravin non , energian, tu o tte i
den ja pa lvelu je n tu o tta m is e e n o tta m a lla
k ä y ttö ö n niihin liitty v iä in n o va a tio ita ja
te k n o lo g io ita . Ruoka ja energia tu o te ta a n
pa ikallisesti lähellä raaka-aineita ja asi
akka ita niin, e ttä ylim äärä isiä kuljetuksia
ei synny ja tu o tte e t void aan kie rrä ttä ä
te h o k ka a s ti.22
K auhajoen rikkaus ovat laajat p e llo t,
m e ts ä t ja s u o t sekä suure t lu o n n o n su o je 
lualueet. M etsät ta rjo a v a t pu ua ine sta , jo ka
on m a a ta lo u s tu o tte id e n ohella tä rkein
b io ta lo u d e n raaka-aine. P aikkakunnalla on
jo e lin v o im a ista uusiutuvaan energiaan liit
tyvä ä y rity s to im in ta a sekä elintarvike alan
te o llis u u tta ja k e h ittä m is ty ö tä , jo id e n p o h 
ja lta on hyvä po nn istaa. Y rittä jille lä hiru uan esiinm arssi on tu o n u t uusia tilaisuuksia.
Esim erkiksi m a a tila yrittä jä saattaa ryhtyä
itse ja tko ja lo s ta m a a n tu o tte ita a n sekä
m yym ään niitä suoraan k u lu tta jille . On
ry h d y tty tu o tta m a a n m yös biokaasuun,
tu u liv o im a a n ja puuhun p o hjautuva a ener
giaa, ja e d e llytyk siä alan kehittäm isee n
on paljon.
K auhajoki on tu llu t valta ku n n a llise sti
tu n n e tu k si e rityise sti lähiru okam essuista.
Myös lu o n to m a tka ilu ssa Kauhajoella on
suuria m a hd ollisuuksia. On od ote tta vissa,
e ttä lähivuosina v a ltio v a lta tu ke e m e rk it
tä vä sti b io ta lo u d e n k e h ittä m is tä . Kauha
jo e lla tu lis i sillo in olla v a lm iu tta esittää
roh ke ita uusia liik e to im in ta id e o ita ja osal
listua niide n to te u tta m is e e n . Esim erkiksi
H äm es-H avusesta voisi k e hittää to d e lla
m e rkittä v ä n m a tka ilu n ja b io ta lo u d e n
keskuksen. E uroopan tu rv a llis u u s p o litii
kan kriis iytym in e n pa ko tta a k iin n ittä m ä ä n
e rity is tä h u o m io ta m aam m e h u o lto v a r
m u ud en ta ka am ise en, jossa nim enom aan
e lin ta rv ik e -ja en erg iao m a va ra isuu den
tu rva a m in e n on keskeisessä asem assa.
B io ta lo u d e n kehittäm isessä on avain
asem assa yhte isö llin e n y rittä jy y s , jo h o n
Kauhajoella on vahvat pe rintee t. Keskiöön
nousee m a a ta lo u s -ja m e ts ä ta lo u s y rittä jien sekä alan te kn o lo g is ia ratkaisuja tu o tta 
vien y rity s te n yh te istyö . M a a-ja m e ts ä ta lo u s y rittä jä t varm a an tä hän hyvin pystyvät,
koska he ovat tä h ä n kin asti kyenneet
vastaam aa n no pe asti EU:n a ih e u tta m iin
m u u ttu n e is iin o lo s uhteisiin ja ovat to ttu 
neet jo vanhastaan y h te istyö h ö n .
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Avainasemassa pitäisikin olla Kauhajoen kehittäminen osana sekä Suupohjaa että koko Etelä-Pohjanmaata. Tällainen yhteistoiminta vahvistaisi
kaikkien siinä mukana olevien kuntien kehittymistä. Entisen tyyppinen
kuntien välinen kilpailu olisi syytä lopettaa, koska esimerkiksi uusia valtion
laitoksia ei enää juurikaan perusteta vaan pikemminkin lakkautetaan. Olisi
luotava uusia vahvuuksia ja toimintoja, joita varten voimavarojen yhdistä
minen on tarpeellista.
Kauhajoen haja-asutusalueet on viime aikoina nähty ensisijaisesti kun
nallistalouden rasitteena, ylimääräisiä kuluja aiheuttavana ja supistuvan
väestön alueena. Myös maa- ja metsätalous on nähty pääasiassa väistyvänä
elinkeinona. Niinpä palveluja on keskitetty ja päähuomio kiinnitetty kes
kustaajaman kehittämiseen. Kauhajoen haja-asutusalueilla on kuitenkin
suuria voimavaroja, joita voitaisiin käyttää hyväksi paljon tehokkaammin
kuin nykyisin. Tähän antaa hyvät mahdollisuudet EUissa ja myös Suomessa
esiin nostettu biotalouden kehittäminen.
Kauhajoen tulevaisuudennäkymät eivät ole itsestään selvästi positiivi
set. Suur-Kurikka, johon Jurvan lisäksi kuuluu kohta myös Jalasjärvi, muo
dostaa kilpailevana naapurina väestöltään selvästi Kauhajokea suuremman
yksikön, jonka keskuspaikka sekä Jalasjärven keskusta sijaitsevat liikenteel
lisesti edullisemmin kuin Kauhajoen keskustaajama. Lisäksi Suur-Kurikka
on vahvistanut merkittävästi elinkeinopolitiikkaansa, ja jotkin yritykset
ovat muuttaneet Kauhajoelta sen alueelle valtatien varteen. Suur-Kurikan
rasitteena tulee kuitenkin pitkään olemaan sisäinen hajanaisuus, joka ensi
sijassa pohjautuu kolmen entisen kunnan aiheuttamaan erillisyyteen. Kau
hajoki on sen sijaan alueellisesti erinomaisesti rajautunut, ja nykyiseen seu
tukuntaan liittyvät luontevasti Isojoki, Karijoki ja Teuva, jotka tosin ovat
viime aikoina menettäneet suuresti väkilukuaan. Lienee selvää, että Kau
hajoki säilyy lähitulevaisuudessakin itsenäisenä kuntana mutta suuntaus
maakunnalliseen keskittämiseen on viime aikoina lisääntynyt. Kauhajoen
tulevaisuus on kuitenkin aina ollut perimmiltään asukkaiden omissa käsis
sä. Kauhajoki on aikoinaan kokenut hävityksen ja vainon vuosia, on kärsit
ty pahoista nälkävuosista, on koettu valtavia lähtömuuttovuosia ja laman
aiheuttamaa joukkotyöttömyyttä. Kaikista on kuitenkin noustu entistä
ehompana. Miksi ei tulevaisuudessakin?
Tuntemattomaksi jääneen kansanmiehen näkemys Kauhajoen menes
tyksen avaimista:
Ei tarvita suuria visioita, mahtavaa budjettia, miljoonalainoja ja suuryrityk
siä vaan yleensä yrittäjiä ja yrityksiä, jotka auttavat ihmisiä leivän syrjään.
Kun kunta hoitaa omat asiansa ja ihmiset pitävät toisistaan huolta, hyvä
elämä tulee itsestään. Luonto on annettu meille viljeltäväksi ja varjeltavaksi,
ja se on jätettävä hyvässä kunnossa vielä jälkipolvillekin.

MARKKU HAAPAMÄKI

"L u o n to on a n n e ttu m e ille vilje ltä vä ksi ja varje lta va k s i”
Näkym ä Lylykylästä elokuun lopussa 2015, k ym m en tä vaille kuusi aam ulla.
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KAUHAJOEN TEOLLISUUS JA PALVELUT
VAHVISTUVAT 1960-LUVULLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mauno Kangasniemi, Ilmari Varamäki,
Jouko Virtanen, haast.; Ihamuotila 1980,
233-238
Mauno Kangasniemi, Risto Kuutti, Ilmari
Varamäki, haast.; Vaasa 2.9.1967; 24.3.1971,
28.8.1971
Mauno Kangasniemi, Heikki Taimi, Jouko
Virtanen, haast.
Mauno Kangasniemi, Heikki Taimi, haast.;
Jaakola 1982, 6-7; Hautamäki 2012d, 143—
144; Vaasa 22.10.1972, 6.3.1975
Mauno Kangasniemi, haast; Kauhajoen
Joulu 1973, 24; Vaasa 18.5.1967
Heikki Taimin kirjallinen tiedonanto
25.2.2015
Vaasa 20.6.1971
Jussi Sillanpää, haast.
Laki ammattioppilaitoksista (184/1958)
Mauno Kangasniemi, Jussi Kleemola, Jussi
Sillanpää, Heikki Taimi, Jouko Virtanen,
haast.; Nurmela 1982, 193-195; Ovaska
1987,46-48
Mauno Kangasniemi, Jussi Kleemola,
Heikki Taimi, Jouko Virtanen, haast.; Nur
mela 1982,192-193
Arola 1978, 16-17
Mauno Kangasniemi, Jouko Virtanen,
haast.; Kaleva Mattilan kirjallinen tiedo
nanto 7.8.2012
Mauno Kangasniemi, Jussi Sillanpää, Jou
ko Virtanen, haast; Kaleva Mattilan kirjal
linen tiedonanto 7.8.2012; Kauhajoen Joulu
1969, 25
Mäkinen 2011; Pörssitieto Ky 2014; Kauha
joen Joulu 1969, 25; Vaasa 11.12.1969
Heikki Ketola haast.; nimettömänä tehty
haastattelu; Lappalainen ja Almay 1996,

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

102-103; Männistö 2012, 241; Lassila & Ti
kanoja Oy 2014; Kauhajoen Joulu 1970, 9;
Vaasa 30.4.1967
Järvinen 1972, 19-21
Järvinen 1972, 22-23; Vaasa 29.11.1966,
25.4.1973
Järvinen 1972, 25; Kauhajoen Joulu 1963,
24-25; Vaasa 24.10.1970
Marjatta Glader, haast.; Vaasa 22.2.1966
Kaarina Hautala ja Annikki Viitanen,
haast.; Kautiainen 2007, 146
Ritva Mannila, haast.; Kauhajoen Kunnal
lislehti 1998a
Seppi 2009
Koski 2002, 115
Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.
Kaarina Hautala ja Annikki Viitanen, Kai
ja ja Pentti Rotola-Pukkila, Ritva Mannila,
haast.; Koski 2002, 115; Kautiainen 2007,
146; Vaasa 22.2.1966
Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.
Vaasa 4.5.1971, 28.3.1973
Antti Latva-Pukkila, haast.
Vaasa 30.11.1975
Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.
Heikki Taimin henkilökohtaisen tunte
muksen ohella on käytetty seuraavia lähtei
tä; Marjatta Glader, Antti Latva-Pukkila,
haast.; Wester 2011
Seppi 2009; Vaasa 11.12.1969
Kaarina Hautala ja Annikki Viitanen,
haast.
Vaasa 14.10.1970
Marjatta Glader, haast.; Seppi 2009; laki
liikkuvasta kaupasta 389/1961; Vaasa
22.2.1966, 14.3.1966
Vaasa 22.2.1966, 14.3.1966
Kunnallislaki 953/1976; hallituksen esitys
1994
Antti Perälä, haast.; naapurimaan kiertokauppaa koskeva nimetön tiedonanto; Sep
pi 2009; Vaasa 11.12.1969
Marjatta Glader, Ritva Mannila, Kaarina
Hautala ja Annikki Viitanen, Antti Perälä,
Juho Äijö, haast.; Kauhajoen Kunnallislehti
1998a
Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.; Seppi
2009; Vaasa 5.3.1967
Juho Äijö, haast.
Kaarina Hautala, Annikki Viitanen, haast.;
Kautiainen 2007, 147
Ritva Mannila haast.; Vaasa 11.6.1971
Kaarina ja Seppo Kaijankangas, Hannu
Loukko, Antti Latva-Pukkila, haast.; Ete
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
456

lä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 248; Kesko
2014, Wikipedia 2015
Heikki Hangasluoma, haast.; Kauhajoen
Yrittäjät ry 2004, 36
Kaarina Hautala ja Annikki Viitanen, Leo
Korpi-Halkola, haast.; Vaasa 21.10.1968;
ilmoitukset Kauhajoen Joulu -lehden
1960-luvun numeroissa
Kaleva Mattila, haast.; Kaleva Mattilan
päiväämätön kirjallinen tiedonanto; Vaasa
24.3.1971
Kaleva Mattila, haast.
Heikki Taimin kirjaamat Tellervo Myl
lyniemen muistelut 21.5.2014
Heikki Taimin kirjaamat Tellervo Myl
lyniemen muistelut 21.5.2014
Vilho Kuusela, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 270; Havula 2013
Alkio 2002, 56-61
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 254-255;
Kauhajoen Joulu 1976, 34
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 281
Ritva Koivisto, haast.
Seppo Ojala, haast.; Vaasa 30.11.1969; Oja
lan Pakari 2014
Seppo Ojala, haast.
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 262;
Yli-Harja 1995, 90-94
Toivo Kuusisto, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 246-247; Rautiainen 2012
Laurila 1978, 10-12; Kaapu 2004, 135-135;
Myllyniemi 2011, 89; Vaasa 16.9.1967;
6.11.1969, 22.4.1972, 27.4.1972
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 268; Vaa
sa 7.2.1971, 7.8.1971
Kauhajoen Joulu 1969, 25
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 266; Kau
hajoen Joulu 1969, 25
Pauli Hautala, haast.
Antti Latva-Pukkila, haast.; Tasanko 1971,
13-14; Vaasa 29.3.1966
Antti Latva-Pukkila, haast.; Kauhajoen
Joulu 1985, 8-9
Tasanko 1971, 13-14
Tommola 1971, 31-33
Pentti Yli-Kortesniemi, haast.; Häikiö
1997, 71-132; Lahti-Kuusisto 2010, 29
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 248; Kes
ko 2014
Rantala 1970, 23
Pentti Yli-Kortesniemi, haast.
Rantala 1970, 21-22; Metsätilastollinen
vuosikirja 2013, 43
Vaasa 5.2.1970

76 Ikkelä 1969, 17-18; Metsätilastollinen vuo
sikirja 1971, 134-136; Metsätilastollinen
vuosikirja 1988, 140-141; Granberg 2004,
176; metsänparannuslaki 457/1948; Vaasa
28.1.1970
77 Heikki Taimin kirjallinen tiedonanto
26.2.2015; Toivakka 1999, 144
TEOLLISTUMINEN KIIHTYY
1970-LUVULLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Saarinen 1977, 181
Vaasa 28.8.1971
Vaasa 14.10.1970
Korpinen 1988, 17
Granberg 2004, 178
Heikki Taimi, haast.
Jussi Kleemola, haast.; Kleemola 1974b
Mauno Kangasniemi, Jussi Kleemola, Risto
Kuutti, Heikki Taimi, haast.; Kuutti 1978,
24-25; Kauhajoen kotiseutumuseo 2014a;
Tilastokeskus 2014b
Valtiovarainministeriö 2010; Vaasa
5.5.1970
Jouko Virtanen, haast.; Taimi 2012f, 146
Heikki Ketola, haast.
Kaleva Mattila, Jouko Virtanen, haast.
Honkaranta 2001; Aamulehti 21.6.1971;
Vaasa 20.6.1971
Jouko Virtanen, Heikki Taimi, haast.
Vaasa 6.11.1971, 27.11.1972
Mäkinen 2004, 16; Vaasa 2.12.1971
Risto Kuutti, haast.
Jussi Sillanpää, haast.; Sippola 2010, 87,
92-94; Hautamäki 2012d, 147-148; Taimi
2012f, 146; Vaasa 12.12.1971, 9.12.1972,
9.3.1974, 22.5.1974
Ilmari Varamäki, haast.; Sippola 2010, 94;
Hautamäki 2012d, 147-148; Vaasa 5.1.1972,
9.12.1972,9.3.1974,22.5.1974
Timo Katajisto, Jussi Sillanpää, Jouko Vir
tanen, haast.; Pirtelä 1979
Timo Katajisto, haast.; Pirtelä 1979
Reino Kangas, Timo Katajisto, Toivo
Kuusisto, haast.; Pirtelä 1979, Hautamäki
2012d, 147-148; Vaasa 27.10.1978
Risto Kuutti, Jussi Sillanpää, Jouko Virta
nen, haast.
Järvinen 1972, 19; Vaasa 17.8.1972,
17.11.1972, 25.4.1973
Järvinen 1972, 29; Kleemola 1974a; Mäki
nen 1974, 2-3; Vaasa 17.11.1972, 26.1.1973,
25.4.1973, 21.12.1973

26 Kleemola 1974a; Koskinen 1984, 49; Mäkinen 2004, 61; Männistö 2012, 241; Vaasa
26.1.1973, 21.3.1973, 29.6.1974, 7.2.1978,
3.11.1978
27 Rantala 1970, 23; Vaasa 5.3.1967
28 Kaapu 2004, 133; Korpela 2008
29 Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, Juho Äijö,
haast.; Koski 2002, 115; P. Rotola-Pukkila
Oy 2014
30 Marjatta Glader, Kaarina Hautala ja Annikki Viitanen, Ritva Mannila, haast.; Kautiainen 2007, 147; Kauhajoen Kunnallislehti 1998a
31 Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.; Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 250-251
32 Aintila 1981, 26-27; Vaasa 4.5.1971
33 Marjatta Glader, haast., Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 263; Vaasa 28.8.1971,
28.3.1973
34 Ritva Mannila, Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.; Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
1979, 250-251; Koskinen 1984, 49; P. Rotola-Pukkila Oy 2014; Vaasa 26.3.1975
35 Marjatta Glader, haast.
36 Aintila 1981, 26-27
37 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 250
38 Ritva Mannila, haast.
39 Heikki Ketola, haast.; Taimi 2012e, 140
40 Juho Äijö, haast.
41 Heikki Ketola, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 278
42 Heikki Ketola, haast.
43 Kauhajoen Joulu 1972, 16; Vaasa 17.9.1969
44 Juhani Kuusisaari, haast.; Juhani Kuusisaaren luovuttama kirjallinen muistelu;
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 252-253;
Lahti-Kuusisto 2010, 108-109
45 Esko Salo, haast.; Mäkinen 2004, 12-17
46 Esko Salo, haast.; Maharotoonta ei ookkaa
-kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen
2004, 12-17;
47 Esko Salo, haast.; Maharotoonta ei ookkaa
-kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen
2004, 12-25
48 Esko Salo, haast.; Maharotoonta ei ookkaa
-kirjan haastattelumateriaali; Kleemola
1975b; Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979,
274; Mäkinen 2004, 20-27; Vaasa 11.3.1975,
28.2.1976
49 Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastattelumateriaali; Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
1979, 261; Mäkinen 2004, 29-32, 38-40;
Onninen Group 2014
50 Esko Salo, haast.; Mäkinen 2004, 34-37

51 Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastattelumateriaali
52 Erkki Jyllilä, Annel Jylhiä, Kalevi Säntti
haast.; Wacklin 2013, 15-18
53 Erkki Jyllilä, Kalevi Säntti, haast.; Wacklin
2013, 24-32
54 Erkki Jyllilä, haast.; Wacklin 2013, 31-33,
43-46
55 Erkki Jyllilä, Kalevi Säntti, haast.; VVacklin
2013, 48-49
56 Vaasa 13.10.1971,23.3.1972, 16.2.1973
57 Vaasa 23.3.1972, 16.2.1973, 23.10.1973,
24.11.1973
58 Mauno Kangasniemi, haast.; Mäkinen
2011; Pörssitieto Ky 2014; Pohjoismainen IImakuvakeskus Oy 2014, 75; Vaasa 9.4.1975
59 Nimettömänä tehty haastattelu; Koskinen
1984, 49; Vaasa 24.10.1970
60 Kleemola 1975a
61 Vilho Kuusela, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 270; Kauhajoen Autokeskus
Ky 2014
62 Ritva Koivisto, haast.; Ritva Koiviston päiväämätön kirjallinen tiedonanto; Tilastokeskus 2014c
63 Heikki Hangasluoma, Hannu Loukko,
haast.; Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979,
248; Vaasa 24.11.1977
64 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 275; Vaasa 14.1.1978
65 likka 1979a
66 Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.
67 Heikki Ketola, haast.
68 Sauli Korpela, haast.
69 Annel Jyllilä, Erkki Jyllilä, haast.
70 Leo Korpi-Halkola, haast.
71 Heikki Ketola, haast.
72 Erkki Jyllilä, haast.
73 Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.
74 Vaasa 14.10.1970
75 Vaasa 28.8.1971
76 Erkki Jyllilä, Leo Korpi-Halkola, haast.; kehitysalueluottolaki 881/1969
77 Vaasa 4.5.1971
78 Sippola 2010, 90-91
79 Leo Korpi-Halkola, haast.
80 Juhani Kuusisaari, haast.
81 Jussi Sillanpää, haast.
82 Juhani Kuusisaari, haast.
83 Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.
84 Aintila 1981, 26-27
85 Annel Jyllilä, haast.
86 Saarinen 1977, 181; Kuutti 1977, 27
87 Tuulikki Mäki-Kullas, haast.
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88 Tasanko 1972, 10; Tasanko 1974, 34-35;
Granberg 2004, 168-174; laki pellon käytön
rajoittamisesta 216/1969
89 Tasanko 1972, 10; 1974, 34-35; Granberg
2004, 168-174; maatilalaki 188/1977
90 Rantala 1979, 24-26
91 Tuulikki Mäki-Kullas, Jari Mäki-Rahkola, Hannu Mäki-Rahkola, haast.; Tasanko
1973, 21-22; 1974, 34-35
92 Kauhajoen Joulu 1985, 8-9; Vaasa
22.10.1971, 28.11.1971, 9.1.1972, 21.2.1973,
17.1.1976, 19.1.1978,24.11.1978
93 Hannu Loukko, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 248; Maa- ja metsätalousmi
nisteriö 2008, 6
94 Pentti Yli-Kortesniemi, haast.; Tasanko
1974, 34-35; Yli-Kortesniemi 1976, 36-39;
Lahti-Kuusisto 2010, 12-15, 35-45; Vaasa
12.2.1971
95 Lahti-Kuusisto 2010, 83, 108-109
96 Lawast ja Pänkälä 1998, 16-17, 25-33, 3944, 56; Vaasa 26.11.1972
97 Metsätilastollinen vuosikirja 1988, 98, 107,
119
98 Vaasa 13.4.1978
99 Metsätilastollinen vuosikirja 1988, 107, 114
100 Metsätilastollinen vuosikirja 1988, 139-141
101 Koivu 1977, 6; Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
1979, 246-247; Lahti-Kuusisto 2010, 108;
Tilastokeskus 2014b
102 Heikki Taimi, haast.; Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastattelumateriaali; Vaasa
3.10.1970, 19.2.1972
103 Leo Korpi-Halkola, haast.; Etelä-Pohjan
maan Yrittäjät 1979, 260; ELKA 2014b;
Vaasa 16.6.1967; 8.11.1978
104 Mattila 1973, 14-15, Kauhajoen Joulu 1974,
23; Kauhajoen Joulu 1975, 19
105 Pyhälä 1971, 35; Kuutti 1979,15; Kauhajoen
Joulu 1978, 28; Vaasa 14.3.1970
106 Vilho Kuusela, haast.; Kuusela 1977, 26
107 Metsähallitus 2014; hallituksen esitys 1993;
Vaasa 8.3.1972; vuodelle 1979 päivätty leh
tileike tunnistamattomasta lehdestä
108 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät 1979, 245; Tai
mi 2012g, 152; Vaasa 1.11.1971
109 Puro 1974, 81-83; Yle 2006; Rautio 2007
110 Kuutti 1977, 27
111 Vaasa 16.2.1974, 22.5.1974
112 Vaasa 1.3.1974
113 Erkki Jylhiä, haast.
114 Suoninen 1983, 65
115 Vaasa 26.4.1972
116 Hoffman ym. 1999, 67; Ijäs 1999, 147-149;
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Vaasa 14.1.1971, 16.3.1972, 10.2.1973
117 Toivakka 1999, 144
118 Reijo Mäki-Kyyny, haast.; Reijo Mäki-Kyynyn suullinen tiedonanto 4.8.2014; Toivak
ka 1999, 145
119 Toivakka 1999, 145; Rautiainen 2011b; Väi
sälä 2014
120 Pirtelä 1979; Aro 2007; Rautio 2007; Öljy- ja
biopolttoaineala ry 2015b
ELINKEINOELÄMÄ KEHITTYY VAKAASTI
1980-LUVULLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jussi Kleemola, Risto Kuutti, haast.; Kuutti
1978, 24-25; Vaasa 28.10.1978
Tuomo Einola, Heikki Taimi, haast.; Aintila 1981, 26-27; Nurmela 1982, 10
Jussi Kleemola, Risto Kuutti, Lasse Hauta
la, haast.; Heikki Taimin kirjallinen tiedo
nanto 25.2.2015; Kuutti 1978, 24-25; Kau
hajoen Joulu 1981, 43
Jouko Ketola, haast.
Risto Kuutti, haast.
Kalle Lähdesmäki, haast.
Heikki Hangasluoma, Kaarina ja Seppo
Kaijankagas, haast.; Ketola 2009
Kaarina ja Seppo Kaijankagas, haast.
Tapio Nevanpää, haast.; Kokko 1996; Uusi-Hakala 2007, 42
Päntäneen Sanomat 2014
Rautiainen 2011a
Kauhajärvi 1992, 58
Heikki Taipalus, haast.
Ilkka Alakortes, haast.; Rahkola 2011
Ilkka Alakortes, haast.;Uusi-Hakala 1998,
64-65; Isojoen Yrittäjät ry 2014
Timo Katajisto, haast.; Pirtelä 1979; Pirilä
1984; Kauhajoen Kunnallislehti 1984; haas
tattelijoille luovutettu ote Strömberg Oy:n
vuosikertomuksesta 1980
Timo Katajisto, Reino Kangas, haast.; Ma
harotoonta ei ookkaa -kirjan haastattelumateriaali; Ojala 2008, 216-217; Kauhajoen
Kunnallislehti 1984
Jouko Ketola, Reijo Mäki-Kyyny, Esko Salo,
haast.; Maharotoonta ei ookkaa -kirjan
haastattelumateriaali; Mäkinen 2004, 3032
Hannu Mäki-Rahkola, Jari Mäki-Rahkola,
haast.; Mäkinen 2004, 33; Seppälä 2008,
10-11, 114
Hannu Mäki-Rahkola, Jari Mäki-Rahko
la, haast.; Mäkinen 2004, 48-49; Seppälä

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2008,32-36, 109
Esko Salo, haast.; Mäkinen 2004, 43-46,
54, 79-87; Suomen Yrittäjät ry 2015
Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen 2004, 37-38
Sauli Korpela, haast.; Maharotoonta ei ook
kaa -kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen
2004, 49-52
Mäkinen 2004, 108-109; Pinomatic 2013,
2-3
Mäkinen 2004, 97-98; Honkaranta 2008a
Mäkinen 2004, 52-53
Esko Salo, haast.
Kuutti 1982, 20-21
Esko Salo, Hannu Mäki-Rahkola, haast.;
Mäkinen 2004, 56-61, 80; Seppälä 2008,
18-22; Matala 2011, 15, 19-20
Hannu Mäki-Rahkola, Esko Salo, haast.
Sauli Korpela, Hannu Mäki-Rahkola,
haast.; Maharotoonta ei ookkaa -kirjan
haastattelumateriaali
Jensen-Eriksen 2008a, 133, 135; Rauma-Repola Oy 1981
Kuutti 1982, 20-21
Enso-Gutzeit 1987; Hentula 2000; Hau
tamäki 2012d, 147; Männistö 2012, 241;
ELKA 2014a
Koski 2002, 30
Koskinen 1984, 56
Leppilahti 1994, 12
Koskinen 1984, 49
Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.; P.
Rotola-Pukkila Oy 2014
Ritva Mannila, haast.
Marjatta Gladerin kirjallinen tiedonanto
21.2.2015
Kaarina Hautala ja Annikki Viitanen,
haast.; Rautiainen 2007, 147
Kuutti 1982, 20-21
Marjatta Glader, Ritva Mannila, Kaija ja
Pentti Rotola-Pukkila, haast.; Etelä-Poh
janmaan Yrittäjät 1979, 251; Aintila 1981
26-27
Juho Äijö, haast.
Erkki Jylhiä, Annel Jyllilä, Kalevi Säntti
haast.; Wacklin 2013, 50-54
Erkki Jyllilä, Kalevi Säntti haast.; Wacklin
2013, 61-73
Erkki Jyllilä, haast.; Wacklin 2013, 103-111
Erkki Jyllilä, haast.
Kalle Lähdesmäki, haast.; Liikanen 1989,
403
Pauli Hautala, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 270; Kauhajoen Kuljetus Oy

2015

52 Lasse Hautala, haast.; Ilkka 1979b; Itikka
osuuskunta 2015; Olavi Kangasniemen luo
vuttama lehtileike vuodelta 1985
53 Granberg 2004, 168, 181-185
54 Häikiö 1997, 240-309; Lahti-Kuusisto 2010,
112

55 Hannu Loukko, haast.
56 Heikki Ketola, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 245
57 Erkki Jyllilä, Heikki Ketola, haast.
58 Markku Keski-Filppula, haast.
59 Jaakko Panula, haast.
SUURIA MULLISTUKSIA 1990-LUVULLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Kiander 2001, 8-28; Jensen-Eriksen 2008b,
157-170
Reino Kangas, haast.; Maharotoonta ei
ookkaa -kirjan haastattelumateriaali; Kau
hajoen Kunnallislehti 1991a;
Suomen Taloteollisuus 1990; Novera 1990;
Häikiö 1997, 311-312; Hentula 2000; Nie
minen 2000, 15; ELKA 2014a; Finndomo
2015
Esko Salo, haast.; Mäkinen 2004, 89
Tilastokeskus 2014d
Autoalan Tiedotuskeskus 2014; Kauhajoen
Joulu 1989, 68-80
Heikki Hangasluoma, haast.
Lappalainen ja Almay 1996, 103; Porstua
2015a, b; nimettömänä tehty haastattelu.
Ilmari Varamäki, haast.; Kiander 2001, 4045; Lahti-Kuusisto 2012; ELKA 2014b; PAU
2014; POP Pankki 2014; Kauhajoen Joulu
1990, 79; Kauhajoen Joulu 1992, 82
Jorma Rasinmäki, Heikki Taimi, Jussi Sil
lanpää, Lasse Hautala, Heikki Ketola, Risto
Kuutti, haast.; Mikkonen 1999, 18; Kauha
joen Kunnallislehti 1991b
Heikki Taimin kirjallinen tiedonanto
24.3.2015
Kalle Lähdesmäki, Tuulikki Mäki-Kullas,
Risto Kuutti, haast.
Koskinen 1995, 34-35
Heikki Taimin kirjallinen tiedonanto
25.2.2015
Tuulikki Mäki-Kullas, haast.
Olavi Kangasniemi, Risto Kuutti, Tuulikki
Mäki-Kullas, haast.; ryhmäkeskustelu tä
män kirjan palaverissa 3.12.2014; Atria Oyj
1998, 2; Lihakunta 2015; Porstua 2015c
Ilkka Alakortes, haast.; Uusi-Hakala 1998,
64-65; Honkaranta 2001a; Etelä-Pohjan
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maan Yrittäjät 2014
18 Erkki Jyllilä, haast.; Wacklin 2013, 93-101
19 Jari Mäki-Rahkola, Hannu Mäki-Rahkola,
haast.; Mäkinen 2004, 96-97; Seppälä 2008,
28-38
20 Jari Mäki-Rahkola, Hannu Mäki-Rahkola,
haast.; Mäkinen 2004, 111-112; Seppälä
2008,28-38
21 Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen 2004, 92-94; Kau
hajoen Kunnallislehti 2002;
22 Esko Salo, haast.; Esko Salon käsikirjoitus
yrittäjäurastaan Maharotoonta ei ookkaa
-kirjaa varten; Salovaara 1998; Ketola 2000;
Mäkinen 2004, 89-91
23 Antti Lindfors, haast.; Maharotoonta ei
ookkaa -kirjan haastattelumateriaali; Hau
tamäki 2002, 48; Mäkinen 2004, 95, 140141, 144-145
24 Heikki Lindforsin suullinen tiedonanto
15.5.2015; Maharotoonta ei ookkaa -kirjan
haastattelumateriaali; Hautamäki 2002,48;
Mäkinen 2004, 95, 140-141, 144-145
25 Sauli Korpela, haast.
26 Sauli Korpela, haast.
27 Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastat
telumateriaali; Mäkinen 2004, 108-110;
Pinomatic 2013, 2; Pohjoismainen Ilmakuvakeskus Oy 2014, 80
28 Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.; Mik
ko Rotola-Pukkilan suullinen tiedonanto
16.2.2015; P. Rotola-Pukkila Oy 2014
29 Marjatta Glader, haast.
30 Juhani Kuusisaari, haast.; Kauhajoen Yrit
täjät ry 2004,36
31 Juho Äijö, haast.
32 Seppo Ojala, Vesa Ojala, haast.; Vesala ja
Vihinen 2011, 69-70
33 Heikki Taipalus, haast.
34 Kalle Lähdesmäki, haast.
35 Lasse Hautala, Reino Kangas, Timo Kata
jisto, Risto Kuutti, haast.
36 Mäkinen 2004, 106-107
37 Maharotoonta ei ookkaa -kirjan haastatte
lumateriaali; Mäkinen 2004, 97, 108; 148—
149
38 Männistö 2012, 241
39 Reino Kangas, haast.; Hautamäki 2002, 50;
Ruuska 2013, 4-5
40 Raimo Niemi, haast.; Maharotoonta ei ook
kaa -kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen
2004, 112-114; Latva-Mantila 2013
41 Raimo Niemi, haast.; Maharotoonta ei ook
kaa -kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen
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2004, 112-114; Latva-Mantila 2013
42 Leo Korpi-Halkola, Juho Äijö, haast.; Honkaranta 2008d
43 Esko Salo, haast.; Maharotoonta ei ookkaa
-kirjan haastattelumateriaali; Mäkinen
2004,122-128
44 Antti Lindfors, Hannu Mäki-Rahkola,
haast.
45 Kiander ja Romppanen 2005, 1-3; Mäkelä
2005, 87-91; Eurooppatiedotus 2014
46 Rauhanen 2003, 190-192; Eurooppatiedo
tus 2014
47 Kangasharju ym. 1999
48 Työ- ja elinkeinoministeriö 2014
49 Lasse Hautala, haast.; Maa- ja metsätalous
ministeriö 2013
50 Honkaranta 2008a
51 Lasse Hautala, haast.
52 Rantala 1990, 46-47
53 Leppilahti 1995a, 66; 1996a, 42-43
54 Ruokamessut 2011
55 Kauhajoen Joulu 1996b, 73
56 Kleemola ja Hautala 1992, 16-17
57 Leppilahti 1995b, 67
58 Laitio-Ramone 2005
59 Vesala ja Vihinen 2011, 68
60 Hautamäki 2012e, 182-185; Kauhajoen
Kunnallislehti 1998b
61 Pohjonen 1999
62 Reijo Mäki-Kyyny, haast.; Toivakka 1999,
145
63 Risto Kuutti, Timo Vesiluoma, haast.; Suupohjan maaseutuohjelman ohjelmatoimikunta 1994; Mikkonen 1999; Hautamäki
2002, 57; Mäkinen 2004, 172
64 Timo Vesiluoma, haast.; Suupohjan Kehit
tämisyhdistys 2014
65 Timo Vesiluoma, Risto Kuutti, haast.; Mä
kinen 2004,106,128-130
66 Jorma Rasinmäki, haast.; Kangas 2004; Ve
sala ja Vihinen 2011, 36
67 Jussi Kleemola, haast.; Koivu 2001
KAUHAJOKI HAKEE VAHVUUKSIAAN
KAUPUNKINA 2000-LUVULLA

1
2
3
4

Tuomo Einola, Jorma Rasinmäki, haast.;
Pyykkönen ja Pyykkönen 2014
Markku Keski-Filppula, haast.; Heikki Tai
min kirjallinen tiedonanto 26.2.2015; Kau
hajoen Kunnallislehti 2001
Ilkka 2005
Hautamäki 2002, 57

5
6
7
8

9
10
11

12

13

14
15
16

17
18
19
20

21

22

23
24
25
26
27
28
29

Jorma Rasinmäki, haast.
Hautamäki 2002, 101
Havula 2005
Timo Vesiluoma, haast.
Tuomo Einola, Timo Vesiluoma, haast.;
Rantakoski 2006, 14; Suupohjan seutuportaali 2008
Antti Ranta-Kokko, haast.
Jorma Rasinmäki, Hannu Mäki-Rahkola,
haast.; Mäkinen 2004, 133; Kahari 2011
Jorma Rasinmäki, haast.; Logistia-Instituutti 2014; Logistia-Magazine 2006b, 7
Martikkala 2007a; Peltonen 2007; Seppä
lä 2008, 98, 105-107; Honkaranta 2008c;
Honkaranta 2009a; Ketola 2012; Suomen
Teollisuussijoitus Oy 2008; Suupohjan Seu
tu 2014
Viitasaari 2000; Mikkonen 2009; Done Logistics Oy 2010; Perälä 2012; Ketola 2013b;
Revenio Group Oyj 2012; Amitec Oy 2015
Mäkinen 2004, 156-157, 198; Martikka
la 2009a, b; Perälä 2011; Team Vesmes Oy
2015; Kauhajoen Kunnallislehti 2002; Ta
louselämä 2007
Mäkinen 2004, 110, 155; Kauhajoen Yrittä
jät ry 2004, 36; Rintala 2006b; Honkaranta
2008b; Pinomatic 2010, 1; Pinomatic 2013,
2-3; Pohjoismainen Ilmakuvakeskus Oy
2014, 80; Lahti-Kuusisto 2015a, 8; Logis
tia-Magazine 2006b, 6; Ilkka 2014c
Honkaranta 2008a; Ossin Metalli Oy 2015
Reino Kangas, haast.; Ruuska 2013, 4-5;
Ketola 2014a
Antti Lindfors, haast.; Kahari 2009; Rauti
ainen 2013; Lindfors Steel Group 2015
Heikki Lindforsin suullinen tiedonanto
15.5.2015; Kauhajoen Yrittäjät ry 2004, 36;
Forsfood Oy 2015; Kauhajoen Kunnallis
lehti 2009
Raimo Niemi, haast.; Mäkinen 2004, 112—
114; Hautala 2013, 6-7; Latva-Mantila 2013;
Wrangell-Katajisto 2014, 20-21; Kometos
Oy 2015
Raimo Niemi, haast.; Wrangell-Katajisto
2014, 20-21; Kometos Oy 2015
Timo Vesiluoma, haast.; Perälä 2008; Ve
sala ja Vihinen 2011, 38; FP Foodpark Oy
2014
Timo Vesiluoma, haast.
Oy Linseed Protein Finland Ltd 2014
Perälä 2008; Arktiset Aromit ry 2014
Ilkka 2014b
Saarinen 2011, 68-70; Lindfors Foods 2014
Välimäki 2004; Paavola 2014, 18-21; Poh

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

joismainen Ilmakuvakeskus Oy 2014, 73;
Yle Pohjanmaa 2011
Vesa Ojala, haast.; Hyrylä 2011, 11, 13, 2932; Vesala ja Vihinen 2011, 70; Karppinen
2014; Kykkänen 2014; Ojalan Pakari 2014
Ketola 2013a; Ruismäki 2013b, 37; Kauha
joen Laatuleipurit Oy 2014; Valkoinen Puu
2014
Vesa Ojala, haast.
Marjatta Glader, Ritva Mannila, haast.;
Nieminen 2007; Loukasmäki 2013, 27; Öh
rnberg 2011, 10; Huovinen 2013
Latva-Kurikka 2011; Taloussanomat 2014
Kaija ja Pentti Rotola-Pukkila, haast.; P.
Rotola-Pukkila Oy 2014; Suomen Liikemies-Yhdistys ry 2014
Rinta-Valkama 2014, 22, 34
Sauli Korpela, haast.
Erkki Jylhiä, haast.; Wacklin 2013, 113-138;
Suomen Yrittäjät ry 2015
Erkki Jylhiä, haast.; Wacklin 2013, 139—
149; Havula 2014
Ilkka Alakortes, haast.; Kiukkonen 2008;
Isojoen Konehalli Oy 2014, Suomen Yrittä
jät ry 2015; Kauhajoen Kunnallislehti 2005;
Kauhajoen Joulu 2005, 66
Ilkka Alakortes, haast.; Isojoen Konehalli
Oy 2014
Juho Äijö, Jorma Rasinmäki, haast.; Uusi-Hakala 2004, 8-9; Honkaranta 2004;
Honkaranta 2005; Männistö 2012, 241;
Lahti-Kuusisto 2015b
Leo Korpi-Halkola, haast.; Honkaranta
2004; Martikkala 2007b
Koivu 2006; Ketola 2009; Pohjalainen 2005
Anssi Hautamäki, Antti Ranta-Kokko,
haast.; Havula 2005; Honkaranta 2007;
Koivuniemi 2012a; Ilkka 2005
Antti Ranta-Kokko, Pirjo Peltonen, haast.;
Honkaranta 2009b; Kahari 2012
Tuomo Varsamäki, haast.; Tuomo Varsamäen kirjallinen tiedonanto 25.6.2014;
Varsamäki 2006, 37; Kauhajoen Joulu 2001,
8

48 Vesala, H. T. ja Vesala, K. M. 2008, 32-33
49 Timo Lahdenmaa, Mervi ja Juha Piispanen,
Kari Rahikka, Tuomo Varsamäki, haast.;
Tuomo Varsamäen kirjallinen tiedonanto
25.6.2014; Varsamäki 2006, 37; Kauhajoen
Joulu 2001, 8
49 Timo Lahdenmaa, Mervi ja Juha Piispanen,
Kari Rahikka, Tuomo Varsamäki, haast.;
Rautio 2014; Maa- ja metsätalousministeriö
2015
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51 Kari Rahikka, Timo Lahdenmaa, Tuomo
Varsamäki, haast.; Tuomo Varsamäen kir
jallinen tiedonanto 25.6.2014; Varsamäki
2006, 37; Koivula 2014; Kauhajoen Joulu

YRITTÄJIEN JA YRITYSTEN ERILAISIA
KEHITYSSUUNTIA JA POLKUJA

1

2001,8

52 Timo Lahdenmaa, Mervi ja Juha Piispanen,
Tuomo Varsamäki, haast.; Tuomo Var
samäen kirjallinen tiedonanto 25.6.2014;
Sami Yli-Rahnaston suullinen tiedonan
to 10.12.2014; Varsamäki 2006, 37; Leiwo
2015; Kauhajoen Joulu 2001, 8;
53 Johanna Rotola-Pukkilan kirjallinen tie
donanto 5.1.2015; Antti Toijan kirjallinen
tiedonanto 5.1.2015
54 Johanna Rotola-Pukkilan kirjallinen tiedo
nanto 5.1.2015; Highland-karjatila Riverhills Highland 2014
55 Päivi Peltola sähköposti 14.8.2014; Toron
kievari 2014
56 Antti Toijan kirjallinen tiedonanto
5.1.2015; Laidun Hereford 2014
57 Saarinen 2011, 68-70; Kauhajoen Kunnal
lislehti 2004; Ilkka 2006
58 Tuomo Varsamäen kirjallinen tiedonanto
25.6.2014
59 Kukkasmäen marjatila 2014
60 Kauhajoen Kunnallislehti 2008
61 Öljy-ja biopolttoaineala ry 2015
62 Työ- ja elinkeinoministeriö 2013; Ete
lä-Pohjanmaan liitto 2014, 2
63 Reijo Mäki-Kyyny, haast.
64 Välikangas 2014a,b
65 Pekka Soinin kirjallinen tiedonanto
21.8.2014; Soini 2013, 12
66 Honkaranta 2006; Rintala 2006a; Lampi
nen 2008; Kataja 2009; Pohjoismainen IImakuvakeskus Oy 2014, 107; Ilkka 2014a
67 Helppo Lämpö Oy 2014
68 Freystätter ja Mattila 2011,8
69 Honkaranta 2009a; Ilkka 2014c
70 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2015, 2-4
71 Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoi
mikunnan sihteeristö 2014, 21-23
72 Etelä-Suomen Sanomat 2014
73 Vesala ja Vihinen 2011, 68
74 Vesa Ojala, haast.
75 Herrala 2014; Ketola 2014b
76 Timo Vesiluoma, haast.; Kuntaliitto 2014;
Susiluoto 2014
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KAUHAJOEN YRITYSELÄMÄN
JA YRITTÄJYYDEN MUUTOSSUUNTIA
1900-LUVUN ALUSTA
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12
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Vilho Kuusela, haast.; Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjät 1979, 270; Kuusela 1991, 55; Havu
la 2013, 11; Niinimäki 2013, 34-36
Esko Salo, haast.; Maharotoonta ei ookkaa
-kirjan haastattelumateriaali sekä Esko Sa
lon ko. kirjaa varten luovuttama käsikirjoi
tus yrittäjäurastaan; Mäkinen 2004
Ritva Koivisto haast.; Rintamäki 2007, 4
Simo Marttilan tiedonanto 2014; Ruismäki
1987, 486; Ruismäki 1999, 66-72; Männistö
2012, 241; Möttönen 2012; Kauhajoen Joulu
1963,24
Koskinen 1986, 31-32; Leivonniemi 1999;
Kautiainen R. 2007, 113-115; Rautiainen L.
2011a; Mäki 2011
Tapio Nevanpää, haast.; Kokko 1996; Ne
vanpää 1993, 388-389; Pohjoismainen Ilmakuvakeskus Oy 2014, 96; Kauhajoen Kun
nallislehti 2010; Päntäneen Sanomat 2013
Timo Lahdenmaa, Kari Rahikka, haast.
Olavi Kangasniemi, haast.; Arnkil 1992,
4-14; Honkaranta 2001b

Ruismäki 1987, 203-204, 498-500
Sihto ja Myrskylä 2000
Kosunen 2003
Niiniluoto 1998
Sunet 2015
Esko Salo, haast.
Collins 2010
Puskala 2000, 46
Mauno Kangasniemi, haast.
Kaljunen ym. 1946, 404
Pekkala ym. 2005, 7
Esko Salo, haast.
Pänkälä 2010, 128
Soili Vuorenhela, haast.; Pänkälä 2010,
123-127
Mattila 2005; Mutikainen 2007
Jaakko Panula, haast.; Ovaska 1987, 46-48
Honkaranta 2006
Vaasa 4.5.1971
Pirtelä 1979
Antti Lindfors, haast.
Heikki Lindforsin suullinen tiedonanto
15.5.2015
Pentti Rotola-Pukkila, haast.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Kuutti 1982, 20–21
Ritva Koivisto, haast.
Heikki Ketola, haast.
Kuutti 1982, 20–21
Juhani Kuusisaari, haast.
Grundström ym. 2004, 8–9
Ilkka Alakortes, haast.
Tapio Nevanpää, haast.
Hannu Loukko, haast.
Tilastokeskus 2015b
Esko Salo, haast.
Vilho Kuusela, Antti Latva-Pukkila, Ilmari Varamäki, haast.; Koskinen 1985, 16–17;
Lehtola 2007, 66–67; Kuntosotka ry 2014;
Kauhajoen Joulu 1979, 34; Vaasa 6.2.1973,
22.1.1975, 24.8.1978
Ruismäki 1987, 716–721; Ruismäki 2013b,
11–12
Kalliomäki 2000, 33–49
Kalliomäki 2000, 367–377
Kalliomäki 2000, 16–26
Nummijärvi 2012, 276–277
Kalliomäki 2000, 191–200
Kalliomäki 2000, 201–209
Kalliomäki 2000, 211–217
Kalliomäki 2000, 217–219; Koivuniemi
2015
Kalliomäki 2000, 228–232
Korpela 2013
Korpela 2014 a ja b
Kalliomäki 2000, 218
Mukailtu kiinalaisesta iskulauseesta suuren harppauksen ajoilta

YRITTÄJYYS HENKILÖKOHTAISENA KOKEMUKSENA JA KUNNAN KEHITTYMISESSÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Marjatta Glader, haast.
Markku Keski-Filppula, haast.
Heikki Ketola, haast.
Mäkinen 2004
Kaija Rotola-Pukkila, haast.
Vesa Ojala, haast.
Kaarina Kaijankangas, haast.
Heikki Ketola, haast.
Pentti Yli-Kortesniemi, haast.
Juho Äijö, haast.
Eeva Tallberg, haast.
Pentti Rotola-Pukkila, haast.
Vesa Ojala, haast.
Esko Salo, haast.
Ranta 1988; Valtiovarainministeriö 2010;
Väestörekisterikeskus 2015
Nupponen 1986

17
18
19
20
21
22

Nupponen 1986
Marketta Nummijärven henkilökohtainen
tiedonanto keväällä 2015
Väestörekisterikeskus 2015
Marketta Nummijärven henkilökohtainen
tiedonanto keväällä 2015
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2014
Sitra 2015; Työ- ja elinkeinoministeriö 2015

Liite 4
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Nurmela 1982; Juntunen 2010, 20–21
Laurila 1975, 1978, 10–12; Nurmela 1982,
135–143; Levä 2003, 17–33; Ruismäki 2003,
78–123
Rantala 1979, 24–26; Nurmela 1982, 143–
145, 189–190; Kauhajoen kotiseutumuseo
2014b
Nurmela 1982, 145–148, 190–191; Pänkälä
2010
Nurmela 1982, 148–150, 191; Myllyniemi
2011; Kauhajoen evankelinen opisto 2015
Mauno Kangasniemi, haast.; Nurmela
1982, 193–195; Ovaska 1987, 46–48
Mauno Kangasniemi, haast.; Madekivi
1966, 8–9; Nurmela 1982, 192–193; Pänkälä
2012, 140–181; Suupohjan ammatti-instituutti 2014
Naaranoja 2009; Pänkälä 2010, 169–174;
Koivuniemi 2012b, Jurvan Sanomat 2013
Pänkälä 2010, 220–246; Koulutuskeskus
Sedu 2014
Myllyniemi 2011, 134–135; Vesala ja Vihinen 2011, 34; Kauhajoen evankelinen opisto 2015

Liite 5
1
2
3
4
5
6

Alkio 2002, 50
Salmi 1946, 224–226
Alkio 2002, 49–56
Salmi 1946, 224–226
Alkio 2002, 49–56
Toivakka 1999, 142–146
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Vaasa-lehden viitteet

(Valtaosan artikkeleista kirjoittanut Martti Anttila)
22.2.1966 Pohjalaisen teollisuuden ajankoh
taisia kysymyksiä. Kauhajokelaista
huonekaluteollisuutta 20 vuotta.
Kiertomyynnin ongelmat ovat paha
na peikkona.
14.3.1966 Liikkuvan kaupan harjoittajat huo
lestuneita tulevaisuudestaan -- Yli
100 alan yrittäjää koolla Kauhajoella
29.3.1966 Lihakarjan kasvatus on antanut Kau
hajoella suotuisia tuloksia
29.11.1966 Talotehdas aloittanut toimintansa
Kauhajoella —Suuri osa tuotannosta
vientiin
5.3.1967 Puolisentuhatta asukasta saa tulonsa
huonekaluista —Kauhajoella aikaan
saava teollistamislautakunta
30.4.1967 Kauhajoen teollisuushallissa tehdään
1.500 paitaa päivässä. Pyrkimys
5.000 kappaleeseen päivässä.
18.5.1967 Koko Kauhajoen pitäjä nyt sähkövir
ran piirissä. Virta kytkettiin Koivumäessä.
16.6.1967 KOP avasi konttorin Kauhajoen
Aronkylässä
2.9.1967 Männikön alueelle rakennuskaava.
Rakennustoiminta tarjoaa työtilai
suuksia Kauhajoella.
16.9.1967 Kauhajoen ammattikoulun urakka
jäi Kauhajoelle
12.3.1968 Suupohjassa surraan: henkilöliiken
teen loppu takaiskuna kehitykselle
21.10.1968 Onko huoltoasemia jo liikaa? Kilpai
lukaan ei aina asiakkaan parhaaksi
6.11.1969 Uusi pankkitalo nousi harjaan Kau
hajoella
30.11.1969 Kuvateksti: Uusi liike
11.12.1969 Ulkomaan markkinat avoinna kau
hajokelaisille tuotteille
28.1.1970 Suomaan ja metsän parannus ollut
tehokasta Kauhajoella
5.2.1970 Huonekalujen valmistajat huolissaan.
Koivun saantimahdollisuudet supis
tuneet minimiin EP:lla
14.3.1970 Syyskuun alussa uidaan... Kauhajoen
halli nyt harjassa
5.5.1970 Kolme ennustajaa - kolme lukua.
Kauhajokelaisia vuonna 1980 10.862,
478

14.300 tai 15.300
3.10.1970 Rakentaminen pitää yllä työllisyyttä
Kauhajoella
14.10.1970 Kauhajoella metallialan koulutusta,
mutta työpaikkoja vain muutamille
24.10.1970 Suupohjassa teollisuus huutaa ammattityövoimaa
14.1.1971 Turve lämmön lähteenä yhä kilpailu
kykyisempi
7.2.1971 Kauhajoen kunnan toinen kerrostalo
harjakorkeudessa
12.2.1971 Hankkija laajentaa Kauhajoella
24.3.1971 Turve- ja sähkölämpö valtaa alaa
Kauhajoella
24.3.1971 Asuntopula Kauhajoen keskustassa
helpottuu
4.5.1971 Puutyömiehistä puutetta Kauhajoella.
Huonekalutehtaan laajennus tuo 20
uutta työpaikkaa.
11.6.1971 300.000 mk:n vahingot tehdaspalossa
Kauhajoella
20.6.1971 Kauhajoki liittyy taas kauppalaksi
pyrkiviin
30.7.1971 Lämpökeskushanke vireillä Kauhajo
ella
7.8.1971 Urakkatarjouksia kuusi liiketaloon
Kauhajoella
28.8.1971 Kauhajoen kanta teollisuudesta: Jo
toimivaa laajennetaan - uutta silti
unohtamatta
13.10.1971 Maan Liha laajentaa Kauhajoella
22.10.1971 Kauhajoen osuusmeijeristä 800 kiloa
juustoa päivässä
1.11.1971 Kauhajoen kunta sai tunnustusta
yrittäjiltä
6.11.1971 Yritysasiamies olisi tarpeen Kauha
joella
28.11.1971 Meijerin sikala lakkaa likavesien
vuoksi Kauhajoella
2.12.1971 Elinkeinoasiamiehen virka suun
nitteilla Kauhajoelle
12.12.1971 Teollisuuskylää tahtoo 33 kuntaa
Vaasan läänissä
5.1.1972 Kauhajoen kunnan teollisuushallissa
harjannostajaiset
9.1.1972 Maidon tilatankkikeräily aloitettiin
Kauhajoella

19.2.1972 Kunnan kolmas asuntokerrostalo
harjaan Kauhajoella
8.3.1972 Rahaa, sanoi Metsähallitus Kauhane
van maanomistajille
16.3.1972 Turvetuotanto lisääntyy myös
Etelä-Pohjanmaalla
23.3.1972 Maan Liha kasvaa kovaa Kauhajoella
22.4.1972 Säästöpankin talo harjassa Kauha
joella
26.4.1972 Teollisuuskylä Kauhajoella jo hyvin
valmisteltu
27.4.1972 Maan Lihan laajennus antaa nelisen
kymmentä työpaikkaa
17.8.1972 Kauhajoen Saha Oy nosti kilometrin
harjaa Loviisassa
22.10.1972 Kauhajoella avataan...
17.11.1972 50-vuotias saha. Puun jalostusaste
noussut Kauhajoella
26.11.1972 Kunnalle 400 Metsäpohjanmaan
osaketta
27.11.1972 Uusia viranhaltijoita valittiin Kauha
joelle
9.12.1972 Ensimmäinen yrittäjä aloittaa Kau
hajoen teollisuuskylässä
26.1.1973 Kauhajoen Sahan uusi halli pitäjän
laajin
6.2.1973 Sotkankallio Kauhajoen kuntourhei
lun tukikohdaksi
10.2.1973 Kauhajoen soista käy kauppaa kaksi
virastoa
16.2.1973 Teurastamon laajennus maksoi 4-5
miljoonaa
21.2.1973 Maatalousväki pohti pulmiaan Kau
hajoella
21.3.1973 Peltokosken saha Kauhajoen Sahan
omistukseen
28.3.1973 Huonekalualalla mahdollisuuksia
myös vientiin
25.4.1973 Erikoistunutta metsäteollisuutta
Kauhajoella. Viipaletaloja ja liimapuupalkkeja
23.10.1973 Kauhajoelle 200 uutta työpaikkaa.
Makkaroiden valmistus alkaa Maan
Lihalla (kirjoittajan huomio: ei kos
kaan alkanut)
24.11.1973 Kauhajoella kurssitetaan lihanleik
kaajia
21.12.1973 Kauhajoen Saha tuli tutuksi
16.2.1974 Energiapula tappaa tehtaan Kauhajo
ella

1.3.1974 Mauri Seppä: Hallituksen lupaus
kasvihuoneviljelylle siirtää vaikeuk
sia
9.3.1974 Kauhajoen teollisuuskylä purjehtii
myötätuulessa
22.5.1974 Teollisuusalueet kehittyvät ja laaje
nevat Kauhajoella
22.1.1975 Ensin slalomrinne, sitten hiihtohissi
6.3.1975 Teletalo helpottaa Kauhajoen tiukkaa
puhelintilannetta
11.3.1975 Huomattavia tilauksia. Metalliteol
lisuus kasvaa Kauhajoella
26.3.1975 Kauhajoki markkinoi luonnonva
rojaan
9.4.1975 Maan Lihan toiminta jatkuu nykyi
sellään
30.11.1975 Luukuttamisesta kolmen millin lii
kevaihtoon
17.1.1976 Hyypän osuusmeijeri sulautui Päntäneen osuusmeijeriin
28.2.1976 Kauhajoen uusin halli harjassa
24.11.1977 Suurmarket avattiin
14.1.1978 Maitoa ja väkeviä samasta talosta
19.1.1978 Meijeristä automaalaamo
7.2.1978 Tukkipulasta loma sahan työnteki
jöille
13.4.1978 Kauhajoella halutaan tietä pitkin
kannolle. Metsäteitä ei enää tarvitse
markkinoida
24.8.1978 Kuntosotkaan kökällä ladut
3.11.1978 Suolavarasto palkkeina Latviaan
8.11.1978 Kauhajoen OP:n talletuskanta 57
milj. markkaa
27.10.1978 Kauhajoella 244 työtöntä
24.11.1978 Kauhajoen juusto kelpaa ulkomailla
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H aastatellut henkilöt
Haastateltujen viiteorganisaatiot ja luottamustoimet on ilmoitettu siltä osin kuin niillä on merkitystä
tämän kirjan kannalta. Heidän yrityksistään on mainittu pääasiassa ne, joiden perusteella heitä on
haastateltu. Esimerkiksi kiinteistöjen rakennuttamiseen ja/tai vuokraustoimintaan liittyviä yrityksiä
ei ole listattu, mikäli kyseessä ei ole päätoimiala. Jos yritys on pysynyt samana, sen nimimuutoksia ei
ole seurattu, vaan mainittu viimeisin. Haastatteluajankohta on kerrottu lopuksi.
Alakortes, Ilkka. Yrittäjä, kauppa-ala, metallia
la. Isojoen Konehalli Oy, myös muita yrityk
siä, mm. Suupohjan Traktori Oy. 30.8.2013.
Einola, Tuomo. Strömberg/Electrolux Oy:n
tehtävissä Kauhajoella 1978-1991. TE-keskus Kauhajoki, työvoima-asiain asiantuntija
1993-. 25.7.2013.
Glader, Marjatta. Yrittäjä, huonekaluala. Perälä-Yhtymä Oy. 2.7.2013.
Hautala, Lasse. Kansanedustaja, maanviljelijä.
Kauhajoen maaseutuasiamies 1986-1996,
kunnallisia luottamustehtäviä vuodesta 1987
alkaen (mm. kaupunginhallituksen puheen
johtaja 2001-2004 ja valtuuston puheenjohta
ja 2005-). 27.8.2013.
Hautala, Pauli. Talousneuvos, 2009. Kauhajoen
Kuljetus Oy, toimitusjohtaja vuoteen 2011
saakka. Kunnallisia luottamustehtäviä 1981—
2012, valtuusto, hallitus, tekninen lautakunta
ja elinkeinolautakunta. 5.8.2013.
Hautamäki, Anssi. Yrittäjä. K-Citymarket Kau
hajoki. 22.8.2013.
Jylhiä, Erkki. Yrittäjä, muoviteollisuus. Yksi Ser
res Oy:n perustajista. Kauhajoen Yrittäjien
puheenjohtaja 1985-1986. 29.5.2013.
Kaijankangas, Seppo ja Kaarina. Yrittäjiä, kaup
pa-ala. Kauppa-Kaija Ky. 26.6.2013.
Kangas, Reino. Yrittäjä, metalliala. Oy Ström
berg Ab, työnjohtaja, sen jälkeen oma yritys
Relika/Relicomp Oy. 6.8.2013.
Kangasniemi, Mauno. Kauhajoen kunnanjohta
ja 1957-1970, Kunnallisliiton taloudellisen
osaston päällikkö 1971-1978, Vaasan läänin
maaherra 1979-1991, useita huomattavia val
takunnallisia ja maakunnallisia luottamus
tehtäviä. 28.6.2013.
Kangasniemi, Olavi. Talousneuvos, 1996. Maan
viljelijä, kaivinkone- ja traktoriyrittäjä, kun
nallisia luottamustehtäviä 1969-2016, val
tuuston jäsen, keskusvaalilautakunnan pu
heenjohtaja, Atrian-Itikan hallinnon jäsen,
Kauhajoen Sotaveteraanien puheenjohtaja.
25.6.2013.

Katajisto, Timo. Yrittäjä, metalliala. Strömberg
Oy:n tehtaanjohtaja Kauhajoella 1975-1985,
sen jälkeen oma yritys yhtiökumppanien
kanssa (Sähkö-Riippi Teuvalla) ja konsulttitoimintaa Kauhajoella. 25.6.2013.
Keski-Filppula, Markku. Yrittäjä. Eri tehtävissä
Onninen Oy Vesmellä, mm. Vesme Engineeringin johtaja vuoteen 1985. Incap Electro
nics Oy:n konserninjohtaja ja toimitusjohtaja
vuoteen 2010. Oma KF-Kehitys Oy; konsultti
ja hallitusammattilainen mm. useille suupohjalaisille yrityksille. Kauhajoen ja Itä-Uu
denmaan yrityskummi. 28.6.2013.
Ketola, Heikki. Yrittäjä, puunjalostusala. Veistomökki Oy, Listatalo Oy. Yritystoiminnan
ohella kansakoulunopettaja vuoteen 1977
saakka. Kunnallisia luottamustehtäviä, mm.
valtuusto, hallitus, elinkeinolautakunta.
Kauhajoen Yrittäjien puheenjohtaja 1987—
1988, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheen
johtaja 1996-1999. 16.7.2013.
Ketola, Jouko. Teollisuusneuvos, 2003. Konsernijohtaja, metalliala. Onninen Oy Vesmen
toimitusjohtaja 1979-1986, muita tehtaan- ja
toimitusjohtajuuksia (YIT Oyj, Ruukki Oy,
Maaseudun Kone Oy). Yrityskummina ja
hallituksen jäsenenä muutamissa kauhajoke
laisissa yrityksissä, 3.7.2013.
Kleemola, Jussi. Opetusneuvos, 2003. Kauhajo
en yhteislyseon lehtori 1969-1976, koulutoi
menjohtajan sijainen 1976-1977, yläasteen
rehtori 1977-1984, lukion rehtori 1984-2007.
Kauhajoki-Seuran puheenjohtaja 1989-2012.
8.7.2013.
Koivisto, Ritva. Yrittäjä, kauppa-ala. Ensin Ko
tileipomo Ritva Koivisto ja sen jälkeen Kau
hajoen Kirjakauppa ja Kurikan Kirjakauppa.
Toiminut myös Kauhajoen Yrittäjänaisten
puheenjohtajana. 26.9.2013.
Korpela, Sauli. Yrittäjä, metalliala. Paluumuut
taja Ruotsista, tehtävissä Eskosalo Oy:ssä
sekä Onninen Oy Vesmessä vuoteen 1982
saakka. Sittemmin oma yritys Saulus Oy,
myös muita yrityksiä. 14.10.2013.
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Korpi-Halkola, Leo. Suupohjan Osuuspankin
toimitusjohtaja 1989-2010. 12.6.2013.
Kuusela, Vilho. Pitäjäneuvos, 2004. Yrittäjä au
toilijana, kehruualalla, kauppiaana, kiinteis
tönomistajana. Kauhajoen Kone ja Pyörä,
Kauhajoen Autokeskus sekä muita yrityksiä
Kauhajoella ja muualla Suomessa. Kauhajoen
Yrittäjien puheenjohtaja 1971-1975, Suomen
Yrittäjien (ja sen edeltäjien) hallitustehtäviä
vuosina 1972-1989, joista Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjien puheenjohtaja 1986-1987. Kunnal
lisia luottamustehtäviä 1971-1992. 11.6.2013
ja 1.7.2013.
Kuusisaari, Juhani. Yrittäjä, kauppa- ja sähköala.
Suupohjan Hankkija, myyntipäällikkö 1973—
1979. Sittemmin omat yritykset Suupohjan
Valaisin Oy sekä Plast Time Oy. 27.6.2013.
Kuusisto, Toivo. Yrittäjä, rakennusala. Raken
nusliike Kuusisto & Kumpp. Ky. Lisäksi Kau
hajoen Yrittäjien puheenjohtaja 1982-1984 ja
kunnallisia luottamustoimia kunnanvaltuus
tossa sekä taksoitus- ja verolautakunnissa.
13.6.2013.
Kuutti, Risto. Kauhajoen elinkeinoasiamies
1976-1997, Suupohjan Elinkeinotoimen kun
tayhtymän johtajana 1997-2011. 6.6.2013.
Latva-Pukkila, Antti. Talousneuvos, 1980. He
rastuomari, 1973. Maanviljelijä. Kunnallisia
luottamustehtäviä 1952-2012, myös maa
kunnan ja valtakunnan tason toimielimissä,
mm. valtion nuorisotyölautakunnan jäsen.
10.6.2013.
Lindfors, Antti. Yrittäjä, metalliala. Esko Salon
yritysten tehtävissä vuoteen 1979 saakka.
Sittemmin omia yrityksiä: Veljekset Lindfors
Ky, Antti Lindfors Oy, Kauhabisnes Oy, Lind
fors Foods Oy, Lindfors Steel Oy. 4.7.2013.
Loukko, Hannu. Yrittäjä, kauppias. Perheen
K-ryhmän liikkeiden toiminnassa vuoteen
1986 saakka, josta lähtien oma K-maatalousliike. Viime vuodet "itsellinen” yritys, Maatalousliike Hannu Loukko Oy. 11.6.2013.
Lähdesmäki, Kalle. Kauppaneuvos, 2010. Ete
lä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimitusjohta
ja 1985-2003, sen jälkeen tehtäviä SOK:ssa,
Härmän Kuntokeskuksessa ja Minimani
Oy:ssä. 15.8.2013.
Marttila, Simo. Biologian ja maantiedon lehtori,
maanviljelijä. 19.8.2013.
Mattila, Kaleva. Talousneuvos, 1980. Yrittäjä,
sähköala. Vakio-Sähkö Oy. Kunnallisia luot
tamustehtäviä 1961-2012, mm. valtuustossa,
kunnanhallituksessa ja teknisessä lautakun
nassa. 14.6.2013.
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Mäki-Kullas, Tuulikki. Kauhajoen koti- ja lai
tostalousoppilaitos, eläkkeellä oleva lehtori.
Kunnallisia luottamustehtäviä 1973-2000,
mm. valtuutettuja kaupunginhallituksen pu
heenjohtaja, lisäksi Suupohjan Osuuspankin
johtokunnan jäsen. 25.9.2013.
Mäki-Kyyny, Reijo. Yrittäjä, turveala. Ensin Esko
Salon ja Onninen Oy Vesmen tehtävissä, vuo
desta 1979 lähtien omaa yritystoimintaa. Ins.
Tsto. R. Mäki-Kyyny Oy. 14.6.2013.
Mäki-Rahkola, Hannu. Yrittäjä, metalli- ja
sähköala. Yksi Pesmel Oy:n perustajista.
3.7.2013.
Mäki-Rahkola, Jari, Yrittäjä, metalliala. Esko
Salon sekä Onninen Oy Vesmen tehtävissä
ennen siirtymistä kokonaan oman yrityksen
palvelukseen. Yksi Pesmel Oy:n perustajista.
5.6.2013.
Nevanpää, Tapio. Yrittäjä, kauppias. Perheen
kauppatoiminnassa, myöhemmin veljen
kanssa Nevanpään Kauppa T ja K Ky, ny
kyään Lankatalo Tapion Kauppa Ky. 1.7.2013.
Niemi, Raimo. Yrittäjä, leipomo- ja metalliala.
Aiemmin mm. perheyritys Eino Niemen Lei
pomo Ky ja R. Niemi Rent Oy, nykyään Kometos Oy. 25.7.2013.
Ojala, Seppo. Yrittäjä, leipomoala. Ojalan Pakari
Oy. 12.6.2013.
Ojala, Vesa. Yrittäjä, leipomoala. Ojalan Pakari
Oy sekä Labetto Oy. Kauhajoen Yrittäjien pu
heenjohtaja 2008-2009. 19.6.2013.
Panula, Jaakko. Kauppaoppilaitoksen tietotek
niikan opettaja, IT-alan projektien vetäjä.
7.6.2013.
Perälä, Antti. Yrittäjä, huonekaluala. Huonekalumyynti Antti Perälä Ky. 7.6.2013.
Ranta-Kokko, Antti. Kauhajoen kaupungin
johtaja 2005-2009, Salon kaupunginjohtaja
2010-. 2.8.2013.
Rasinmäki, Jorma. Kauhajoen kaupunginjoh
taja 1998-2005, Seinäjoen kaupunginjohtaja
2005- . 21.8.2013.
Rotola-Pukkila, Pentti ja Kaija. Yrittäjiä, huo
nekaluteollisuus, P. Rotola-Pukkila Oy.
17.7.2013.
Salo, Esko. Yrittäjä, metalliala. Eskosalo Oy,
Esko Salo Ky sekä muita yrityksiä. Kauhajoen
Yrittäjien puheenjohtaja 1979-1980. Kunnal
lisia luottamustehtäviä: kunnanvaltuuston
jäsen 1989-2000, matkailulautakunnan pu
heenjohtaja 1977-1980 ja elinkeinolautakun
nan puheenjohtaja 1989-1996. 24.6.2013.

Sillanpää, Jussi. Kunnallisneuvos, 1991. Maan
viljelijä. Kunnallisia luottamustehtäviä
vuodesta 1965, mm. kunnanhallituksen pu
heenjohtaja 1977-1985 ja kunnanvaltuuston
puheenjohtaja 1985-2004. Lisäksi muita
paikallisia ja maakunnallisia luottamusteh
täviä. Suomen Kuntaliiton hallituksessa kah
deksan vuotta, yksi kausi kansanedustajana.
2.8.2013.
Säntti, Kalevi. Yli-insinööri, 2009. Yrittäjä, me
talli- ja muoviala. Yksi Serres Oy:n perusta
jista. 10.6.2013.
Taimi, Heikki. Kunnanjohtaja, 2001. Kauhajo
en taloussihteeri 1964-1970, kunnansihteeri
1970-2002. Kunnallisia ja maakunnallisia
luottamustehtäviä. 5.6.2013.
Taipalus, Heikki. Yrittäjä, kauppias, aseala. Per
heen kauppatoiminnassa, myöhemmin Heik
ki Taipalus Ky. 27.6.2013.
Tallberg, Eeva. Yrittäjä, valokuvaaja. Kauhajoen
Kuvaamo. Kunnanvaltuuston jäsen 1993—
1996. 14.8.2013.
Varamäki, Ilmari. Talousneuvos, 1982. Suupoh
jan Osuuspankki, pankinjohtaja 1962-1989.
Kunnallisia luottamustehtäviä mm. kunnan
valtuuston jäsenenä sekä maatalous-, koti
talous- ja kauppaoppilaitosten hallinnossa.
Lisäksi seurakunnan luottamustehtäviä.
18.6.2013.
Vesiluoma, Timo. Isojoen kunnan elinkeinoasia
mies 1990-1997, Suupohjan Kehittämisyh
distys, toiminnanjohtaja 1997-2007, Suupoh
jan elinkeinotoimen kuntayhtymän tehtävis
sä 2007-2014, kehitysjohtajana 2012-2014.
27.8.2013.
Virtanen, Jouko. Kauhajoen kunnansihtee
ri 1963-1970, kunnanjohtaja 1970-1998.
13.6.2013.
Vuorenhela (ent. Tarpila), Soili. Kauhajoen kotija laitostalousoppilaitos, rehtori 1985-2005,
SeAMK Ravitsemisalan yksikkö, yksikönjoh
taja 1999-2005. 23.8.2013.
Yli-Kortesniemi, Pentti. Hankkijan Kauhajo
en konttorin johtaja 1968-1978, sen jälkeen
huoltoasemayrittäjä Kemissä. 16.7.2013.
Äijö, Juho. Yrittäjä, huonekalu- ja levykaup
pa-ala. Huonekalumyynti Juho Äijö, sen
jälkeen Levyliike Äijö Oy. Kunnanvaltuus
ton jäsen 1997-2000. Kauhajoen Yrittäji
en puheenjohtaja 1991-1992 ja 2003-2004.
22.8.2013.

Lisäksi aineisto käsittää kaksi nimetöntä
haastattelua, Toivo Äijön esittelyn M. E. Äijöstä
sekä Annel Jyllilän kirjallisen haastattelun.
Kirjoitustyön ohella tehtiin muutama täy
dentävä haastattelu:
Hangasluoma, Heikki. Yrittäjä, kauppias. K-halli
Hangasluoma. 27.5.2014.
Hautala Kaarina ja Viitanen Annikki. Kauhajo
en Puunjalostamon/Kauha-Kaluste Ky:n pe
rustajan Pentti Martinin tyttäret, joista Vii
tanen ja puolisonsa jatkoivat yritystä vuoteen
1985. 24.6.2014.
Varsamäki, Tuomo. Kauhajoen kunta, maata
loussihteeri 2005-2013, jonka jälkeen uu
den maaseutuhallinnon maaseutupäällikkö.
25.6.2014.
Rahikka, Kari. Maanviljelijä. Tuotantosuuntana
kasvintuotanto. 4.7.2014.
Lahdenmaa, Timo. Maanviljelijä. Tuotantosuun
tana maitotalous. MTK-Kauhajoki ry:n pu
heenjohtaja kirjan kirjoittamisen aikaan.
8.7.2014.
Piispanen Mervi ja Juha. Maanviljelijöitä. Tuo
tantosuuntana maitotalous. Mervi Piispanen
on aiemmin toiminut myös MTK-Kauhajoki
ry:n puheenjohtajana. 28.7.2014.
Peltonen Pirjo. Yrittäjä. Betonilattiat Peltonen
Oy sekä aiemmin myös Pizzeria La Linda.
Lisäksi toiminut Tiklaksella mm. työntutkijan ja työnjohtajan tehtävissä vuoteen 1989
saakka. Kauhajoen Yrittäjien hallituksessa
vuodesta 2003 lähtien, vuodet 2010-2013 pu
heenjohtaja. 12.9.2014.
Kaksi Kauhajoen Tiklaksella työskennellyttä
henkilöä nimettöminä, syyskuussa 2014.
Ritva Mannila. Yrittäjä. Mannila-Yhtymä Oy.
18.11.2014.
Lisäksi haastateltiin elokuussa 2014 ano
nyymisti muutamia toimihenkilöitä, jotka ovat
valtakunnallisten ketjujen palveluksessa Kauha
joella.
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Liite 1:

Toim ituskunta ja haastattelijat
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Reija Haapanen on toiminut viimeisimmät
kymmenen vuotta yrittäjänä ja sivutoimisena tutkijana sekä osallistunut kolmen
metsäalan tietokirjan kirjoittamiseen. Kun sukuhaarat molemmilta puolin ovat
isojokelaisia ja serkusparvesta moni muukin on päätynyt yrittäjäksi, on Suupohjan
alueen yrittäjyyden edistämiseen olemassa luontainen kiinnostus.
Emeritusprofessori Lauri Hautamäki on lähtöisin Päntäneeltä ja toiminut eri
laisissa opetusviroissa yliopistoissa, viimeksi aluetieteen professorina Tampereen
yliopistossa. Viimeiset 15 vuotta hän on ollut eläkkeellä mutta jatkanut tutkimus
työtä yritysmaantieteen ja yhteisöllisen toiminnan alalla sekä osallistunut myös
Kauhajokea koskevien kotiseutukirjojen kirjoittamiseen. Nuoruusvuodet paikka
kunnalla ja omakohtainen kiinnostus historiaan ovat tuoneet tuntumaa yrittäjyy
den vaiheiden tutkimiseen.
Yrittäjä ja insinööri Erkki Jylhiä on Serres Oy:n perustajajäsen ja vastannut sen
kehittämisestä toimitusjohtajana 30 vuotta ja 10 vuotta lisää hallituksen jäsenenä.
Täysverisenä pienyrittäjänä hänellä on riittänyt hinkua osallistua myös yrittäjyy
den edellytyksien ja Kauhajoen kehittämiseen, sekä henkilökohtaisella panostuk
sellaan että yrittäjäjärjestön ja Kauhajoki 20000 Oy:n kautta. Lopuksi hän on vielä
pistänyt lusikkansa ravintola- ja majoitusbusinekseen.
Valokuvaaja Pentti Kakkori on koko työuransa ollut Yleisradiossa kuvankäsit
telyn eri tehtävissä: leikkaajana, tietokoneanimaattorina ja graafisena suunnitteli
jana. Työnsä ohessa ja nyt eläkkeelle jäätyään hän on yrittäjänä ottanut ja kerännyt
runsaasti valokuvia mm. synnyinpitäjästään Kauhajoelta sekä ollut kuvatoimittajana useissa paikkakuntaa käsittelevissä kotiseutukirjoissa.
Opetusneuvos Jussi Kleemolan pitkäaikaisia innoittavia harrastuskohteita ovat
koulutyön ohella olleet kotiseudun luonto ja kulttuuri. Kleemola on ollut Kauhajo
ki-Seuran ja Lions-toiminnan kautta aloitteentekijä, toimittaja ja kirjoittaja usei
den Kauhajokea käsittelevien kirjojen julkaisemisessa. Vastuullinen yrittäjämäi
nen elämänasenne kaikissa ammateissa ja yhteisöllisissä harrastuksissa on aina
saanut hänen varauksettoman arvostuksensa.
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Yrittäjä ja insinööri Jari Mäki-Rahkola on ollut mukana Pesmel Oy:n perus
tamisesta lähtien tähän päivään saakka yrityksen eri tehtävissä. Yrittäjyyden läh
teenä on vieläkin säilynyt into toimintojen kehittämiseen eri alueilla. Nyttemmin
ovat mielenkiinnon kohteena mm. kotiseudun menneisyyden vertaaminen nyky
aikaan sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien arviointi ja kartoitus. Harrastuksia
ovat myös nuorten yrittäjien avustaminen uriensa alussa sekä koripallotoiminta.
Reetta Pitkäkoski on Kauhajoella syntynyt paikallislehden toimittaja. Hän on
opiskellut suomen kieltä ja viestintää Vaasan yliopistossa. Oman kotiseudun ja
paikkakunnan kehittäminen ovat hänelle tärkeitä mielenkiinnon kohteita. Kiin
nostus yrittäjyyteen tulee veren perintönä, ja kaupan alalta hänellä onkin monen
vuoden työkokemus.
Sijoittaja-yrittäjä Raimo Rinne aloitti sijoitustoiminnan vuokra-asuntojen ra
kentamisella vuonna 1989, minkä ohella hän työskenteli yritysten kaupallisissa
tehtävissä. Laaja-alaisena toimijana Rinne on myös isännöinyt ja ollut perusta
massa useita eri yrityksiä. Hän on aktiivinen talouselämän seuraaja. Rinne asuu
nykyään talviajat Floridan lämpimässä.
Hallintotieteiden maisteri ja restonomi Johanna Salmi on työskennellyt viime
vuosina pääasiassa matkailualalla. Tämän kirjan kirjoittamisen aikaan hän oli
opetustehtävissä. Hän on opiskellut pääaineenaan aluetiedettä Vaasan yliopistossa,
minkä johdosta on syntynyt kiinnostus aluekehittämiseen ja kotiseudun asioihin.
Yrittäjyys on tullut tutuksi perhepiirin kautta.
Kaupunginsihteeri, kunnanjohtaja h.c. Heikki Taimi on yli neljäkymmenvuotisen virkatyönsä ohella harrastanut monia asioita. Jo 50 vuotta kotipaikkana ol
leen Kauhajoen ja synnyinseudun Merikarvian kotiseutuhistoria ja siihen liittyen
ihmisten tarinat ovat kiehtoneet aina. Jatkuva kiinnostus tietokirjojen tekemiseen
juontaa juurensa koulussa saatuun innostavaan suomen kielen opetukseen. Taimin
erikoisalana on Kauhajoen eduskuntamuseo.
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Liite 2:
R ee tta P itk ä k o s k i ja J o h a n n a S aim i

Haastattelijoiden tunnelm at kesältä 2013
Keväällä 2013 Kauhajoen yrittäjyyden historia -projektiin etsittiin aineistonkerääjiä, jotka haastattelisivat Kauhajoen yrittäjyyteen ja elinkeinoelämään vaikuttanei
ta henkilöitä. Opiskelimme tuolloin molemmat Vaasan yliopistossa, josta tiedus
teltiin opiskelijoiden kiinnostusta työtä kohtaan. Johanna kuuli asiasta professori
Seija Virkkalalta, ja työryhmän jäsen Jussi Kleemola tiedusteli Reetan kiinnostus
ta. Kauhajoelta kotoisin olevina kiinnostuimme projektista ja lähdimme mukaan.
Olimme mukana projektin suunnitteluvaiheessa ja perehdyimme osaltamme
Kauhajoen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kehitykseen sekä historiaan. Haastattelimme valittuja henkilöitä henkilökohtaisesti apunamme Lauri Hautamäen
luonnostelemat haastattelulomakkeet. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja osa vi
deoitiin. Haastattelut litteroimme ääninauhalta tekstiaineistoksi kirjan kirjoitta
mista varten.
Kokemuksena haastatteluidentäyteinen kesä 2013 oli mieleenpainuva. Oli hie
noa tutustua paremmin oman kotikunnan historiaan ja oppia uutta Kauhajoen
elinkeinoelämästä ja sen kehityksestä. Tapasimme mielenkiintoisia ja työlleen
omistautuneita ihmisiä. Eritoten kuulimme paljon mielenkiintoisia ja inspiroivia
tarinoita niin menestyksestä kuin selviytymisestäkin. Monesti pysähdyimme ih
mettelemään sitä rohkeutta ja tulevaisuuden uskoa, mikä monesta tarinasta ku
vastui.
Monissa haastatteluissa tietyt asiat nousivat erityisen vahvasti esiin. Yksi niistä
oli 1990-luvun alun lama ja sen vaikutukset. Haastatteluiden myötä selvisi, kuinka
syvä kriisi tuo lama Kauhajoelle oli ja miten pitkäaikaiset vaikutukset sillä on ol
lut sekä paikkakunnan että yksilöiden elämään. Toisaalta ymmärsimme, että kun
puhutaan jonkin alueen kehityksestä, monet asiat lähtevät yksilöiden aktiivisuu
desta. Kauhajoella on ollut hyvin aktiivisia ihmisiä, joilla on ollut visio siitä, mi
ten paikkakuntaa kehitetään, ja he ovat olleet halukkaita tekemään työtä visionsa
toteuttamiseksi.
Kaiken kaikkiaan tämä työkokemus oli hieno, opettavainen ja silmiä avaava.
Oman kotiseudun kehitys ja historia aukeni ihan uudella tavalla. Monia asioita
katsoo nyt eri tavalla ja osaa arvostaa sitä työtä, jota ihmiset ovat tehneet Kauhajo
en hyväksi. Mieleenpainuvan kokemuksen kruunasivat nämä upeat ihmiset, joita
haastattelimme. Monista tarinoista on paljon opittavaa, ja on hienoa, että niitä ta
rinoita saadaan kirjojen kansiin ihmisten luettavaksi. Olemme kiitollisia siitä, että
meidät otettiin niin avoimesti vastaan. Koemme olevamme etuoikeutettuja saades
samme olla mukana tässä projektissa. Kiitämme myös työryhmää yhteistyöstä ja
kaikesta tuesta ja ohjauksesta matkan varrella.
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Liite 3:
T e ksti p e ru s tu u H e ik k i K e to la n e s ite lm ä ä n K a u h a jo e n Y rittä jie n 8 0 -v u o tis ju h la s s a
A su u lissa 3.10.2014

Yrittäjien yhteistyö Kauhajoen Yrittäjien järjestötoim innassa
Joukko valistuneita kauhajokelaisia kauppiaita talletti säästötilille 112,55 mk vuon
na 1934 Kauhajoen Yksityisyrittäjien nimellä. Kauhajoen yrittäjien järjestötoimin
nan katsotaan alkaneen silloin. Tarkoituksena oli korostaa yksityisyritteliäisyyttä
osuustoiminnallisen kauppamuodon vastineeksi. Vielä 1800-luvulla kauppias- ja
yritystoimintaa harjoitettiin Suomessa yksinomaan yksityisyritteliäisyyden poh
jalla. Osuustoiminnalliset liikkeet tulivat kilpailuun vasta 1900-luvun alussa, ja
yksityiskauppiaitten ja osuustoimintaliikkeitten välinen kilpailu 1930-luvulla oli
kovaa. Yksityinen kauppa kritisoi erityisesti osuustoiminnan nauttimaa verotuk
sellista etuoikeutta ja osuuskauppojen suosimista kuntien hankinnoissa.
Valtakunnallinen Yksityisyrittäjäin Liitto oli perustettu alkuvuonna 1934. Liit
to otti julkaistavakseen Talous ja Koti -nimisen valistuslehden. Levikin laajenemi
nen herätti Kauhajoella toimivien kauppiaitten huomion, ja he lähtivät markki
noimaan yksityisyritteliäisyyden ideologiaa. Kauppiasyrittäjät olivat Kauhajoella
silloin suurin yrittäjäryhmä. Kauppa-, vaatturi-, parturi-, leipomo-, räätäliliikkeitä
ja sen kaltaisia oli viitisenkymmentä. Teollisuusyrityksiä oli kymmenkunta. Kaup
piaat ryhtyivät tekemään yhteistyötä myös hankinnoissa. Kaupankäynti oli vakaa
ta ja hintakilpailu olematon. Pikkukauppiaatkin pärjäsivät kylissään - näin kaup
piaat itse ovat kommentoineet sitä aikaa. Omissa ilmoituksissaan kauppiaat kyllä
silloinkin mainostivat hintaa, kuten esimerkiksi tässäkin tapauksessa: Harjanky
län Myllymäeltä kummia kuuluu! Mitä? Kun Ketomäen Leuto myypi kaupassaan
kaikkia hyvää tavaraa halvalla, halvalla. Tulkaa katsomaan.
Sodan jälkeen 1947 kauppiaita ja muitakin yrittäjiä kokoontui päättämään vi
rallisesti Kauhajoen Yksityisyrittäjät -nimisen yhdistyksen perustamisesta. Yhdis
tyksen tarkoitus oli valvoa ja edistää yksityisyritteliäisyyden yleisiä etuja ja työs
kennellä yrittäjien yleisen aseman vakiinnuttamiseksi. Kauppiaat päättivät yhdessä
erilaisista asioista, kuten esimerkiksi sodan jälkeen vuonna 1949 olla järjestämättä
alennusmyyntejä, kun tavarasta on kerran pulaa. Johtokunta päätti vastustaa hin
tojen alennuksia ylipäänsä.
Ennen vuotta 1947 yrittäjät eivät olleet osallistuneet kunnalliseen toimintaan
puolueitten kautta. Kauppiasyrittäjät olivat ajatelleet, että poliittiseen toimintaan
osallistuminen voi karkottaa toisin ajattelevia asiakkaita, ja sen takia haluttiin
näyttää epäpoliittisilta. Vuoden 1947 kunnallisvaaleissa päätettiin kuitenkin aset
taa ensi kerran kuusi yrittäjäehdokasta. Valtuustoon tulivatkin valituiksi kauppias
Leo Koivisto Kainastolta ja pankinjohtaja Lauri Opas Kirkonkylästä. Sen jälkeen
yrittäjiä on ollut kunnallisessa päätöksenteossa mukana kaikissa poliittisissa ryh
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mittymissä, ja yrittäjäyhdistys on toiminut kunnan päättäjien kumppanina. Kul
lakin ajalla on ollut yhteistyössä omat painopisteensä. Aluksi poliittinen toimin
ta oli varsin epäyhtenäistä ja hajanaista. Ehkä ei nähty riittävän selvästi kaikille
yhtenäistä tavoitetta ja hyvää. Kunnallispolitiikkaan osallistumisen into lisään
tyi oleellisesti 1960-luvun vaihteessa. Yrittäjiä tuli valituksi useisiin kunnallisiin
luottamustehtäviin. Sisältä käsin yrittäjät toivat ehdotuksia, joilla yritystoimintaa
edistettiin pitäjässä monin tavoin. Mainitsen esimerkkeinä asioita, joissa yrittä
jäjärjestö ja yksittäiset yrittäjät ovat olleet aloitteentekijöinä ja ideoijina: messut,
Kauhajoen markkinat, kuntamuodon muutos, elinkeinoasiamies, teollisuuskylä,
lentokenttä, Kunto-Sotka, työterveyskeskus ja kylien kehittäminen.
Kauhajoen teollisuus oli 1900-luvun alkupuolella perinteiseen tapaan sahoja,
myllyjä ja puunjalostusta, joiden lisäksi oli perunajauhotehdas, korpputehdas ja
polttoturvetehdas. Teollisia yrityksiä oli siis vähän, suuria valtakunnallisia ei ol
lenkaan. Sodan jälkeen alkoi jälleenrakentamisen aika. Taloja rakennettiin. Kaik
kea tarvittiin. Kauppaneuvos Mauri Perälän ja muutamien muitten toimesta alkoi
huonekaluteollisuuden ripeä kehittyminen. Täällä ryhdyttiin valmistamaan soh
via, nojatuoleja, lipastoja, kirjahyllyjä, kaappeja, komeroita, peilikaappeja, keittiö
kalusteita ja monia muita kotona tarvittavia tavaroita. Kauhajoella oli parhaillaan
1980-luvun taitteessa noin 70 huonekalutehtaaksi kutsuttua yrittäjävetoista tuo
tantolaitosta. Niissä työskenteli parhaimmillaan lähes tuhat ihmistä. Huonekalu
teollisuuden tuotteita ruvettiin Perälän mallin mukaan kauppaamaan ovelta ovelle
kiertämällä ympäri Suomea. Sen seurauksena piti säätää sitten uusi kiertokauppalakikin, jonka nojalla toiminta oli ns. laillista. Lähes kaksisataa koppiautoa, Traaderia, lähti täältä 1960- ja 1970-luvuilla joka maanantai kauppaamaan huonekaluja
eri puolille Suomea. Kun valtion teollisuuskylää ei saatu aloitteista huolimatta ai
kaan, päätettiin käynnistää oman teollisuuskylän rakentaminen. Myös suurempi
teollisuus jalkautui tänne, mm. Maan Liha, Strömberg, Rauma-Repola (ja myö
hemmin Enso) sekä Tiklas.
Jo varhain 1900-luvulla ainakin maatalousyrittäjät oivalsivat koulutuksen mer
kityksen ammattitaidon kehittäjänä. Tänne perustettiin emäntäkoulu, maamieskoulu ja kansanopisto tukemaan senaikaisen pääelinkeinon, maatalouden, harjoit
tajien osaamista. Vihdoin 1950-luvulla muutkin kuin maatalousyrittäjät eli Kauha
joen yrittäjäjärjestöön kuuluvat yrittäjät lähtivät perustamaan oppilaitoksia. Tuli
ammattikoulu, kauppakoulu, kauppaopisto ja toisen asteen yläpuolelle vielä am
mattikorkeakoulu linjoineen sen laajennuttua tänne. Kauhajoesta kehittyi alueen
vahva ja monipuolinen koulutuskeskus. Opintomahdollisuuksia tuli melkein joka
lähtöön, ja yritykset rupesivat saamaan osaavaa, koulutettua henkilöstöä omalta
paikkakunnalta, oman alueen kasvateista.
Kauhajokelainen yrittäjä on pohjalaisena jo perimässään omannut yrittämi
seen tarvittavan perusominaisuuden, rohkeuden. Kauhajokelaiset yritykset on
perustettu pääosin yrittäjän henkilökohtaisen osaamisen pohjalle. Yrittäjällä itsel488

lään on ollut tekemisen taidot ja halu. Yrittäjien tapaamiset ja kanssakäynti ovat
tiedonvaihtoineen olleet aina parasta yrityskoulutusta. Siinä on opittu toisiltaan.
Kuitenkin 1970-luvulla käynnistyi yrittäjien omaehtoinen kouluttautuminen, ja
Kauhajoen Yrittäjät järjestönä lähti mukaan tähän uudenlaiseen hankkeeseen.
Kunnallisessa ja poliittisessa toiminnassa yrittäjät olivat saaneet yhteyksiä myös
valtion hallintoelimiin, esimerkiksi silloiseen kauppa- ja teollisuusministeriöön ja
KERAan. Kun tuli puheeksi järjestää yrittäjäkoulutusta, silloisen Seinäjoen KTM:n päällikkö Simo Luoma innostui asiasta. Aloite johtikin silloin maassa ensim
mäisenä käynnistettyyn, suunnitelmalliseen yrittäjäkoulutukseen. KTM oli muka
na kouluttajien tarjonnassa ja osallistui kustannuksiin. Koulutuksessa yrittämisen
eri osa-alueet käytiin läpi, mikä oli tuolloin vielä nykyistäkin tärkeämpää. Siihen
aikaan kirjanpitoon, lakiasioihin tai verotukseen liittyviä palveluita ei ollut kovin
helposti saatavilla, joten suurin osa asioista piti hallita yrityksessä itse. Yrittäjäkunta osallistuikin koulutukseen mieluusti. Väkeä riitti. Koulutustapahtumat olivat
yhteisiä hetkiä, joissa samalla vaihdettiin tietoja ja kokemuksia. Suunnitelmalli
nen, jatkuva koulutus poiki yritysten konsultointiavun. Nimittäin 1980-luvun
lopussa kunta päätti osallistua yrittäjien ja yritysten kehittämiseen palkkaamalla
konsultin, joka työskenteli veloituksetta puoli päivää jokaisessa yrityksessä, joka
otti hänet vastaan. Se oli monelle yrittäjälle kimmoke hyödyntää ulkoista apua ja
neuvoja.
Kauhajoen Yrittäjät on järjestänyt koko toiminta-aikansa Yrittäjäjuhlia. Yrittäjäviikolla vuonna 1950 järjestettiin jo kuudessa kylässä yleisöjuhla, jonka osal
listujamäärän kerrotaan olleen noin 6 000 henkeä, kolmannes koko pitäjän asu
kasmäärästä! Vuosina 1965-1985 urheilutalolla pidetyt Yrittäjäjuhlat olivat kauhajokelaisittain suurtapahtumia. Juhlissa oli huippuesiintyjiä, tunnettuja henkilöitä
puhujina, sekä tanssia. Yrittäjyyssanomaa levitettiin. Sali oli aina ääriään myöden
täynnä, 700-800 henkeä. Ajan mittaan juhlat ovat muuttuneet pääosin yrittäjäjär
jestön jäsenten juhliksi. Kun Kauhajoelle saatiin hotelli ja hotelliravintola 1970-luvulla, yrittäjät käyttivät niitä hyvin aktiivisesti juhlapaikkoina, oli naamiaisia ja
pikkujouluja. Naiset kävivät kampaajalla, pukeutuivat pitkiin ja miehet hakivat
uusia tummia pukuja, mentiin yrittäjäporukalla juhlimaan. Tunnelmaa oli. Joulu
navaus Topeekalla oli yksi yhdistyksen aikaansaannos 1990-luvulla. Sen ansiosta
tuli jouluvalot. Syöminkien yön idea lähti myös yrittäjiltä, ja siinä oltiin mukana
kymmenkunta vuotta.
Eri aikoina on tarpeitten mukaan viritelty yhteistyötä kaupungin kanssa. Jär
jestö on osallistunut ja osallistuu Topeekan kehittämiseen sekä teollisuuden edel
lytysten parantamiseen. Kaupungin ja yrittäjäjärjestön yhteistyö on ollut aina kit
katonta ja hyvään tähtäävää. Viime aikoina yhteistyön uusia konkreettisia muotoja
on ollut toimiminen hankkeissa ja projekteissa. Järjestön ja kaupungin johdon
säännöllinen yhteistapaamiskäytäntö on vakiintunut ja antaa hyvän hengen kehi
tystavoitteille.
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Kauhajoen yrittäjillä on ollut vaikutusta myös valtakunnallisella tasolla lain
säädäntö- ja järjestöasioissa. Vuonna 1976 täällä ideoitiin ns. toimintavarauslakialoite. Se johtikin sen ajan tarpeen mukaiseen toimintavaraukseen investointien,
kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun turvaamiseksi. Velvollisuus väestönsuojien
rakentamiseen investointien yhteydessä oli ajankohtainen kysymys, kun 1990-luvulla uudistettiin rakennuslakia. Järjestö vaikutti voimakkaasti esittämällä erilai
sia ratkaisumalleja investoinnin kustannusten ja velvollisuuksien pienentämiseksi.
Jotkut yrittäjät ovat olleet Suomen Yrittäjien hallituksessa, valiokunnissa ja
työryhmissä vuosikausia viemässä kauhajokelaista tietoa järjestön ja valtakunnan
päättäjien syliin. Samoin valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä on esiinnytty näyttä
västi useita kertoja. Kauhajoelta ovat valtakunnallisen Vuoden Yrittäjä -palkinnon
saaneet Esko Salo Ky, Serres Oy ja Isojoen Konehalli Oy.
Tänään Kauhajoen Yrittäjien jäsenmäärä on lähes 400. Kauhajoen Yrittäjät
kuuluu Etelä-Pohjanmaan aluejärjestön kautta Suomen Yrittäjiin, ja se on ollut
viimeisen vuosikymmenen aikana aktiivinen toimija. Yrittäjäjäsenistä on pidetty
huolta. Yhteisiä etuja on saatu aikaan. Kaupungin kanssa on oltuja ollaan mukana
monissa projekteissa ja hankkeissa, joissa yritetään kaupungin elinvoimaisuutta
parantaa ja yrittäjien toimintaedellytyksiä kohentaa. Kaupungin johdon ja yrittäji
en kesken on toimiva vuoropuhelu ja hyvät välit. Järjestö on arvostettu.
Meidän on syytä arvostaa sekä edellisten yrittäjäsukupolvien että oman jär
jestömme, Kauhajoen Yrittäjien, työtä. Toimikaamme niin, että tulevaisuudenkin
Kauhajoen historiassa kirjoitetaan Kauhajoen Yrittäjien suuresta merkityksestä
kaupunkimme hyvinvoinnin ja kehittymisen moottoreina.
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Liite 4:
Reija H a a p a n e n

Koulujen kehittym inen Kauhajoella
Lähinnä kiertokoulun, pyhäkoulun ja rippikoulun varassa ollut kauhajokelaisten
kansanopetus lähti 1870-luvulla etenemään kohti kansakoululaitosta. Mielipiteitä
oli puolesta ja vastaan, joista jälkimmäisiin vaikuttivat katovuosien läheisyys sekä
pelot verorasituksen kasvusta, liiallisesta herroittumisesta ja työvoimapulasta.
Koulun puolesta puhui etenkin papisto sekä kuntakokouksen puheenjohtaja, kun
nallisneuvos Carl Wilhelm von Schantz. Vuoden 1874 kuntakokouksessa päätet
tiin kerätyt viinaverorahat laittaa siitä edespäin kansakoulukassaan. Myös erillistä
kouluveroa kerättiin.
Kauhajoen ensimmäinen kansakoulu perustettiin vuonna 1882 Kirkonkylään.
Toiminta alkoi nelivuotisena, ja pohjavaatimuksena oli lukutaito sekä perustiedot
kristinopista. Siinä vaiheessa kun yleinen oppivelvollisuus säädettiin vuonna 1921,
oli Kauhajoella jo 17 kansakoulua, ja määrä lisääntyi aina 1950-luvulle saakka. Uu
sien koulujen rakentamiseen vaikuttivat väkimäärän kasvu ja lyhyempien koulu
matkojen tavoittelu. Sivistäminen oli kuitenkin kallista, sillä koulukustannukset
veivät kunnan menoista yli puolet vuoteen 1939 saakka - tähän vaikutti tosin myös
kunnan muiden velvoitteiden vähäisyys.
Oppivelvollisuuden myötä koulupiireissä piti olla kaksivuotinen alakansakoulu
ja nelivuotinen yläkansakoulu (kansakoulu muuttui koko maassa seitsemänvuotiseksi vuonna 1947). Kustannussyistä alakansakoulujen käynnistäminen viivästyi
monessa kylässä ja toiset kyläkoulut toimivat puolestaan ns. supistettuina. Ikära
kenteen muutoksen ja muuttoliikkeen vuoksi kouluja alettiin jo 1950-luvun lopul
la sulkea. Samaan aikaan Kirkonkylään perustettiin yksi yhteinen jatkokursseja
tarjoava kansalaiskoulu. Peruskoulu otettiin Kauhajoella käyttöön vuonna 1975.
Aiempien kouluasteiden ravistelu peruskoulu-lukio-malliin sekä oppilasmäärien
kasvu Kirkonkylässä johtivat ratkaisuun, jossa ala-aste siirtyi lyseon, yläaste kan
salaiskoulun ja lukio kansakoulun rakennukseen. Uudella vuosituhannella päätet
tiin ala-asteelle rakentaa täysin uudet tilat yläasteen tilojen yhteyteen. Uusi koulu
rakennus valmistui vuonna 2010. Samalla kolmen kyläkoulun oppilaat siirrettiin
uuteen kouluun. Yläasteen perusparannuksen jälkeen vuonna 2012 Kauhajoen
keskustassa sijaitsee nyt vuosiluokat 1-9 kattava Kauhajoen koulukeskus.1
Oppikoulua oltiin Kauhajoelle suunnittelemassa jo 1900-luvun alkuvuosina.
Sellainen tuli kuitenkin ensin Kristiinankaupunkiin, ja Kauhajoen projekti hiipui
joksikin aikaa. Vuonna 1928 Aronkylän kansakoulun opettajan Matti Porkkalan
aloitteesta pidetty julkinen kokous päätti perustaa toimikunnan asiaa ajamaan.
Toimikuntaan valittiin maanviljelijät A. K. Kaura, M. E. Harja, Nestori Rauska,
Vilho Nurmela, A. S. Ala-Panula, opettajat Matti Porkkala ja Anna-Liisa Päivärin
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ta, kanttori Anton Källström (Puronto), rouva Anni Ahtola sekä rakennusmestari
P. E. Tamminen. Samana vuonna perustettiin kannatusyhdistys, anottiin perusta
mislupaa opetusministeriöstä ja saatiin koulu käyntiin.
Ennen omaa rakennusta oppikoulu toimi Aron kansakoulun tiloissa. Koulusta
tuli nelivuotinen, ja pääsyvaatimuksena oli koko kansakoulun oppimäärä. Vuonna
1932 ensimmäiset lukiolaiset aloittivat opintonsa, ja kolmen vuoden päästä kou
lu oli laajentunut seitsenvuotiseksi, yliopistoon johtavaksi yhteislyseoksi. Vaikka
Kristiinankaupungin yhteislyseon ensimmäisen lukuvuoden oppilaista 42 % oli
tullut Kauhajoelta, oma koulu kärsi alkuun oppilaspulasta. Syiksi mainittiin huo
not kulkuyhteydet sekä maatalousyhteisön asenteet: lyseon pelättiin vieroittavan
nuorisoa työstä. Vuonna 1953 oppilaat alettiin ottaa kouluun jo kansakoulun vii
denneltä luokalta. Muutaman vuoden päästä koulu muuttui kahdeksanvuotiseksi
linjajakoiseksi yhteislyseoksi, johon oppilaat otettiin neljä luokkaa kansakoulua
käyneinä. Tämä muutos paransi oppilaiden mahdollisuuksia heidän hakiessaan
korkeakouluihin. Kouluun pyrkivien määrä kasvoi yhteiskunnan muuttuessa
ja suurten ikäluokkien tullessa lukioikään. Peruskoulu-uudistuksen myötä kou
lu siirtyi kunnan omistukseen vuonna 1974 ja nimi muuttui nykyiseen muotoon
Kauhajoen lukioksi. Kurssimuotoinen lukio alkoi vuonna 1982, ja vuonna 1986
saatiin lukioon aikuisille suunnattu iltalinja. Vuonna 1995 Kauhajoen lukio siirtyi
luokattomaan lukioon.2
Maatalousoppilaitoksen perustaminen otettiin esille vuonna 1914 maamiesseu
ran kokouksessa maanviljelijä M. E. Harjan aloitteesta. Kun Isonkyrön Orismalan
koulua oltiin neljä vuotta myöhemmin lopettamassa, kauhajokelaiset palasivat
asiaan. Hanketta hoitamaan asetettuun toimikuntaan tulivat Harjan lisäksi A. K.
Kaura, A. S. Ala-Panula, Juho Hirvelä ja Mikko Skyttä. Opetus alkoi vuonna 1919.
Maamiesseura otti suuren riskin koulun perustamiskustannusten (pellot, met
sät, uusi päärakennus) vaatimien lainojen osalta. Tilanteen helpottamiseksi laajen
nettiin asiaan taloudellisesti sitoutunutta joukkoa, yli kunnan rajankin. Vuonna
1922 Kauhajoen maamieskoulun nimi muutettiin Suupohjan Maamieskouluksi.
Seuraavana vuonna rekisteröitiin kannatusyhdistys, joka 1940-luvun alussa muu
tettiin kannatusosakeyhtiöksi. Koulu oli alusta asti oppilaspohjaltaan varsin maa
kunnallinen, sillä kauhajokelaisia oli ensimmäisinä vuosikymmeninä vain 15 %.
Samanlainen tilanne oli kohta esiteltävillä kotitalousoppilaitoksella ja evankelisel
la kansanopistolla. Nämä olivatkin kaikki sisäoppilaitoksia, kun taas lyseon oppi
laat olivat pääosin paikallisia ja koulua käytiin kotoa käsin.
Maatalouden koneellistuminen toi oppiaineisiin maatalouskoneopin 1950-luvun puolivälissä, ja kokonainen maatalousteknillinen linja alkoi vuonna 1961. Sa
malla koulun nimi muutettiin Suupohjan maatalousoppilaitokseksi. Vuonna 1965
kannatusosakeyhtiön osakkeet siirtyivät järjestöille ja eri yhteisöille (mm. kunta,
osuusmeijeri, maamiesseuraliitto ja pienviljelijäyhdistykset). Vuonna 1977 oppilai
tos siirtyi valtion omistukseen. Näihin aikoihin alettiin noudattaa maatilatekni492

sen koulun opetussuunnitelmaa. Vuonna 1982 aloitettiin ensimmäisten joukossa
ylioppilaspohjainen maatalouskoulutus, samoin kuin keskiasteen uudistetun ope
tussuunnitelman mukaan toteutettu maatilatalouden peruslinja. Opetussuunnitel
mien muutoksia seurasi edelleen, eikä niitä käsitellä tässä sen enempää. Aikuis
koulutus alkoi vuonna 1988. Seuraavat vaiheet liittyvät muihin kouluihin ja niihin
palataan myöhemmin tässä tekstissä.3
Kauhajoelle perustettiin kohta maamieskoulun perään myös kotitalouskoulu.
Idean esitteli ensimmäisen kerran vuoden 1918 maamiesseuran kokouksessa neiti
Alma Harja: miesten koulutuksesta ei haluttu jäädä jälkeen. Kun kunnan naisjär
jestötkin suhtautuivat asiaan myönteisesti, valittiin perustamistoimikunta, jonka
naiset ryhtyivät tehokkaaseen rahankeruuseen. Kotitalouskoulu saattoi aloittaa
toimintansa maamieskoulun yhteydessä vuonna 1920, muuttaakseen kohta Karin
Sjöbergin omistuksessa olleeseen Ala-Knuuttilan taloon. Huomionarvoista on,
että Suomen ensimmäinen naiseläinlääkäri, asenteiden ja pykälien läpi puskenut
Agnes Sjöberg, oli kotoisin tuosta samasta talosta! Talon osto ja koulun ylläpito
vaativat lisää varoja, ja koululle perustettiin kannatusyhdistys vuonna 1921.
Vuosikymmenen lopulla koulu muuttui Kauhajoen kotitalousopistoksi ja
emäntälinjan ohella aloitettiin kotitalousteknikkojen koulutus. Kolmas opinto
linja, kodinhoitajakoulu, saatiin 1960-luvun lopulla. Samaan aikaan oppilaitos
muutti jonkin aikaa toiminnassa olleen pienimuotoisen lastenkodin päiväkodik
si, jolle oli kysyntää uusien naistyöpaikkojen myötä. Valtiolliseksi koulu muuttui
vuonna 1981 ja nimeksi tuli Kauhajoen koti- ja laitostalousoppilaitos. Koulussa an
nettu maatalousopetus siirtyi maatalousoppilaitoksen hoidettavaksi. Keskiasteen
koulu-uudistuksessa samalla vuosikymmenellä opintoja ravisteltiin aivan toiseen
malliin, esimerkiksi emäntäkoulukurssi muuntui oppilaitoksen perusopinnoiksi ja
saatiin sosiaalialan peruslinja. Ylioppilaspohjaisia linjoja tuli mukaan ohjelmaan.
Seuraava muutos oli yhdistyminen maatalousoppilaitoksen kanssa Suupohjan am
mattiopistoksi vuonna 1994. Kohta seurasi yhdistetyn opiston siirtymien Suupoh
jan koulutuskuntayhtymälle. Jatkovaiheisiin palataan myöhemmin tässä tekstissä.4
Lähiseutujen evankelinen väki sai aikaan neljännen jatko-opintoja tarjoavan
koulun, evankelisen kansanopiston. Se aloitti toimintansa vuonna 1925 Turjankylässä, taustallaan kannatusyhdistys. Opetusta oli humanistisissa aineissa, niin kut
sutuissa harjoitusaineissa sekä käytännön aineissa, kristillisessä hengessä. Opiston
opetus jaettiin linjoihin vuonna 1961, ja keskikoulun oppimäärän suorittaminen
tuli mahdolliseksi vuosikymmenen lopulla. Peruskoulun tulon, maamieskoulun ja
kotitalousopiston opetuksen kehittämisen sekä ammattipätevyyksien arvostuksen
myötä kansanopiston oppilasmäärä putosi, mihin opisto vastasi 1970-luvun puoli
välissä vähentämällä käytännön opetusta ja lisäämällä yleissivistävää puolta. Nyt
oli mahdollista mm. suorittaa lukion ensimmäisen vuoden oppimäärä. Vuonna
1983 opisto sai oikeuden antaa todistuksen peruskoulun oppimäärän suorittami
sesta. Avoimen yliopiston toiminta alkoi vuonna 1994. Nykyään Kauhajoen evan
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kelisen opiston opetuksen pääpaino on taiteissa, hoitoalallapa kasvatuksessa.5
Kaupallista ja ammatillista koulutusta ryhdyttiin puuhaamaan jo 1960-luvun
vaihteessa ammattikoululain ja kunnan omien tavoitteiden perusteella. Kauppa
koulun taustaorganisaatioksi perustettiin kannatusosakeyhtiö. Oppilaitos aloit
ti toimintansa kaksivuotisena 1963, ja kohta saatiin myös kauppaopisto-osasto.
Puolen vuosikymmenen päästä opetukseen tuli linjajako ja opistopuoli muuttui
kolmivuotiseksi. Vuonna 1979 oppilaitos siirtyi kahdeksan kunnan - Kauhajoki,
Isojoki, Karijoki, Kristiinankaupunki, Kaskinen, Teuva, Jurva (nyk. Kurikka) ja
Närpiö - muodostaman liiton omistukseen. Seuraavana vuonna saatiin ylioppi
lasluokka, ja 1980-luvun alkupuolella opetuksen sisältöä uudistettiin keskiasteen
koulu-uudistuksen mukaisesti.6
Vuonna 1964 aloittaneen ammattikoulun taustalle tuli suoraan kuntainliitto,
joka laajeni 1970-luvulla kattamaan mainitut kahdeksan kuntaa. Opetusta annet
tiin alkuun ompelijan, keittäjän, parturi-kampaajan, rakentajan, koneasentajan,
viilaaja-koneistajan sekä levyseppä-hitsaajan opintolinjoilla. Linjojen määrä kasvoi vähitellen ja 1980-luvulle tultaessa linjoja oli jo 13. Keskiasteen koulu-uudistus
toteutettiin portaittain. Koulu tarjosi myös oppisopimuskoulutusta. Vuonna 1994
Suupohjan kauppaoppilaitoksen kuntayhtymä ja Kauhajoen ammattioppilaitok
sen kuntayhtymä yhdistettiin Suupohjan ammatti-instituutin koulutuskuntayh
tymäksi. Lukio-opinnot sisältävät ns. yhdistelmäopinnot tulivat mahdollisiksi
vuonna 1995. Aiemmin kuvattu kotitalous- ja maatalousoppilaitosten yhdistel
mä Suupohjan ammattiopisto tuli osaksi Suupohjan ammatti-instituuttia vuonna
1996. Aikuiskoulutusosasto huolehtii mm. oppisopimuskoulutuksesta ja erilaisista
näyttötutkinnoista. Nuorisoasteella on viime aikoina ollut n. 700 opiskelijaa, aikuisasteella n. 450.7
Ammattikorkeakoulujen synnyttämisvaiheessa Kauhajoelta lähtivät kyseistä
koulumuotoa tavoittelemaan koti- ja laitostalousoppilaitos sekä kauppaoppilaitos.
Pitkän ja monivaiheisen prosessin jälkeen kotitalouspuolelle saatiin ammattikor
keakoulutasoinen restonomikoulutus vuonna 1999, osana Seinäjoen ammatillisen
korkeakouluopetuksen koulutuskuntayhtymää. Koulutus oli kuitenkin kovin ly
hytikäinen, sillä vuonna 2013 restonomikoulutus siirtyi Seinäjoelle. Kauhajoella
jatkui enää maakuntakorkeakoulumalliin perustuva aikuiskoulutus, jonka mukai
sesti vuonna 2014 aloitettiin sairaanhoitajien koulutus monimuoto-opintoina.8
Seinäjoen koulutuskuntayhtymän toisen asteen ammatillinen koulutus puo
lestaan eteni vuonna 2005 Seinäjoen koulutuskeskus Seduksi. Tällöin Kauhajoen
koti- ja laitostalousoppilaitoksen toisesta asteesta syntyi Kauhajoen palvelualojen
oppilaitos. Vuonna 2009 mukaan liittyi lisää oppilaitoksia ja Koulutuskeskus Sedu
kasvoi kattamaan peräti 20 kuntaa neljän eri maakunnan alueella. Koulutuskeskus
Sedun Kauhajoen toimipisteessä oli tätä kirjaa kirjoitettaessa mahdollista suorittaa
lähihoitajan ja kokin tutkinnot. Kokkiopinnot olivat kuitenkin siirtymässä muihin
toimipisteisiin. Lisäksi Sedu Aikuiskoulutus järjestää mm. näyttötutkintoihin val494

mentävää koulutusta sekä oppisopimus- ja työvoimakoulutuksia.9
Suupohjan alue on mukana Etelä-Pohjanmaan tutkimusverkosto Epanetin toi
minnassa Vaasan yliopiston logististen järjestelmien professuurin sekä huoneka
lualan konseptijohtamisen professuurin kautta. Lisäksi Vaasan yliopisto on tar
jonnut alueella,johtamiskoulutusohjelmia kolmen vuosikymmenen ajan. Vuosina
2003-2008 se järjesti Levön-instituuttinsa kautta avointa yliopisto-opetusta yritys
elämän ja alueen kärkihankkeiden tarpeisiin (ns. Corporate University). Myöhem
min Vaasan yliopisto järjesti esimerkiksi avoimen yliopiston opintoja ja kandidaa
tin opintokokonaisuuksia. Näitä oli mahdollista suorittaa Kauhajoen evankelisessa
opistossa. Tätä kirjaa kirjoitettaessa evankelinen opisto tarjosi yliopisto-opintoja
yhteistyössä Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen avointen yliopistojen kanssa.10
Koulujen merkitys Kauhajoen ja koko seutukunnan kehitykseen on ollut kes
keinen ja on edelleen "elämän ja kuoleman kysymys”. Nuorisolle perusasteen jäl
keisiä opintoja tarjoavat koulut ovat olleet Kauhajoen avain menestykseen lähes
sadan vuoden ajan. Viisaat kuntalaiset, isännät, emännät ja päättäjät perustivat
maamieskoulun, kotitalousopiston, oppikoulun, ammattikoulun ja kauppaoppilai
toksen. Yhteisenä tavoitteena on ollut antaa nuorille mahdollisuus kehittää osaa
mistaan omalla seutukunnalla sekä tarjota eväitä yksilön ja koko alueen menesty
miseen.

495

Liite 5:
Lauri Hautamäki, Erkki Jyllilä ja Jari Mäki-Rahkola

Kainaston Polttoturve-Pehkutehdas Oy, varhainen innoittaja
Kainaston Polttoturve-Pehkutehdas Oy:llä oli 1900-luvun alkupuolella merkittävä
asema kauhajokelaisen teollisuuden kehityksessä. Ensimmäisenä toimitusjohtajana vuosina 1920–38 toimi rakennusmestari Eevert Paavali (Paavo) Tamminen.
Hänen johdollaan yritys loi pohjaa Kauhajoen turveteollisuuden kehittymiselle ja
sitä tietä myöhemmin metalli- ja erityisesti materiaalinkäsittelyalan teollisuudelle.
Lähtökohdat olivat paikkakunnan muihin sen aikaisiin yrityksiin verrattuna hyvät. Yrityksellä oli alussa varsin hyvä rahoituspohja, kauhajokelaisten omistajien
lisäksi vaasalainen kauppaneuvos Nestor Eskola ja kurikkalainen rakennusmestari
Sameli Hakola. Rahoituspohja vahvistui vielä, kun yhtiö myytiin vuonna 1926 Jyllinkosken Sähkö Oy:lle. Johdossa oli Kauhajoella harvinaista alalle sopivaa ammatillista rakennusalan koulutusta. Konepajassa työskenteli myös konemekaanikko
ja -piirtäjä Erik Walin.1
Aluksi polttoturpeen nosto tapahtui käsivoimin, jolloin se tuli kalliiksi ja kannattavuusongelmat pahenivat. Taloudellisten vaikeuksien takia Jyllinkosken Sähkö Oy osti yrityksen vuonna 1926. Niinpä Paavo Tamminen pyrki kehittämään
turpeen nostoa suunnittelemalla ja rakennuttamalla yrityksen omassa konepajassa
tarvittavaa mekaniikkaa tehostamaan turvetuotantoa. Professori Martti Salmen2
mukaan johtavana periaatteena oli Kainaston Turve Oy:ssä hyvin harkittu ja määrätietoinen toiminta, johon liittyi oma-aloitteisuutta ja kekseliäisyyttä. Jo toiminnan alkuaiheessa yhtiö lähetti miehen ulkomaiselle opintomatkalle perehtymään
polttoturveteollisuuden saavutuksiin maailmalla. Kotimaassa ei niihin aikoihin
mitään oppimista ollutkaan, koska aiemmat yritykset oli kannattamattomina lopetettu ja muut yritykset oli äskettäin perustettu. Opintomatka oli antoisa ja sen
tuloksena saatiin kotiin tuotavaksi valmiit suunnitelmat saksalaisen uusimman
mallin turvekoneen rakentamiseksi. Kone rakennettiin yhtiön omassa konepajassa
ja osoittautui hyvin toimivaksi. Samanlaisia koneita rakennettiin omassa pajassa
myöhemmin kaksi lisää.
Paavo Tammisen jälkeen toimitusjohtajat vaihtuivat useasti. Hyvänä johtajana
mainitaan erityisesti eversti evp. Yrjö Opas. Yrityksen toiminta kesti aina 1960-luvun puoliväliin saakka. Tuotannon mekanisointi ja tuotekehittely jatkuivat kaiken
aikaa. Kun jatkosodan aikana polttoturpeen käyttö lisääntyi, turpeennostokonetta uusittiin omassa verstaassa perusteellisesti monessa vaiheessa.3 Koneen teho
nousi jo 1940-luvun alussa Martti Salmen4 mukaan todella korkeaksi; kone kaivoi,
muokkasi ja levitti turpeen sekä liikkui samanaikaisesti eteenpäin. Kyseessä oli
kuitenkin vasta koneen pitkälle toteutettu mekanisointi eikä vielä suinkaan tietokoneella ohjattu automaattinen tuotantolinjasto. Ajan mittaan oma tuotekehitys
loppui, koska tarpeellisia uusia laitteita voitiin ostaa. Niinpä oman pajan rooliksi
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tuli pääsääntöisesti olla vain korjauspaja. Vuonna 1955 perustettiin erillinen brikettitehdas. Toiminta oli aluksi kannattavaa, mutta ajan mittaan tehdas jouduttiin
sulkemaan.5
Polttoturveteollisuudessa käytettyjen koneiden rakentaminen edellytti työntekijöiltä korkeata ammattitaitoa. Etelä-Pohjanmaalla sepäntaito oli jo alun perin
korkealla tasolla; hyvinä esimerkkeinä Könnin mestarisuku sekä kauhajokelaiset
asesepät. Turveyhtiön paja oli kauhajokelaisittain isokokoinen ja tuotti samalla
koneita ja ammattitaitoista työvoimaa muille turvealan yrityksille. Voi olla, että
Kainaston Turve Oy:llä on ollut tämäntapaista vaikutusta myös Pajulahden ja Jyvä
Oy:n metalliteollisuuden kehitykseen 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa. Nämä kaksi yritystä olivat tärkeässä roolissa esimerkiksi karstaamo- ja kehräämökoneiden
valmistuksessa.
Voidaan ajatella, että Kainaston Polttoturve ja Pehkutehdas Oy:n perintönä Kauhajoella virisi ja kasvoi merkittävää koneenrakennuksen tietotaitoa, ihan
työntekijöistä koulutettujen henkilöiden tasolle. Tämä on johtanut usean yrityksen
mahdollisuuksiin kasvaa jopa maailmalla menestyviksi vientiyrityksiksi.
Materiaalinkäsittelyn laajenemisen suuri vaikuttaja, Esko Salo, sai Kauhajoelle siirryttyään ensimmäisiä suuria urakoita myös turveteollisuuden alalta, jossa
Kauhajoella oli jo aiemmin oltu edellä muuta Suomea. Esko Salo pitää suurena
ideanaan sen, että yhdisti omassa yrityksessään laitteiden valmistuksen ja automaation, joita yritykset olivat aiemmin tilanneet erikseen. Hänkin saattoi saada
virikkeitä idealleen nimenomaan Kainaston Polttoturve Oy:n suorittamasta yhtäaikaisesta turvekoneiden kehittelystä ja rakentamisesta. Myös Pajulahdessa ja
Iiron Turve Oy:ssä toimittiin yhteistyössä samalla tavalla. Viimeksi mainittujen
yhtiöiden korkeatasoisesta teknisestä osaamisesta vastasi omistajaperheeseen kuulunut insinööri Heikki Toivakka,6 joka on myös kirjoittanut turvetuotannosta
Kauhajoella Kauhajoen metsien ja soiden -kirjassa.
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Yhteiskunta laskee nykyään paljon yrittäjyyden ja yritysten varaan. Tämä kirja
antaa panoksensa yrittäjyydestä käytävään keskusteluun kertomalla yhden vahvan
yrityspitäjän, Kauhajoen, yrittäjyyden tarinan.
Kauhajoella on totuttu tekemään itse, oli kyse sitten elannon hankkimisesta tai
yhteisön olojen parantamisesta talkoovoimin. Paikkakunta on tämän hengen avulla
muuntunut vahvasta maatalouspitäjästä monipuoliseksi teollisuuden ja palveluiden
keskukseksi. Perinteikkäiden alojen oheen on kehittynyt erikoisteollisuutta jopa
toimialakeskittymiksi asti. Lisäksi on vienti- ja tuontiosaamista ja vastapainona
kotoisia palveluita sekä lähiruuan tuotantoa. Vähittäiskauppa palvelee laajaa aluetta.
Mikään näistä ei ole syntynyt itsestään, vaan on vaatinut aktiiviset suunnittelijat
ja toteuttajat, jotka ovat osanneet yhdistellä resurssit oikealla tavalla ja oikeaan
aikaan. He voivat olla yrittäjiä, päättäjiä tai muita innovaattoreita.
Tarinaan kuuluu aina myös epäonnistumisia. Kirjassa kuvataan yrityksiä
ja yrittäjyyttä muutamien keskeisten alojen sekä esimerkkien kautta. Aikajänne on
1 8 0 0 -luvulta nykypäivään. Toimintaympäristön kehittymisen pääpiirteet tuodaan
esiin, sillä yritykset eivät voi toimia aikakaudesta ja ympäristöstä irrallaan.
Kirja sopii hyvin monenlaisille lukijoille siihen valitun esitystavan vuoksi.
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