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J S AUHAJOEN KUNTA on laaja sisämaapitäjä Etelä-Pohjanmaan etelärajalla Kauha- 
* ^ 'wjoen ja sen kolmen lisäjoen ympärillä. Pääosaltaan pitäjä sijaitsee Suomenselän veden- 
jakajaseudun pohjoispuolella. Suurin osa alueesta on pohjoiseen ja länteen loivasti alenevaa 
tasankoa.

Hallinnollisesti Kauhajoki kuuluu Ilmajoen kihlakuntaan Vaasan lääniä sekä oikeuden 
hoitoa varten Vaasan hovioikeuspiiriin ja Kauhajoen tuomiokuntaan. Kunnan alue muodos
taa Kauhajoen nimismiespiirin.

Väkiluku oli vuoden 1963 alussa seurakunnan tilastojen mukaan 17508 henkeä, joista 
miehiä 9017 ja naisia 8491.

Kunnan pinta-ala on 1304 km2. Maatalouslaskennan mukaan maan käyttö on seuraava: 
puutarhaa 75, viljeltyä peltoa 23436, laidunta ja niittyä 840, kasvullista metsämaata (I—V lk) 
71614, tontit, tiemaat ja vesistöt 3534 ja joutomaita 30901 ha.

Viljelmien kokonaisluku kunnan alueella lähentelee 3500:a. Viime sotiemme jälkeinen siir
tolaisten ja rintamamiesten kotiuttaminen antoi voimakkaan sysäyksen valtion harjoittamalle 
asutustoiminnalle. Huomattavin näin syntynyt suurkylä on Sahan- ja Tuhkanevan asutusalue, 
johon peltoa tulee enemmän kuin 600 ha. Valmiina on jo  400 ha. Kaikkiaan on Kauhajoella 
sotien jälkeen 18 vuodessa raivattua uutta peltoa 3500 ha. Näin huomattavaan raivaustulok- 
seen on voitu päästä nykyaikaisia koneita hyväksi käyttäen. Mainittakoon, että pitäjän 
alueella on tällä hetkellä käytössä noin 800 traktoria.

Peltoviljelyn rinnalla on karjanhoito jatkuvasti kehittynyt. Sen laajuutta kuvastaa se, että 
luetteloissa olevista 8000 lypsävästä lehmästä on v. 1962 saatu neljään eri osuusmeijeriin 
maitoa 20.600.000 kg. Määrä on todennäköisesti suurin, mitä koko valtakunnassa on yhden 
pitäjän alueella koskaan vuoden aikana tuotettu maitoa.

Suuri metsäpinta-ala antaa vastaisuudessa mahdollisuuden voimistuvaan metsätalouden 
kehittämiseen. Metsien keskimääräinen lisäkasvu on tällä hetkellä pieni osaksi niukkaravin
teisen maaperän, osaksi tasaisten metsäalueiden soistuneisuuden vuoksi. Ns. joutomaan nimellä 
olevaa aluetta on 30.000 ha. Uskomme että kohta on edessä aika, jolloin »joutomaa»- 
nimitystä ei tarvitse käyttää. Viidellä eri suolla on jo  käynnissä koneellinen polttoturpeen 
valmistus, tuhansia hehtaareja on suota, josta aikanaan valmistettaneen kasvuturvetta. Osa 
soista raivataan pelloksi ja huomattavia alueita otetaan metsänviljelyyn. Parin viimeisen vuosi
kymmenen aikana on metsäojaa kaivettu 2.000.000 jm. Seuraavan kymmenvuoden tavoitteena 
on 4.000.000 jm metsäojaa ja 200 km hyväkuntoista metsäautotietä.

Teollisuutta on paikkakunnalla ollut vähänlaisesti. Selviä merkkejä pienteollisuuden elpy
misestä on kuitenkin havaittavissa. Elävästi tajutaan, että teollisuuden saaminen kuntaan rat
kaisisi maatalousvaltaisen pitäjän monet epäkohdat. Näin saataisiin mm. työtilaisuuksia maa
taloudesta vapautuvalle työvoimalle. Se osaltaan hidastaisi ns. maaltapakoa.

Liike-elämän piiriin kuuluva erilainen kaupallinen toiminta on sotien jälkeen ikään kuin 
uudestaan syntynyt. Sitä kannustaa reipas yrittäjämieli, se on elävää ja näyttävää. Välähdyk
sen siitä saa kuka tahansa ja voi asian nopeasti todeta pistäytymällä kirkonkylän monissa eri
laisia tarvikkeita myyvissä vähittäiskaupoissa.

^~JS AUHAJOEN SEURAKUNTA kuuluu Lapuan hiippakuntaan ja Ilmajoen rovastikun
n a lta a n . Omalla rajoitetulla alueellaan Kauhajoen seurakuntalaiset ovat tehneet seurakunta
työtä noin 400 vuotta. Kauhajoki on määrätty Ilmajoen saarnahuonckunnaksi v. 1624 ja kap
peliksi v. 1627. Itsenäiseksi seurakunnaksi Kauhajoki tuli v. 1858 ja kirkkoherrakunnaksi v. 
1884. Ensimmäinen kirkkoherra tuli virkaan kuitenkin vasta v. 1892.

Erikoislaatuisena ilmiönä korostuu seurakunnan elämässä monien kirkkojen rakennustyö. 
Vajaan 400 vuoden kuluessa on nykyiselle kirkkoalueelle jouduttu rakentamaan kuusi eri 
kirkkoa. Ensimmäinen Herran huone tehtiin v. 1584 piispa Eerik Eerikinpoika Sorolaisen 
määräyksestä. Rakennustyön osaksi epäonnistuttua piispa antoi v. 1622 kauhajokelaisille uuden 
määräyksen rakentaa kelvollinen saarnahuone. Parastaan eivät seurakuntalaiset suinkaan nyt
kään yrittäneet, koska jo v. 1686 rakennettiin uusi pyhättö. Nyt tehtiin kirkko suurella huo
lella. Se olikin seurakunnan käytössä aina vuoteen 1783, jolloin valmistui mestari Toppeliuk- 
sen maalauksista kuuluisaksi tullut kirkko, jonka venäläiset polttivat Suomen sodan aikana 
1.9. 1808. Seuraava ja jo  viides järjestyksessä oli suurisuuntainen ristipitkiö, suunnittelija 
jalasjärveläinen kirkkomestari Köhlström. Sata kolmekymmentä kuusi vuotta ehti tämä temp
peli palvella seurakuntaa. Perusteellisten korjaus- ja uudistustöiden päättymäisillään ohessa 
se seurakuntalaisten suureksi suruksi paloi hirvittävällä voimalla 29. 9. 1956. Arveltiin, että 
kirkon museohuoneessa olleiden maaliaineiden itsesytyntä aiheutti palon. Nykyinen kirkko 
on rakennettu arkkitehti Veikko Larkaksen ehdotuksen mukaan ja vihitty tarkoitukseensa 
21. 12. 1958.

Pitäjän laajuuden tähden on jouduttu lisäksi rakentamaan kaksi kyläkirkkoa. V. 1934 
valmistui arkkitehti Matti Visannin suunnittelema Nummijärven kirkko sekä v. 1951 raken
nusmestari J. Pellon laatimien piirustusten mukaan Kauha järven kirkko.



Kirkkojen tuhoutuminen ja niiden uudelleen rakentaminen on vaatinut seurakuntalaisilta 
jatkuvaa työtä ja uhrimieltä. Mutta se on myöskin lujasti kiinnittänyt heidät kirkkoonsa. 
Ehkä juuri tämän takia kirkkotie on tullut heille tutuksi ja rakkaaksi. Runsain joukoin he 
nyt osallistuvat yhteisiin jumalanpalveluksiin. Keskimäärin on pääkirkossa sunnuntaisin kuu
lijoita kesällä 700 ja talvella 550. Kirkkoon mahtuu toista tuhatta henkeä. Usein se on kum
minkin täynnä väkeä. Runsaasti on kuulijoita myöskin kyläkirkkojen jumalanpalveluksissa.

Seurakunnan vakinaiset palvelijat samoin kuin monet vapaata harrastustyötä tekevät tahto
vat omistaa monipuolisen työnsä koko laajan seurakunnan hyväksi. Hartaustilaisuuksia pide
tään eri puolilla seurakuntaa vuosittain 500— 600. Lähetyspiirejä on 22, diakoniapiirejä 17. 
Pyhäkoulutyössä on toiminut vuoden aikana 34 opettajaa.

Nuorisotyön johtoa varten on virassa olevat tyttö- ja poikatyönohjaajat. Poikakerhoja on 
20, poikien lukumäärä niissä 400, tyttökerhoja 12, jäsenmäärä noin 300. Partiolippukunta on 
antanut työlle oman värikkään lisän.

Kirkkokuoroon kuuluu 40 laulajaa ja seurakunnan poikatorvisoittokuntaan 25 soittajapoi- 
kaa. Toiminta on molemmissa järjestöissä ollut elävää ja tuloksista rikasta.

Seurakunta omistaa kolme pappilaa ja kanttorilan. Mainittuihin virkataloihin kuuluva 
maa on pääasiassa metsää, yhteensä noin 2000 ha, josta kuitenkin kasvullista noin 1000 ha. 
Huomattava osa kasvussa olevasta maasta on laihaa kangasta. Hakkuut on jo  pitkähkön 
ajan kuluessa suoritettu metsänhoidollisen suunnitelman mukaan. Tästä syystä metsien tuotto 
on ollut tyydyttävä ja metsistä saaduilla tuloilla on ollut merkitystä seurakunnan talouden 
hoidossa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana kehitys on ollut voimakasta monilla toiminnan aloilla 
koko pitäjässä. Kauhajoki on vakiinnuttanut asemansa Suupohjan pitäjien joukossa. Harras 
toivomme on, että kauhajokelaiset saisivat vastaisuudessa elää ja tehdä työtä onnellisten täh
tien alla. Yhä edelleen täällä voimistukoon hengellinen, henkinen ja aineellinen toiminta.

V. J. Marttila

V /  AUHAJ OKI is a rural municipality in the Province of Vaasa. It belongs to the District 
of the Court of Appeals in Vaasa and the Judicial District of Kauhajoki. Its aroa 

constitutes the Bailiwick of Kauhajoki.
The area of Kauhajoki is 1304 km2 (504 sq.mi). In January 1963 the number of the inlia- 

hitants was 17508.
Kauhajoki is chiefly an agricultural locality with about 3500 farms. It has altogetlier 23436 

ha. (c. 57800 a.) of cultivated field and 71614 ha. (c. 177000 a.) of productdve forest. Along with 
farming dairying and forestry are typical means of livelihood. It has been gratifying to 
notice that industry on a small scale and trade have shown clear signs of rise in the last 
few years.

In Kauhajoki there are 32 elementaiy schools, a citizen’s School, a secondary scliool and 
an adult continuation school as well as 9 courses and schools preparing for different trades.

It can clearly he seen that the last ten years have been a period of significant reforms and 
development.

HE CONGREGATION OF KAUHAJOKI belongs to the Diocese of Lapua and to the 
^■^Deanery of Ilmajoki. Congregational work began 400 years ago. Kauhajoki was made a 

subordinate congregation of Ilmajoki in 1624, an independent congregation in 1858 and a 
congregalion in charge of a rector in 1884.

I l  workers on the staff of the congregation are permanently appointed.
The parisliioners have had a great deal of concern over their cliurches. Between the years 

1584— 1958 they have been compelled to build six different cliurches on the same site. Gene- 
rations have cherished the memory of the church famous for the paintings by Toppelius 
which was burnt down by the Russians during the War of Finland in 1808. Towards the end 
of September 1956 a conflagration broke out. In two or three hours the church, which had just 
been repaired, burnt to the ground. The present church, dedicated in 1958, was designed by 
the architect Larkas. Besides, two village churches have been built because of the size of the 
parish area.

Congregational work is wide and varied. There are among others 22 missions circles, 17 
diaconal circles, 20 boys’ clubs, and 12 girls’ clubs. There are about 700 memhers altogetlier 
in the clubs of yoimg people. This year 34 Sunday school teachers have been at work.

More young people have joined activities in the congregation in recent years than before. 
This is a promise of a living congregation now and in the future.
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J O H D A N T O

(,L s  ÄHELTÄ Satakunnan rajaa, heinää kasvavasta Kaulia järvestä lähtevät vedet valumaan 
pitkin pienoista lumpeen peittämää Kauhaluomaa pohjoista kohti. Satoja mutkia muodos

tellen, lähteistä ja pikku puroista lisävesiä saaden se kasvaa vähitellen leveämmäksi ja syvem
mäksi. Havuskylän kohdalla, Hyypän kumpuilevasta maastosta Lakeuden laitaan päästyään, 
luoma on kasvanut joeksi. Se on tästä lähtien Kauhajoki, johon Aronkylän kohdalla yhtyy 
Heikinkankaasta Päntäneen kautta virtaava Möykynluoma ja siihen Kainaston lakeudella liit
tyvä Norinluoma. Turjankylän kohdalla vahvistavat sitä Ikkelänjoen kautta tulevat Ikkelä- 
järven vedet. Näistä joista ja luomista muodostuu se Kyrönjoen latvus, jonka varsille ovat 
aikoinaan asettuneet asumaan kantakauhajokisten esivanhemmat ja näitä jokivarsia asuvat ja 
viljelevät tänä päivänä heidän jälkeläisensä. Ei ole varmaa, tulivatko he tänne veden kulku
suuntaan vaiko vastavirtaan, mutta joka tapauksessa joki on ollut heidän oppaanaan. Se oli 
pienellä, yksipuisella purrella puikkovan kulkuväylä kesällä. Se oli talvella pulkassaan ajavan 
tai lylyään lykkivän varma opastaja halki peninkulmasalojen. Sen varteen tallautui polku, 
joka vähitellen leveni tieksi. Missä joki teki mutkan, polku oiusti, mutta palasi pian joki
varteen takaisin kuin eksymistä peläten. Joen tuntumasta nousivat esikauhajokisten kytösavut. 
Jokeen he niruttivat pohjavedet rantasoitten hetteistä iskeäkseen raivauskuokkansa suon kui- 
vahtaneeseen pintaan. Kuokoksesta kasvoi jumalanvilja, jonka särpimeksi nousi kalaa joesta 
ja löytyi riistaa rajattomasti rannattomista metsistä. Jokivarteen oli turvallista pysähtyä ja 
siihen he jäivätkin vuosiksi ja heidän jälkeläisensä vuosisadoiksi. Tien varsilta alkoivat nousta 
kytösavujen ohella ilmaan tervahautojen kitkeräntuoksuiset katkut, ja tietä myöten vierivät 
terva- ja sysikuormat rannikon satamapaikoille.

Asutus laajeni ja taajeni, mutta aina jokivarsia seuraten. Sukupolvet vaihtuivat. Polvi 
polvelta kasvoi maanmöyrijä yhä lujemmin kiinni tähän isien raivaamaan kamaraan. Tämä 
oli nyt hänen perintömaataan. Tätä kontua hän rakasti: Tätä hän oli valmis henkeen ja 
vereen puolustamaan.

Vuosisadat kuluivat. Elämä sai uusia muotoja. Joen kaltaalle kohosi kirkko, jossa pyydet
tiin Jumalan siunausta työlle. Siellä saivat lapset kasteen, ja sen toimesta he saivat lukemisen 
taidon. Siellä vihittiin avioparit, ja sen siunattuun multaan kulki lopuksi maanmyyrtäjän vii
meinen matka. Kirkon hoivissa kehittyi alkuun se pitäjäyhteiskunta, jonka tämän päivän 
asukas tuntee monina seurakunnallisen ja kunnallisen toiminnan muotoina. Niiden alaisuu
teen hän väistämättä kuuluu, mutta ne myös takaavat hänelle turvallisen olon.

Kuvakirjamme sisältää välähdyksiä tämän hetken Kauhajoesta ja joitakin varhaisemmil
takin vuosilta. Tämän päivän kauhajokiselle se tuskin sisältää mitään uutta ja yllättävää, 
mutta kenties sille, joka sen löytää sadan vuoden kuluttua kirjahyllyn pölystä tai jonkin 
arkiston kätköstä, se voi tarjota yhtä ja toista mielenkiintoista katseltavaa.

llc river Kauhajoki flowing through the rural municipality of the same naine in an upper 
'*^‘fork of the river Kyrö and starts from Lake Kauhajärvi in the Southern part of the 

municipality. The streams Möykynluoma and Norinluoma as well as the river Ikkelänjoki, 
which starts from Lake Ikkeläjärvi, flow into it within the confines of the muniicipality.

Very early the hunting and fishing settlers, coming from the soutli and maybe also from 
the seashore, began to tili the fertile lands along the shores of these rivers and streams. Later 
on tliey burnt tar needed in ship building on the seashore.

In the 1600’s, when a church was built for this region, parochial activity began to develop 
later on to be divided into the congregational and municipal activities with many modern 
fornis of administration.

This illustrated book gives a scetcliy characterization of life and living in Kauhajoki. At 
the same time as it wants to bring greetings from the native place to tliose who have 
emigrated it wants to show their descendants what that corner of »the old country» is like 
which their parents once left to seek their fortune in new conditions.



SYNNYIN
SEUDULLE

10 . 8 . 1948

KATSEES YMPÄRILLES LUO: 
PERINTÖSI MAA ON TUO!
JOKA PELTO, JOEN RINTA 
TÄÄLL’ ON HIEN, VEREN HINTA. 
ISÄIN TÖISTÄ TIENOOT PUHUU, 
SANKAREISTA TUULET HUHUU: 
"LAHJANA EI TÄÄLLÄ SAA 
JALAN ALAA OMISTAA.”

RAKKAIN KOLKKA KOTIMAAN, 
TÄNNE AINA AATOS SAA,
TÄÄLLÄ TUNTUU MULLAN TUOKSU, 
TÄÄLLÄ TYYNEN VIRRAN JUOKSU 
UURTAA LAKEUDEN PINTAA, 
LAAJAN KAUHAJOEN RINTAA.
KEN EI TÄTÄ TAHTOISKAAN 
SYNNY INP AIKK A A OMISTAA!

TUULET RAIKKAAT TUUDITTAA 
TÄHKÄNTÄYTTÄ ULAPPAA,
MISSÄ MUINOIN AALTOS MERI, 
PELTO MEREN HENGEN PERL 
TÄÄLLÄ AATOS KAUAS KANTAA, 
KATSE TAPAA TAIVAAN RANTAA. 
TÄNNE KAIPAAN, TÄÄLLÄ ON 
SYNNYINSEUTU VERRATON.

TÄÄLLÄ HEILIMÖIVÄT NÄÄT 
MYÖSKIN HENGEN TÄHKÄPÄÄT. 
TÄÄLL’ ON OPINAHJOT MONET, 
TÄÄLL’ ON AUKI TIEDON OVET, 
MATALA JA HALPA HAIPUU, 
KASVAA VAPAUDEN KAIPUU.
—  ONNELLINEN, JOKA SAA 
TÄTÄ MAATA OMISTAA.

MATTI PORKKALA



JOKI
The river

2. Kauhajoen pitäjän eteläosassa 10 km päässä Satakunnan pohjoisrajasta sijait
see heinää kasvava Kauhajärvi.

In the southem part of the ruräl municipality of Kauhajoki, six miles from 
the northem horder of Satakunta province, is grassgrowing Lake Kauhajärvi.

3. Järvestä lähtee pohjoista 
kohti Kauhaluoma. Se on 
Kauhajoen alku, mahta
van Kyrönjoen latva.

From the lake starts the 
small stream Kauhaluo
ma. Tliat is the heginning 
of the Kauhajoki, the 
upper fork of the large 
river Kyrö.



4. Tukevien porakivien kan
nattama ylittää Satakun
nan maantie luoman. 
Tästä alkaen tie ja joki, 
nämä kaksi ikuista vael
tajaa, seuraavat toisiaan 
mereen saakka.

Supported by firm drilled 
blocks of Stone the road 
from Satakunta province 
crosses the stream. From 
here the road and the 
river, the eternal wande- 
rers, accompamy one 
another tili the sea.

5. Monista puroista ja lähteistä vahvistusta saaneena k x n  suunnastaan epätietoisena 
nmtkittelee luoma lukemattomia niemekkeitä muodon t allon Hyypän töyrien välissä.

Strengtliened by a numher of brooks and springs, and as if uncertain of its direction, 
the stream meanders along between the slopes of Hyyppä village.



6. Luoma on kasvanut joeksi. Havuskylän kohdalla tie ja joki ovat kohdanneet 
toisensa. Moni tervakuorma on tässä aikoinaan pysäytetty vetojuhdan juot
tamista varten.

The stream has grown into a river. In Havuskylä village the road and the 
river meet. In olden days many a cart with a load of tar was stopped here so 
that the horse could be watered.



<*S>uven suuri, runsas rauha yllä 
soiluvaisen virransuvannon 
kestät, viivyt vain, sen tiedän kyllä 
kirkkaan, kiitäväisen tuokion.”

Otto Manninen 
(Virrantyven)

7. Kirkonkylän puistot kuvastelevat joen pintaan.

The parks of the main villiage reflcct in the water of the river.
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8. Pitäjän itälaidassa sijaitseva Ikkeläjärvi välkehtii ilta-auringon valossa. Veneet ovat mata- 
lain rantain vuoksi tasapohjaisia.
At tlie eastem edge of the municipality Lake Ikkeläjärvi gleams in the evening sun. Flat- 
boats are used because it is shallovv near the shores.

9. Korkeatöyräisessä uomas
saan virtaa järvestä Ik- 
kelänjoki metsien halki 
Kauhajokeen.

Bctween its high forest- 
clad banks the river 
Ikkelänjoki flows from 
the lake towards the 
river Kauhajoki.



10. Pakkoolan kosken myllytammi Ikkclänjoessa. Ikimuistoisista ajoista on koskessa pyörinyt 
mylly, joka aluksi n.s. jalkamyllynä ja myöhemmin uudenaikaistettuna on jauhanut viljat 
Kainaston perukoita myöten.

The dam of Pakkoola rapids in the Ikkelänjoki. Time out of mind a mill has ground grains 
into flour here. It was a treadmill first.



11. Kantokylän silta.

The bridge of Kantokylä village.

12. Mattilan mylly Kirveskoskessa. Purettu 1959.
Mattila mill at Kirveskoski rapids. Torn down m 1959.



13. Maantie ja joki kohtaavat toisensa jälleen Turjankylässä. Taustalla Ikkelänjoen yhtymä
kohta.

The road and the river meet again in Turja village. In the background the meeting-place 
of the rivers Kauhajoki and Ikkelänjoki.

14. Kauhajoki on koonnut sivujokiensa vedet ja levittäytyy lähellä Kurikan rajaa Mukkalan 
lammessa komeaksi virraksi.

The river Kauhajoki h as collected the waters of its tributaries and broadens out into a 
stately river in Mukkula pool near the border of the rural municipality of Kurikka.



EN TALO 1800-LUVULTAKAUHAJ OKELAI N
The Kauhajoki famihouse in the 19th century

"(Qli nyt ihana rauha 
sekä ulkona että sisällä 
torpan sunnuntailakeassa tuvassa 
—  Oli rauha ja hiljaisuus.”

Aleksis Kivi

15. Tuvan nurkkaus museosta.

Part of the Kving-room in the museum.
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16. Yrjänäisen talo rakennettu v. 1804. Nykyään Kauhajoen kotiseutumuseo. »Lakeuden 
pystypäincn mies on tahtonut talonsa nostaa niin, että se näkyy ja siitä näkee.»

Yrjänäinen farmhouse, built in 1334, now the musenm of Kauhajoki.

17. Museon porttilutti.

The left witli a gatevay in the museum.



18. »Komeana kohoaa Hämes-Havuunen rukihisten peltojansa keskeltä. Siinä kaksikerroksinen tupa- 
rati, vellikello vielä harjalle, porttikäytävät pihaan, hauskat ristikkoaidat lalontien kahta 
puolta. —  Hyvin kehtaa olla koko pitäjehen vanhimpana.»

Samuli Paulaharju

Hämes-Havuunen farm. The main building is two-storeyed. On the roof is the farm-bell which 
was rung at meal times. Two gateways lead into the farmyard.



19. Ala-Mattilan monet vaiheet kokenut 2-vooninkinen tuparati. Kivijalassa kirjoitus: 
Rakentt w. 1867. Alexander Mattila. Talossa on 4 tupaa, 4 porstuaa ja 8 kamaria.

Ala-Mattila farmhouse, built by Alexander Mattila in 1857. In ifc- two storeys it has 
four living-rooms, four entrance halls and eight chambsrs.

20. Museon aitta ja tuulimylly. Aitta Yli-Marttilasta ja tuulimylly Ikkeläjärveltk.

The granary and the windmill in the museum are from Yli-Marttila and Ikkeläjärvi.



21. Heikti Toivakan talon takkanurkkaus.
The hearth corner of the farmhouse of Heikki Toivakka.

22. Korpi-Aron kumia päärati.
The fine main building of Karpiaro farm.



23 Martti Toivakan talo. Kivijalassa: RakenJti wuoana 1866. Abel Toivakka.

The farmhouse of Martti Toivakka, bnilt by Abel Toivakka in 1866.

—  Kuka teki? > Vain nämä meidän paikan miehet.» Vastaus, on kuvaava: 
Suunnitellakseen, tuollaisen suhdakkaan, 
lennokkaan, nl;aan rakennuksen, eivät 
tarvinneet edes mestaria, itse tekivät'
Eikö siinä täydy olla rakennuskulttuuria 
veressä?

Heikki Klemetti eteläpohjalaisesta ta: es ta teoksessa 
»Kansan sara taiteesta.»

24. Päntäneläisen harrasta
jan kotimuseo.

The home museum of a 
Päntäne villager inte- 
rested in the history of 
his native place.
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25. Keski-Marttilan tuparati. Paloi uudenvuodenyönä 1963.

Keski-Marttila farmhouse, burnt down on New Year s night 1963.

26. Pieni »omakotita
lo» kirkonkylässä, 
viime vuosisadalla 
rakenneltu.

A  snaall »one- 
famfly house» in 
the main village, 
built in the 19th 
century.



27. 28. Enon pappila (ylempi) ja Äijälän pappila. Jäljestäpäin rakennettu arkistohuone turmellut 
ulkonäön. Molemmat suunnitellut ja rakentanut kansanmestari Hermanni Mansikkamäki.

Eno vicarage above and Äijälä rectory below, both designed and built by Hermanni Man
sikkamäki, a peasant master builder. The room of archives, built afterwards, has spoilt the 
exterior of the rectory.



29. Syrjäytettyjä. Vanha talo vinttikaivoineen Hyypästä. 

Deserted. An old farmhouse and a well with a sweep,



30. Kivikon 100-vuotias savusauna LustilankvIästä. — Vielä käytössä.

T ie 100-year-old sauna of Kivikko farm in Lustila village, still in use. There is only a vent 
fcr the smoke but no chimney.

31. Esihistoriallisen ajan Kauhajoelta löydettyjä työkaluja. Kauhajoen museo. 
Prehistoric tools, found in Kauhajoki; in the museum of Kauhajoki.



MULLAN TUNTUMASSA
Near the soil

Aluksi oli vain suo ja kuokkamies.
Jokaisesta kuokaniskusta syntyi jalan ala 
sitä peltolakeutta, jota maamies tänä päivänä 
kyntää ja äestää.

At first there was only the bog and the hoeing man. 
Foot by foot the hoe in the hands of the man 
turned the bog into the arable plain which is now 
ploughed and harrowed by the farmer.

32. Kuokkija Koihnannevalla. 
A man lioeing Koihna hog.
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33. Timotei on aloittanut 
kukintonsa. Se on hei
nänteon alkamisen läh- 
tömerkki uhkaavista pil
vistä huolimatta.

It is time to be making 
hay in spite of the 
threatening clouds.

34. »Seipäällä heinät on 
melkein kuin ladossa.»

There is a saying: »On 
the stakes the hay is as 
safe as if it were already 
in the barn.»



35. Luonnossa vallitsee rauha. Traktorin ja niittokoneen ääni on hetkeksi vaiennut. Vilja kypsyy ja 
heinä kuivuu seipäillä. Yläkuva Lellavalta, alakuva Filppulankylästä.

It is peaceful again, for the sounds of the tractor and the mower have ceased for a while. The 
grain ripens and the hay dries on the stakes. The picturc above from Lellava, below from 
Filppula village.



36. Ei enää takkavittoja. Traktorin kymmenet hevosvoimat siirtävät ladonkorkuisen kuorman ker
rallaan suojaan.

No longer need hay be carried by people. The tractor moves large loads of hay into the barn.

37. »Heinähäntä» tekee kuorman ja kuljettaa sen perille vain vipuja painellen, 

»The hay tail» makes the loading and carrying of hay very easy.



3^u u n  sirppi taivahalta merkin antaa; 
on tähkä täys, nyt elo korjatkaa!
On aika talven tieltä kotiin kantaa, 
mit’ antoi luomisvoimastansa maa.

K o s k e n n i e m i

39. Leikkuuta vanhalla ja uudella tavalla. 

Harvesting in old fasliion and new.



^j-li pellon mustan kynnöksen 
tuntuu riihen tuoksu etäinen.”

L a u r i  P o h j a n p ä ä  
»Kaksi varista»

i  J

40. Puimurikaudesta huolimatta nousee siellä täällä vielä riihensavukin syksyiseen ilmaan. —  Vanha 
riihi Heikkilän kylästä.

Be there ever so many threshing-machines, the smoke from the old drying and threshing harn 
still rises, here and there, into the autumnal air. —  An old threshing harn in Heikkilä village.



41. Parhaat jyvät kariste
taan kuivatuista lyh
teistä niitä seinään lyö
mällä.

Dried sheaves are heat- 
en against the wall to 
shake off the best grains.

42. Riihen vaiheilta 
kuuluu rytmikäs 
varttankolke pa
lauttaen mieleen 
vanhat hyvät 
ajat, jolloin ruis
leivälläkin oli oi
kea väärentämä
tön makunsa.

A rhythmic 
knocking of the 
flail from the 
thresliing barn 
is a reminder of 
the good old 
days when rye 
bread still had 
its genuine taste.



43. »Mikosta perunat kuoppaan ja ämmät pirttiin.»
Vanha sananlasku

Potato harvesting.

44. Sahanneva— Tuhkanevan alueella viime sodan jälkeen raivattu peltoa yli 400 ha. 
Alueella on nyt 40 uudistilaa. Eräs näistä uskollisine palvelijoineen.

Over 400 hectares (990 acres) of the hogs Sahanncva and Tuhkaneva have been 
turned inrto field after the war. One of the 40 new farms of the area.



45. Maa- ja metsätalouden koneellistumisesta huolimatta tarvitaan yllä hevosia. 
Niiden lukumäärä tällä erää on n. 2000.
Tunnettu hevostenkasvattaja Jussi Rinne holhokkeineen.

Horses are still needed in sp;te of the mechanization of farming and forestry. 
Their number is at presert about 2000.
A well-known raiser of hc-rses Jussi Rinne witli his wards.

46. Aarno Ala-Harjan tamma 
Aro-Tuima, joka Etelä- 
Pohjanmaan Maanvilje
lysseuran 100-vuotisnäyt- 
telyssä 1963 arvosteltiin 
näyttelyn parhaaksi jäl
keläisten perusteella.

Aarno Ala-Harja’s mare 
Aro-Tuima, wliich was 
estimated to be the best 
horse on account of its 
descendants at the cen- 
tennial exhibition of the 
Agricultural Society of 
East-Bothnia in 1963.



KI RKKO
The church

S u n  sanas surus’, murbeesanV; 
mc pidäm’ meidän tumanani’; 
Sun kirkkos siilien kiinnitä,
)a tuskist’ ulos selitä.”

Vanha virsikirja 234: 8

Zaivas ja maa katoavat, 
mutta minun sanani eivät 
katoa.”

Kirjoitus muistokivessä.

47. Kirkon vieressä oleva kirkkojen muistokivi. Suunnitellut taiteilija Antti Salmenlinna.

A monument beside the church commemorating the older churches. Designed by the 
artist Antti Salmenlinna.



48. Hukkuva Pietari ja Jeesus. Perimä
tiedon mukaan on tämä Norin maa
laama taulu ollut alttaritauluna Kau
hajoen ensimmäisessä kirkossa.

The sinking Peter and JesuS. Accor- 
ding to tradition this picture, painted 
by Nori, was the altar-piece of the 
first church of Kauhajoki.

49. Kauhajoen kirkko ja pappila ympäristöineen v. 1794. C. P. Hallstromin tussilaveeraus Upsalan yli
opiston kirjastossa. Valokuva Suomen kansallismuseossa olevasta fotostaattikopiosta. Kirkko valmis
tui v. 1783 ja vihollinen poltti sen sekä pappilan 1. 9. 1808.

The church and the parsonage of Kauhajoki with their surroundings in 1794. C. P. HaJlstrcm’s 
Indian ink drawing in the library of Upsala University, 3weden. A photograph of the photostat 
copy in the National Museum of Finland. The church was finrshed in 1783, and together w ih  the 
parsonage hurnt down by the enemy on September lst 1808.



50. Uuden kirkon suunniteli Salomon Köhlström (Köykkä) ja rakennutti hänen poikansa Johan Köhlström. 
Kirkko vihittiin 8. 10. 1820. Ensimmäiset 16-äänikertaiset urut kirkkoon saatiin v. 1874.

A new church was designed by Salomon Kohlström (Köykkä) and huilt by his son Johan Kohlström. 
It was dedicated on Oitober lOth 1820. The first 16-register organ was installed in 1874.

51. Sisäkuva kirkosta. Kuva Kansallismuseon kokoelmista.

An interior of the church. A picture ir. the collections of the National Museum of Finland.



52. Kirkon alttari. Alttaritaulujen 
ja alttariniaalauksen tekijä ei 
ole tiedossa. Kirkkoa kor
jattaessa v. 1902 taulut hyljät
tyinä poistettiin paikaltaan ja 
vietiin ullakolle, jonne unoh
dettuina ovat pahoin turmeltu
neet. Kuva Kansallismuseon 
kokoelmista.

The altar of the churcli. The 
maker of the altar-pieces and 
the altar painting is not known. 
In the repair of the churcli in 
1902 they were removed into 
the attic of the churcli, where 
forgotten they were hadly 
damaged. A picture in the 
collections of the National 
Museum of Finland.

53. Kuvat löydettiin v. 1954. Pienempi taulu korjattuna.

The altar-pieces were found in 1954. The smaller one repaired.



54. Kirkko v. 1902 suoritetun perusteellisen korjauksen jälkeen. 

The church after being thoroughly repaired in 1902.

■
H



55. Korjauksessa alttari siirrettiin 
kirkon perästä itäisen ja ete
läisen ristin kulmaukseen. 
Uuden alttaritaulun maalasi 
Ilmari Launis.

In tliis repair the chancel was 
moved from the end of the nave 
to the corner of the eastern 
and the Southern transept. The 
new altar-piece was painted hy 
Ilmari Launis.

56. Urut jäivät ennalleen. Vanhan 
saarnatuolin osaksi tuli sama 
kohtalo kuin alttaritaulujen
kin, ja sijaan tehtiin suoravii
vainen ajan »tyyliin» parem
min sopiva.

The organ reinained at its 
place. The old pulpit was 
rejected aad replaced by a new 
one.



57. Vielä kerran kirkko koki perusteel
lisen korjauksen v. 1955. Alttari 
siirrettiin alkuperäiselle paikalleen 
kirkon perään. Taiteilija Eino 
Räsäseltä tilattiin alttariveistokset. 
Uudet 40-äänikertaiset urut hankit
tiin ja vanha saarnatuoli palautet
tiin entiselle paikalleen. Seura
kuntalaiset lahjoittivat kirkkoon 
300 hopeista ehtoollispikaria.

The church was once more thor- 
ougly repaired in 1955. The 
chancel was moved to its original 
place to the end of the nave. The 
altar statues were ordered from the 
artist Eino Räsänen. The old pulpit 
was put hack to its former place. 
A new 40-register organ was in- 
stalled. 300 silver communion cups 
were donated hy the parishioners.

58. Vihdoinkin oli löydetty kirkon sisustamisessa kaikkia tyydyttävä ratkaisu. Kuva uudiste
tun kirkon vihkiäistilaisuudesta.
At last the interior arrangements had been satisfactorily solved. A picture from the dedi- 
cat:on of the renovated church.



59. Ei kulunut vuottakaan kirkon vihkimis- 
juhlasta, kun raskas isku kohtasi seura
kuntaa tulen tuhotessa 136 vuotta van
han pyhätön perustuksiaan myöten 
29.9. 1956. Tapuli suistuu palavaan pät
siin.

Not even a year after the dedication 
the 136-year-old church was completely 
destroyed by a fire on Septemher 29th 
1956. The belfry crashing down.

60. Vastustamattomalla voimalla liekit nuoleskelevat jäljellä olevia seiniä. 

Flarnes devouring the remainig walls irresistibly.



61. Uusi uljas kirkko rakennetuin arkkitehti “Veikko Larkaksen piirustusten mukaan ja vihittiin 
tarkoitukseensa 21. 12. 1958. Rakennustyön suoritti S. ja K. Koiviston rakennusliike Kauhajoelta.

A new nohle church was buDt according to tl»e design of the architect Veikko Larkas and dedicat- 
ed «m December 21st 1958. It was built bry the building contractors S. and K. Koivisto from 
Kaunajoki.



62. Kirkko sisältä. Alttaripöydän yläpuolella sivuikkunoilla valaistu mosaiikkipohjäinen 17,8 m. 
korkuinen seinäsyvennys, josta kohoaa 13 m. korkea risti.

The in ter io r  o f  th e  cliu rch . Above th e  altar th ere rises a eross, 13 m etres high, on  th e  m osa ic 
W all o f  a 17,8-m etre-liigh  recess lig h ted  by side W indows.



63. Kirkon sisäänkäynti ja urkupjrveke. Uruissa 40 äänikertaa.

The entrance to the church and the organ loft. The organ lias 40 registers.

64. Eteisessä on taiteilija Räsäsen 
pronssireliefi »Jeesus siunaa 
lapsia».

In the entrance hali is a 
bronze relief »Jesus blessing 
children» by the artist Eino 
Räsänen.
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65. Alttarilla kirkon palosta pelastuneet ehtoollisvälineet, pronssiveistokset, seitsenhaarainen barokkikyntti- 
länjalka sekä kauhajokelaisen tekstiilitaiteilijan Ellen Ala-Kannon valmistama alttarivaate.

On the altar are the clialices, the bronze statues, the seven-branched candelabrum and the altar front 
which were rescued from the fire. The altar front is by the textile artist Ellen Ala-Kanto from Kauhajoki.

66. Taiteilija Räsäsen puuveistok
set saarnatuolin etuseinässä.

The pieees of sculpture in 
wood on the front wall of the 
puipit are hy the artist Eino 
Räsänen.



67. Kirkonkellot. Suurimmassa lause »Te maan valtakunnat, veisatkaa Herran kiitosta», kes
kimmäisessä »Ylistäkää Jumalaa hänen pyhätössään» ja pienimmässä »Veisatkaa Herralle, 
sillä hän on ylen korkea». Kellojen viritys e1, g1, a1.

The church bells. On each of them a solemn exhortation to praise and glorify the Lord. 
They are tuned np to e 1, g1, a1.

68. Kirkon sakaristo.

The vestry.
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"3^. en johtaa vaiheet 
kansan, maan, 
on Herra se.
Vain nuolet 
hänen jousellaan 
olimme me.”

Teksti patsaan 
jalustassa

70. Vapaussodan muistomerkki. Tekijä kuvanveistäjä Pauli Aaltonen. Vapaus sodassa kaa
tui 52 ja heimosodissa 4 kauhajokista.

The memorial of the War of Independence, fought in 1918. The sculptor Pauli 
Aaltonen. From Kauhajoki 52 men fell in that war and 4 men on the military 
expedition to East Karelia in 1921.



S ANK ARI E N MU I S T O
The memory of the fallen

<y-a täss’ ei meitä ois, jos miehet maamme 
ois heikot hetkell’ olleet kohtalon.
Muist’ yli sankareita muistelkaamme, 
kun vapaat maassa oinas’ olla saamme; 
se kalleimmalla lunastettu on.”

O. Manninen ” Ystäville”

71. 1939— 44 sodissa kaatui 371 kauliajokista, joista osa on haudattu Nummijärven ja Kauhajärven 
sankarihautoihin.

In the wars 1939—44 the number of the fallen from Kauhajoki was 371. Most of them are buried 
in the burial-ground for the fallen in front of the church, some in the burial-grounds for the fallen 
in Nummijärvi and Kauhajärvi villages.

5



” Rauhan vilja ja sodan vilja”
” The corn of peace and the corn of war”

72. Akateemikko Väinö Aaltosen sankarimonumentti, taustamuuri arkkitehti Viljo Rewellin 
suunnittelema.
The monument in memory of the fallen by Väinö Aaltonen, Member of the Academy of 
Finland. The back wall designed by the architect Viljo Rewell.



” Sota ja rauha”  
” War and peace”



74. 24 km:3 päässä pitäjän keskuksesta sijaitsee Nummijärven kyläkirkko. Se on rakennettu arkki
tehti Matti Visamndn piirustusten mukaan v. 1934.

The village churek of Nummijärvi is 24 km (15 mi.) away from the parish Centre. Designed 
by the architect Matti Yisanti and built in 1934.



75. Kirkon sisustuksen ja alttarikaapin suunnitellut Matti Visanti.

The altar and the interior fnrnishings designed by Matti Visanti.

■ ■ ■
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76. Nummijärven sankarihaudassa lepää 24 viime sodissa kaatunutta nummikyläistä. Patsaan piirtä
nyt M. Visanti.
The burial-ground for the fallen in Nummijärvi village. 24 men from Nummijärvi fell in the 
last two wars. The monument designed by M. Visanti.



vmrmmi

77. Toinen kyläkirkko sijaitsee Kauhajärvellä 27 km:n päässä keskuksesta. Se on rakennettu v. 
1951 ja piirtänyt rak.mest. J. Pelto.

The village church of Kauhajärvi is 27 km (17 mi.) away from the parish centre. Designed by 
the builder J. Pelto and built in 1951.



78. Kirkon alttaria juhlistaa pääkirkosta siirretty tait. I. Launiksen maalaama alttaritaulu.

Above the altar the former altar-piece of the main church. Painted by the artist I. Launis.

79. Kauhajärven sankarihauta kätkee 9 viime sodissa kaatunutta. Muistomerkin suunnitellut M. 
Porkkala.
The burial-ground for the fallen in Kauhajärvi village. 9 fallen of the last two wars lie 
huried there. The monument designed by M. Porkkala.



80. Kauhajoen karjalaiset ovat 
pystyttäneet mustagraniittisen 
ristin kirkon juurelle Kar
jalaan jääneiden vainajien 
muistoksi.
The Karelians in Kauhajoki 
have erected a cross in hlack 
granite beside the main 
church in memory of their 
dead buried in Karelia.

81. Vapaussodan rintamamiesten 
muistokivi hautausmaalla.

The monument of the vetcrans 
of the War of Independence 
in the cemetery.

V A P A US
S O D A N

C I N T A M A
MI E HI L L E



132. Vuoreamaen hautausmaan käytävä ja portti. Taustalla siunauskappeli.

The gate and walk in the cemetery of Vuorenmäki. In the hackground the funeral chapel.

83. "Rauhan viita.”  Kuva Vuorenmäen hautausmaalta. 

A picture from the cemetery of Vuorenmäki.

l«gjig



KUNT A
The rural municipality

”<~Pois pysyköhön täältä kaikki väärä, 
ja kaikki turha kiista jääköön pois, 
niin että täällä kaikkein silmämäärä 
vain tämän kotiseudun onni ois.’

Kunnantalon vihkiäisjuhlarunosta.

84. Kunnanvaltuuston istuntosalin peräseinällä on taiteilija U. Aron tekemä korkokuva.
The assemhly hali of the rural municipal council has a relief hy the artist U. Aro on its hack wall.



85. V. 1960 valittu kunnanvaltuusto istuu. Valtuuston jäsenten lukumäärä on 35. Pöydän takana 
istuvat kunnanjohtaja Mauno Kangasniemi, valtuuston puheenjohtaja Toivo Saloranta ja v.a. 
kunnansihteeri Katri Kangasniemi.
The council elected in 1961 in session. The numher of the memhers of the council is 35. At the 
table are the manager of the rural municipality Mauno Kangasniemi and the chairman of the 
council Toivo Saloranta.

86. Kunnantalo. Talo valmistui v. 1952 ja on sen suunnitellut arkkitehtitoimisto Lappi-Seppälä & 
Martas.
The municipal hali. It was designed hy the architectural bureau of Lappi-Seppälä & Martas 
and finished in 1952.



■.V

87. Talon keskikerroksessa sijaitsevat kunnan hallinnon eri virastot. K uve kunnantoimistosta.

The various offices of the municipal administration are on the first floor of the huilding. 
A picture of the municipal Central office.

88. Kunnanarkisto on Kunnantalon pohjakerroksessa. Siellä on talletettuna erilaisia asiakir
joja ja -papereita yhteensä 322 hyllymetriä.
The municipal archives are on the groundfloor. Various documents and documentary 
papers occupy altogether 322 m. (351 yd.) of shelf.

tm



89. Kunnantalon siipirakennuksessa, kunnan aravatalossa, asuu kunnan virkailijoita. 
The wing of the municipal hali is inhahited hy municipal officials.

90. Kunnantalon pohjakerroksessa sijaitsevat myöskin kunnan kantakirjasto ja lukusali. 
Kantakirjaston alaisina toimii kunnan eri puolilla 17 piirikirjastoa ja lainausase- 
maa. Niteiden lukumäärä yhteensä 29420 kpl.
In the groundfloor of the municipal hali are also the municipal main lihrary and 
reading rooin. Controlled hy the main lihrary there are 17 sub-libraries in various 
parts of the municipality. The number of the volumes altogether 29420.



91. Paikallissairaalan yleisellä osastolla on sairaansijoja 25 ja synnytysosastolla 9.

In the munieipal haspital the general department is for 25 and the maternity department for 
9 patisnts.

92. Sairaalan poliklinikalta. II kunnanlääkäri Antero Tamminen työssään.

The dispensary of the hospital. The 2nd munieipal physician Antero Tamminen at work.
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93. Onnellisia äitejä ja terhakoita tenavia. Nousevan polven terveydenhoitoa edistävät äitiys- ja las
tenneuvolat, joita on eri puolilla kuntaa 6 pääneuvolaa ja 16 sivuneuvolaa. Kuva kirkonkylän 
terveystalon neuvolasta.
Happy mothers and lively children. The liealth of the rising generation is taken care of by the 
consultation stations for mother and child. Scattered throughout the municipality are 6 main 
and 16 subsidiary stations. A picture of the station of the main village.

94. Päntäneen terveystalo valmistunut v. 1963.

The house of health in Päntäne village, finished in 1963.
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95. Kunnalliskodin päärakennukseen sisältyy vanhaa herraskartanoromantiikkaa. Se on aikoinaan 
kuulunut v. 1815 Kauhajoelle muuttaneen B. L. v. Schantzin suvulle, jolta kunta osti sen v. 1903.
The main building of the municipal home for the aged and infirm is an old manor-house. It 
helonged to the family of B. L. v. Schantz, who had settled in Kauhajoki in 1815. The 
municipality hought it from them in 1903.

96. Leppoisa tuokio kunnalliskodin vilpolassa. Vanhuksia päiväkahvilla.
A cosy hour in the veranda of the municipal home. Some old people having their afternoon 
coffee.



97. Vanhusten huoneet 
ovat viihtyisiä kol
men neljän hengen 
huoneita, joihin kuu
luu kahvinkeittomah- 
dollisuus sähkölie
dellä.

The pleasant rooms 
are each shared by 
three or four old 
people. There is an 
electric range for 
coffee making.

98. Lääkärien talo. I kunnanlääkärin ja kunnaneläinlääkärin asuntotalo.

The dwelling-house for the lst municipal physician and the municipal veterinarian.

----- H i
m i I k _  _  ä  i s m  t



99. Kirkko ja joki. (Kuuluu kuvasarjaan "Kirkko ” ) 

The church and the river.



100. Kunnassa on 32 kansakoulua, joissa n. 100 opettajaa. Vanhojen puutarhapuittensa varjosta 
katselee kunnan ensimmäinen v. 1-382 rakennettu kirkonkylän kansakoulu uuden ajan esiin
marssia. Koulun on rakentanut Hermanni Mansikkamäki.

There are 32 public elementary schools and about 100 teachers in the municipality. In the 
picture the first elementary School building of the municipality. It was huilt by Hermanni 
Mansikkamäki in the main village in 1882.

101. Aronkylän tiilinen koulutalo rakennettiin palaneen koulutalon paikalle v. 1933.

The schoolhouse of Aro village was huilt in brick in 1933 on the site of the old one destroyed 
])v a fire.

6



102. 50-luvun matalatyyppinen koulurakennus. Saliankylän kansakoulut aio. 

A low-style School building of the 1950’s in Sahankylä village.

103. Kirkonkylän koulun oppilaat aamiaisella koulun valoisassa lonnashuoneessa. Peräseinällä 
mittaa aikaa v. Schantzin koululle lahjoittama »könniläinen».

It is lunch-time in the light luncheon-room of the School of ihe main villags. At the far end 
of the room an old Könni clock, donated to the School by v. Schantz. indieates the time.
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104— 105. Kainaston kansakoulun vanhempi osa on rakenneltu 20-luvulia, uude.mpi 60-luvulla. 
Tyyli on muuttunut.

The older part of the School in Kainasto village was built in the 1920's, the newer in 
the 1960’s. The style has changed.



106. Kauhajoen kotitalousopisto perustettiin v. 1920. Toimintansa se aloitti maanviljelijä J. B. Sjö- 
hergiltä ostetun talon päärakennuksessa (yläkuva). Taustalla vasemmalla kaksi suurta tam
mea edellisen omistajan perua.
Kauhajoki Institute of Domestic Economy was founded in 1920. Its vork began in the main 
huilding of the estate hought from J. B. Sjöberg (above).

107. Y. 1927 valmistui uusi ajanmukainen opistorakennus arkkitehti M Visannm piirustusten 
mukaan.
A new institute huilding was built in 1927. Designed by the architect M. V isan i



108. Kauhajoen evankelinen kansanopisto aloitti toimintansa v. 1925 vuokrahuoneissa. Opisto- 
rakennus valmistui arkkitehti Toivo Salervon piirustusten mukaan v. 1929.

Kauhajoki Evangclic Adult Contimiation School was started in rented rooms in 1925. The 
schoolbuilding by the architect Toivo Salervo was finished in 1929.

109. Lisärakennus tehtiin v. 1959. Sen on suunnitellut insinööri E. Niemelä Oulusta. 

An additional building by the engineer E. Niemelä was built in 1959.



110. Kauhajoen yhteislyeo on perustettu v. 1928. Koulutalo on rakennettu kolmessa erässä. Vanhin osa val
mistui rak. mest. Tammisen piirustusten mukaan v. 1930, toinen ja kolmas osa arkkitehti Touko Saaren 
suunnittelemana vuosina 1951 ja 1962. Lv. 1963—64 koulussa oli 720 oppilasta ja 30 opettajaa.

Kauhajoki Lyceum for Boys and Girls was lounded in 1928. The sclioolhouse designed by the builder 
Tamminen was built in 1930. A new wing was added both in 1957 and in 1962. The arclutect was 
Touko Saari. In the school year 1963— 64 there were 720 pupils and 30 teachers.

111. Kuva lyseon aulasta. Seinällä taiteilija Oim: Ojan suurikokoinen maalaus »Kevät».
Taulun on koululle lahjoittanut Kauhajoen valistus- ja avustussäätiö.

The entrance hali of the lyceum. On the waJ the »Spring», a large painting by the 
artist Onni Oja. A donation of Kauhajoki Enlightenment and Support Foundation.



112. Lukukausi aloitetaan ja lopetetaan oppilait
ten ja opettajien yhteisellä kirkonkäynnillä 
sekä kunniakäynnillä sankarihaudoilla.

A divine Service at the chureh, attended hy 
the scliool in a body, begins and ends the 
wc-rk of tiu: school every year. After clmrch 
a homage to the fallen.

' "tek stiä  Thermopylain
täss’ oomme nyt ymmärtämässä. 

Kas, sanat perityt
lausutte meille te nyt:

—  ’Kulkija, Sjxirtahan vie tää viesti 
—  me uinumme tässä 

Täyttäen käskyä vain
näin Lakedaimonin lain!’ — ”

Reino Hirviseppä
("Aseveljet” )

113. Sankarimuistotaulut 
lyseon juhlasalin 
seinässä.

The memorial tab- 
lets of the fallen 
on the wall of the 
lyee ini auditorioni.
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115. Muistoksi Kauhajoella olostaan eduskunta on 
lahjoittanut äänestysmaljan Kauhajoen kun
nalle.
A hallot bowl presented hy the Parliaanent 
to the municipality of Kauhajoki in remem- 
hrance of its stay in Kauhajoki.

A marhle slah in the old auditorium of the lyceum commemorates the period during the 
war when the Finnish Parliament was in session there.

116. Suupohjan maamieskoulu on toiminut Kau hajoella vuodesta 1919.
Suupohja Farming School has been in action in Kauhajoki since 1919.
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117. Tyttöjen ompelukurssi. Kunnassa on usean vuoden aikana järjestetty erilaisia ammattikurs
seja oppivelvollisuuden suorittaneille nuorille. Oma ammattikoulurakennus on suunnitteilla 
ja valmistunee lähiaikoina.

A  sewing course for girls. Yarious vocational courses have been arranged ny ihe munieipality 
in recent years for young people baving completed compulsory education. A Special voca
tional school buildmg is being planned ani will be built in the near future.

118. Suupohjan Kauppaoppilaitoksen piirustusluonnoksen on suunnitellut arkkitehti Touko Saari. 
Oppilaitos aloitti toimintansa syksyllä 1563 vuokratiloissa. Oma talo valmistu*! syksyllä 1964.

Suupohja Commercial Institute began its activity in autumn 1963. The seuooll uilding will he 
ready in autumn 1964. A sketch hy the architect Touko Saari.
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119. Rakenteilla olevan kansalaiskoulutalon malli. (Alempi ryhmä kansakoulun rakennuksia.) Koulura
kennusten tilavuus 19.050 m3, talousrakennus ja 15 opettajan asunnot 3.770 m 3. Rakennusalue 2 ha. 
Koulun rakentaa S. ja K. Koiviston rakennusliike.
The model of the Citizen’s School building under construction. (On the foreground a group of the 
Puhlic Elementary School buildings.) The schoolbuildings will have a volume of 19.050 m 3 and the 
domestic building and the houses for the teachers 3.770 m 3. The building area is 2 ha. The school 
will be built by the building concern of S. and K. Koivisto.

120. Kirkonkylän uusi kansakoulu on rakennettu arkkitehti ReweUin suunnittelemana v. 1952. 
Kuva Sotainvalidien veljesliiton E-Pohjanmaan piirin kesäjuhlasta koululla 1962.
The new schoolhouse of the Elementary School of the main village was designed by the 
architect Rewell and built in 1952. A summer festivity of the East Bothnian District of the 
Fratemity of the Disabled Soldiers on the schoolgrounds in 1962.



121. Palokunnan talo. Hälyytvssireeni on soinut.
The liouse of the fire-brigade. The alarrn lias sounded.

122. Kuva kunnan talviselta työmaalla. Rakennuskaava-alueen viemäriojaa syntyy. 
Winter employment arrarged hy the municipality. A drain is being dug.

” Ei mitää kiirusta oo, ku vain tuloa 
hyvtä ja nopitta.”

K(uihaJokelainen sananparsi.



LAULU JA S OI T T O
Music
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<3^-auhajokea on sanottu 
Etelä-Pohjanmaan mu- 
siikkipitäjäksi. Tämän ni
men se on saanut ensi
sijassa orkesterinsa ja 
sekakuoronsa ansiosta. 
Kauhajoki has heen called 
the East Bothnian parish 
of music chiefly because 
of its orchestra and mixed 
chorus.

123. V. 1920 perustivat Kau- 
liajoen soitonharrasta- 
jat Kauhajoen Orkes
terin. Perustamises- 
taan alkaen se on jat
kanut toimintaansa ja 
esiintynyt sadoissa juh
latilaisuuksissa ja kon
serteissa sekä kotikun
nassa että sen ulkopuo
lella. Soittajien luku
määrä on vaihdellut 
15—20.

Kauhajoki Orchestra -vas founded in 1920 It has playcd on hundreds of festival occasions 
ar d coccer:s hoth in Kauhajoki and outside it. There have heen froin 15 to 20 musicians.

124. Kuva orkesterin 40-vuotisjuhlasta 1960. Perustajajäseniä on mukana 3. Orkesterin johtajana 
on toiminut Eelis Panula.
A piotnre of the 40th anniversary of the orchestra. 3 of these members belong to the founders. 
The conduetor has heen Eelis Panula.



125. Kauhajoen Sekakuoro on perustettu 1927, johtaja V. J. Marttila. Kuoro on saanut maakun
nallisten laulujuhlien laulukilpailuissa 9 ensipalkintoa ja 15 kunniakirjaa. Kuva konsertti- 
matkalta Ruotsiin v- 1949. Matkalla annettiin 14 konserttia.
Kauhajoki Mixed Chorus was founded in 1927, the conductor is V. J. Marttila. It kas beet 
awarded 9 first prizes and 15 diploinas in the singing contests of the provincial singing festi- 
vals. A picture of the chorus on a tour in Sweden, where 14 coneerts were given.

126. Kuva Messuhallista, jossa kuoro oli Eteläpohjalaisen osakunnan vieraana maakuntaa edus
tamassa v. 1947.
The chorus singing in the Exhibition Hall of Helsinki, where, as the guest of the East Bothnian 
Student Nation, it represented the native provinee.



127. Kauhajoen Sk:n soittokunta l*>30-lnvulla, johtajana V. J. Marttila.

The banc of Kauhajcki Volnntarr Defensive Corps in die 193C’s, the conductcr was 
V. J. Marttila.

128. Sota-ajan jälkeen soittokunta on  käynyt läpi täydellisen nuuodomnuutotsen ja n.iorcn- 
lunnt. Soittokunnan johtajana on Veikko Turja.

After die war the har.d has experienced a thorough reorganizadon and rej nvenation. 
The ( on du et or is Veikko Turja.
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129. Kirkkokuoro on toiminut yhtäjaksoisesti lähes 49 vuotta. Se on arvokkaalla tavalla rikastut
tanut seurakunnan jumalanpalveluksia sekä antanut vuosittain emiä kirkkokonsertteja. Jc-ii- 
taiana on ollut seurakunnan kanttori.
The rlioir has lieen in action for nearly 40 years. It has eniizned the Services c>f the ccn- 
gregation in a valnable way and annually given concerts of its own. Its conductor n as been 
the cantor of the congregation.

130. Uusin tulokas on pari vuotta sitten perustettu seurakunnan poäkatorvisoittokunta. (Vuoresta 
iästään huolimatta se on ehtinyt jo  vierailla läntisessä naapurimaassakin, johtaja Inho IVisula.
A newcomer is the band of the hoys of the congregation. It was founded two years sgo. In  
spite of its yauthful age it has already visited Sweden. The ecncuctor is Juho IVisula.



13_. Lyseolla on ollut oma oppilasorkesterinsa vuodesta 1959. Johtajana on toiminut Matti Porkkala. 

The lyceum has had its own orchestra since the year 1959. The conduetor is Matti Porkkala.

13i. Mieskuoro »Laulujussit» on toiminut vuodesta 1953. Kuoro on antanst aseita konsertteja sekä 
avustanut lukuisissa tilaisuuksissa. Kuoron johtaja on Aarne Seppänen,

The male chorus »Laulujussit» has been active since the year 1953. It has given several con- 
certs and assisted on numerous occasions. The conduetor is Aarne Seppänen.



135. Iisakki Myllymäki 136. Aatos Rintakoski
(»Hiskin likkoo»)



137. Panulan musiikkiperhe. Toinen oikealta sävellaji-kapellimestari Jorina Panula.

The Panula fcunily of nrsicians. The 2nd on the right Jorina Panula, the composer 
and conductor.

Mestaripelimanneja (edellisellä sivulla) 
Masterly folk-musieians (on the previous page)

Eemeli Risku, kai sansoittajisia kuuluisin, joRa on kymmenet voitokkaat kilpailut takanaan. Yleisradion 
kansan soi ttoesityksistä tuttu Riskun pelimanni.
Eemeli Risku, the most famous of the folk-musicians, who has won tens of contests. Known from the folk- 
musie programnies of the Finnish Broadcasting Corporation as folk-musician Risku.

Iisakki Myllymäki, viulun ja 2-rivisen haitarin soittaja. Suomen mestari 2-rivisen soitossa Yleisradion 
mestaruuskilpailunsa 1952.

Iisakki Myllymäki, a player on the violin 
and the 2-keyboard accordion. The Finnish 
master in playing on the 2-keyboard accor
dion in the contest for mastery arranged by 
the Finnish Broadcasting Corporation in 
1952.

Veikko Turja, viulun ja 2-rivisen haitarin 
soittaja. II palkinto haitarilla Yleisradion 
mestaruuskilpailuissa 1958.
Veikko Turja, a player on the violin and 
the 2-kevfcoard accordion. The 2nd prize in 
playing on the accordion in the contest for 
mastery arranged by the Finnish Broad
casting Corporation in 1958.

Aatos Rintakoski, viulunsoittaja, on muistiin- 
merkinnyt n. 300 kansansoitetta Kauhajoelta.
Aatos Rintakoski, a player on the violin, has 
written down about 300 folk melodies from 
Kauhajoki.

138. Kanteleensoittaja Aino Äijö.
(M. Porkkalan öljymaalaus)
Aino Äijö, a player on the kantele. 
(An oil-painting by M. Porkkala)



139. Kunnallistalo. V. 1898 rakennettu nuorisoseurantalo »Rientola» on lukemattomat kerrat koonnut 
kansaa suojiinsa pitäjän eri kulmilta erilaisiin tilaisuuksiin. Vuoteen 1952 talo on myöskin ollut 
kunnallishallinnon keskus.
The community hali. Tliis house of the Young People’s Society was hudit in 1398. Innumerabls 
times it has gatliered people froin ali over the area on ali kinds of occasions. Up to 1952 it was also 
the municipal administration ccntre.

140. Joen ja koivujen ympäröimä kaunis kunnallistalon kenttä laululavoineen on ollut kesäisten ulko
ilmajuhlien keskus. Kansallispukujen esittelyä eräässä kesäjuhlassa.
A bend of the river and birch-trees beautifully surround the green and :ts chorus stage beside the 
community hali. It has been the Centre of outdoor summer festivals. National costumes being 
shown at onc of tliem.
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SUOMEN SODAN MUI STOJ A
Memories of the War of Finland 1808— 9

” —  —  Yhtä minä pyydän 
teiltä: kun te lähestytte niitä 
paikkoja, missä olemme voitta
neet vihollisemme, ja kun te 
siellä näette sen sorakummun, 
joka peittää meidän kaatuneet 
kumppanimme, huokailkaa siu
nausta heidän tomulleen, he 
ovat kuolleet sankareina ja hei- 
dän tuhkaansa vartioivat kun
nian haamut.”

v. Döbelnin puheesta
Uumajan torilla 8.10. 1809

Kauhajoen taistelussa 10. 8. 1808 
v. Döbeln sai joukkoineen, joita 
oli yhteensä 2300 miestä, loista
van voiton. Tätä päivää, elokuun 
10:ttä vietetään Kauhajoen päi
vänä.
At the battle of Kauhajoki on Au
gust lOth 1808 General v. Döbeln 
with his 2300 men won a glorious 
victory. This day, August lOth, 
is celebrated as the Day of Kauha
joki.

141. Kauhajoen taistelun muistomerkki.

The memorial of the battle of Kauhajoki.



112. Isänmaallista innostusta taistelun satavuotispäivänä 10. 8-, 1908. juhlakulkue marssimassa
»Rientolan^ kentältä taistelun muistomerkille.

Patriotic ardour en the centenary of the battle on August lOth 1908. A procession which 
started f rotu the community green is approaching the memcrial.

143. Parjakan taistelun jb uistömerkki.
'Du luemorial of the li at tie of Parjakka.

144. Samelinlakson muistomerkki.
The mcmorigl of the hattle of Samelinlakso.



145. Nummijärven taistelun muistomerkki. 28. 8. 1808 majuri Kaarle v. Otter 600 miestä käsittävine 
joukkoineen löi kaksikertaa suuremman vihollisjoukon Nummijärvellä.

The memorial of the battle oF Nummijärvi. On August 28th 1303 Major Kaarle r. Otter witli 
a body of 600 men defeated an enemy hody twice as large as liis.

146. Nummijärven taistelussa kaatuneiden suomalaisten hautakivi.

The gravestane of the Finns fallen at the hattle o f N» mmijärvi.



147. Kauhajoen päivä Kun- 
nallistalon kentällä 10. 
8. 1958.
»Oi kallis Suomen
maa!» Sekakuoro lau
laa.

The Day of Kauha
joki celehrated on the 
community green on 
August lOth 1958.
The mixed chorus 
singing a beautiful and 
solcmn patriotic song 
by Heikki Klemetti.

148. Viime sodan rintamamiehet saavat muistomitalinsa.
The soldiers of the lartest war receive their memorial medals.

149. Juhlavleisöä.
People attending the festival.



KAUHAJOEN KARHU
The athletic association »The Bear» 
of Kauhajoki.

”0/1 totuus tuttu tuhatvuotten takaa 
ajoilta helleenein ja Olympon 
tää ohje koeteltu, vankka, vakaa, 
miespolvin monin todistettu on.
Se sanoo: ” Ohjeenasi käytä tätä: 
sä ruumiis norjaks’, kestäväksi tee, 
vaan henkes kehitystä älä jätä, 
kas henki ruumiin voimaa hallitsee.”

»Karhun» 40-vuotisjuhlarunosta 29.10. 1950.

150. Aiheellista iloa. Karhun ikämies- 
ten pesäpallojoukkue on voitta
nut Suomen mestaruuden Helsin
gissä 1959.
Good cause for joy. The hase-hall 
team of the older mcn of »The 
Bear» h as won the Finnish cham- 
pionsliip of hase-hall in Helsinki 
in 1959.

151. »Karhun» kansallisista yleisurheilukilpailuista Aronkylän iirheilukentällä 1963. 1500 m :n lähtö.
The start of the 1500-metre run in the national athletic competition arranged by »The Bear» 
on the athletic field of Aro village in 1963.
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155. »Karhun» urheilutalo Arcmkylässä, entinen Kauhajoen Suojeluskuntatalo.
Tae athletic house of »The Bear» in Aro village, the former house of the voluntary protective corps 
of Kauhajoki.

»Karhun» harrastuksia (edellisellä sivulla).
Artivities arranged hy »The Bear» (on the previous page).

152. Kruunuhääkulkue »topeekalla».
A performance of the ancisnt bridal procession on the main road.

153. Teatteriyleisöä Karhunieisen kasinolla.
People attending a dramatic performance at Karhuniemi, a peninsula owned by »The Bear» and 
serving the purposes of public entertainment.

154. Kohtaus näytelmästä »Tukkijoella».
A  scene of a folk-play describing the life of log-floaters.

156. »Karhusiskot r.y.», rekis
teröity v. 1933. Siihen 
kuuluu lasten, tyttöjen, 
nuorten naisten ja van
hempien naisten osastot 
sekä kansantanhuryhmä. 
Kuvassa viimeinen suur
kisojen ryhmä.

»The Bear Sisters», an 
athletic Society with sec- 
tions for children, girls, 
youag women and older 
women as well as a group 
for folkdancing. It vvas 
registered in 1933. The 
group in the picturc took 
par* in the Grand 
National Festival of Gym- 
nastics in Lahti in 1963.



157. Kauhajoen Naisvoimistelijat r.y. on 
toiminut vuodesta 1927. Yhdistyk
seen kuuluu n. 100 jäsentä. Kuva 
lippuryhmästä.

The Women Gymnasts of Kauhajoki 
has been in action froni the year 
1927. It has about 100 members. In 
the picture the group of colours.

158. Mannerlieim-liiton Kauhajoen osasto 
vaalii lasten ja varhaisnuorison lii
kuntaharrastuksia. Lasten leikki- 
kurssi Kirkonkylässä.

The Kauhajoki section of the Man
nerheim Association takes care of 
the physical training of younger and 
older children. A course in games 
for children in the main village.

159. Nummijärven uimakoululaisia.
A swimming class on the beach of Lake Nummijärvi.
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NUMMIJÄRVI
Lake Nummijärvi.

160. Nummijärvi, »Maakunnan helmi», on kauhajokisten kesäinen keidas. 
Järvi on 5 km pitkä ja 2,5 km leveä. Sen ympäristössä on satakunta 
huvilaa ja kesämökkiä.
Lake Nummijärvi, »The Pearl of the Province», a summer oasis 
of Kauhajoki dwellers. The lake is 5 km long and 2,5 km hroad. 
Some hundred summer cottages and cabins stand on its shores.

161. Huvila-asutusta järven rannalla.
A colony of summer dwellings on the shore.
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162. Nummijärven hiekkarannat ovat maa
kunnan kuulut. Iloista elämää ranta- 
hietikolla.

The beaches of the lake are known far 
and wide in the province. Joyful life 
on the beach sand.

163. On tällä rannalla eletty murheellisia- 
kin hetkiä. 25. 5. 1908 äkillinen tuulen
puuska kaatoi tällä kohdalla koululai
sia kuljettaneen veneen, jolloin 14 lasta 
ja yksi vanhus hukkui. Kauhajoen opet
tajayhdistyksen toimesta pystytettiin 
rannalle muistokivi 23. 5. 1953.

Grief is also known on tliis sliore. On 
May 23rd 1908 a sudden gust of wind 
upset a boat carrying schoolchildren. 
14 of them and an old woman were 
drowned. The Society of the Teachers 
of Kauhajoki erected a memorial on 
the shore on May 23rd 1953.



Nummijärven leirintdksshus.

The camping centre oj Nummijärvi.

164. Leirintäalueen tyylikäs keittic - 
katos.
The practieal cooking-shed of ths 
camping-place.

165. Auringonpalvojia leirintäalueen hiekkarannalla. 

Sun-worshippers an the beach of the camping-place.
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166. Nuorisoleiriläisten iltanuotio järven rannalla hämärtyvänä kesäiltana.

The evening fire of a yonth camp on “he shore o f the lake at summer tvo iglr..

167. Lapinxaivo n. 1 km Nummi järvestä eteläänpäin. Jääkauden jälkeeni soraan hautautuneen 
jäälohkareen sulaessa muodostunut painanne. Taustalla puiden välissä näkyy Kurvi alle 
johtava maantie.

=>The Lappish Weil» is ahoart 1 sm away from Lake Nummijärvi. It is a pool-like hollow 
left by a thawed block of ice wliieh had been buried in the gravel during the Ice Age. 
The road leading to the rural muaicipality of Karvia is seen in the backgrouad h :'tween 
the trees.



168. Kotien viihtyisyyden hyväksi toimivat kunnassa maatalc-usnaisten järjestöt. Kauhajoen Maa- 
talousnaösten Neuvontatoimikunta arvostelemassa järjestämänsä kilpailun tuloksia.
Happier and cosier homes sre the aim of the work oi the organizations of agrarian ivonicn. 
The Advisory Committee of the Agrarian Women of Kauhajoki judging the resulls of a 
competitian arranged liv it.

169. Yksi monista. Kainastalaisen kodin viihtyisä puutarha.
One of the many. The well-<ept garden of a home in Kainasto village.



Salskeaa männikköä kunnan metsässä Tuoliiluoman tien varressa,

METSÄ
Forest

'3^-Uuna paistoi kuusen oksat, 
Päivänä petäjän latvat. 
Metsä haiskahti me’elle, 
Simalle salo sininen, 
Ahovieret viertehelle, 
Suovieret sulalle voille!” 

Kalevala

170. Maatalouslaskennan mu
kaan Kauhajoella on kas
vullista metsää 71.614 ha. 
Kunnan omistuksessa on 
tästä 2.400 ha ja seurakun
nan 2.000 ha.
Of the 71.614 ha. of growing 
wood in Kauhajoki 2.400 ha. 
are owned by the rural mu- 
nicipality and 2.000 ha. by 
the congregation.

Sighrly pine forest alongsice the Tuoli iki oma road. Qwned by 
the menicipality.

172. Kunnan 80 vuotta vanha ojitusalue Koninevalla. Tädä kohtaa hukkui aikoinaan lehmä suonsil
mäkkeeseen, nyt kasvaa sikiä rehevä, nuori männikkö.
30 yaars ago this area on the Kondneva bog was Irained by the municipality. On this spot a cow 
was acnce droivned in a bog-hole; tbere now thrives a young pine wood.



173. Komeaa kuusimetsää Lylykylän Kirkkoharjulla. Omistaa kunta.

Fine spruce fir forest on the ridge of Kirkkaharju in Lylykylä villagc. Owr_ed by the municipality.

174. Metsätyömiehiä. Moottori
saha ratisee. »Pokasaha» ja 
»justeeri» siirtyvät vähitel
len museoon.

Workmen in the forest. The 
motor saw hizztng. The 
earlier tools will -otin be at
museums.



175. Kaivospuiden teossa pätevät vielä 
vanhat keinot ja työtavat.

In making mine props old means 
and methods are still valid.

176. Tukinuittoroinantiikka on hävin
nyt pikku jokien varsilta. Hevo
silla siirretään tukit kaatopai
koilta teiden varsille.

Log-floating romance is no more 
alongside smaller rivers. Logs are 
taken to the roadside hy horses.

177. Koneellisesti kuormatut autot 
kuljettavat tukit kymmenen lie- 
voskuorman erinä sallitulla no
peudella sahoille.

Mechanically laden lorries carry 
ten liorse-loads of logs at a time 
to sawmills.





178. Tukkien matkan pää. Kauhajoen Sahan tukki- ja lautatarha saartavat Aronkylän keskustani ulottuen mei
jeriltä rautatieasemalle saakka.
Logs at their destination. The log and board yard of the sawmill company of Kauhajoki Saha Oy. 
surround the Centre of Aro village from the dairy to the railway station.

179. Kauhajoen Saha Oy. perustettu 1917. Vasemmalla konttori ja huoltorakennus, takana vohna-asema, 
oikealla hakesiilo ja keskellä saharakennus, josta sahatavara siirtyy tunnelin kautta hihnajohdattimilla 
maantien alitse lautatarhan puolelle. Vuosituotanto 4.000 std.
Kauhajoen Saha Oy., established in 1917. On the left the offiee and Service building, bebind the p>ower 
station. on the right the chip silo and in the middle the saw-mill, from wliich the sawn goods move on 
belts through a tunnel under the road into the yard. The yearly output 4.000 std.

180. Kuva sahaushuoneen sisältä. Sahan kirjoissa työväkeä yli 100 henkeä kautta vuoden.
Inside the sawing room. The number of the employees of the savvmill over 100 throughout the year.



181. Maisema Kauhajoen kirkolta Pantaneen suunnasta Panttilan paikkeilta katsottuna. Taiteilija 
J. Knutssonin lyijykyniipiirros 1840-luvulta.

A landscape of the main village seen from ahout Panttila farm from the direction of Pantane. 
A pencil drawing hy the artist J. Knutsson in the 1840’s.

182. Valokuva kirkontapulista pohjoiseen viime vuosisadan lopulla.

A photograph taken from the bclfry to the north at the end of the 19th century.



185. Kauhajoen linja-auroasemalta on suora yhteys Helsinkiin, Tampereelle, Poriin* Kristiinaan, Vaa
saan ja Seinäjoelle. Päivittäin lähtee asemajta 62 linja-autoa.

From the hus s.ation of Kauhajoki are direct tus Services to Helsinki. Tampere, Po«i, Kristiina, 
Vaasa and Seinäjoki. 62 buses start from the station daily.

184. L. Koiviston AntoEike Oy., GM.-autojen ja Yalmet-traktoreiden myynti ;a huo:to. 

L. Koivfeton Antoliike Oy., the sale and serviee of GM cars and Valmet tcactors.
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KASVAVA KI RKONKYLÄ

185. Ilmakuva kunnan keskuksesta pohjoiseen päin. Joen suuntaa seuraavan 
kestopäällystien, »topeekan» varret ovat kohta umpeen rakennetut Aron 
kylään saakka. Oikeassa yläkulmassa näkyvä viiva Rahikka— Mattilan 
uusi maantie.
Kirkonkylän asutustaajaman väkiluku oli viimeksi toimitetun väestölas
kennan mukaan 1.737.



An aerial pliotograph from the municipal Centre to the north. The sides 
of the asphalt road which follows the course of the river will soon be 
huilt ali the way tili Aro village. The new road from Rahikka to Mattila 
can be seen in the upper corner on the right.
The numher of the population of the main village was according to the 
latest census 1737.



186. Kauhajoen tuberkuloositoimisto. Rakennettu arkkitehtitoimisto Larkas & Paatelan piirustus
ten mukaan 1959.
The tuberculosis office of Kauhajoki. Designed by the architectural bureau of Larkas & 
Paatela and built in 1959.

187. Lumpeita ja liiketaloja. Silmäys Sussoonkujalta »Topeekalle» päin.
Water lilies and business buildings. A view from the lane of Sussoonkuja towards the main road.



188. Kirkonkylän uusinta keskustaa. Vasemmalla virastotalo, oikealla Oy. Kauha-Sato, kunnan
talon puistosta nähtynä.
The centre at its newest. Left the house of local State offices, right a dwelling-house, seen 
from the park of the municipal hali.

189. KOP:n Kauhajoen konttori on toiminut vuodesta 1917 lähtien.
The Kauhajoki office of the hank Kansallis-Osake-Pankki has been in action since 1917.
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190. Teatteritalo Kuvahovi. Salissa 388 istuinsijaa sekä esiintymislava kokouksien pitoa varten. 

The cinema Kuvahovi. There are 388 seats and a stage for holding meetings.

191. Unionin autohuolto. 

Union Motor Service.



192. V. 1963 valmistunut virastotalo, jonka 9.130 m3 tiloihin mahtuvat kunnassa olevat valtion viras
tot. Suunnitellut arkkitehtitoimisto Mauri Karkulahti ja rakentanut S. ja K. Koiviston rakennus
liike Kauhajoelta.
The building of local State oftices. It liolds 9.130 m 3. Designed hy the architectural bureau of 
Mauri Karkulahti and built by the building concern of S. and K. Koivisto, Kauhajoki, in 1963.

193. PYP:n konttori on toiminut Kauhajoella vuodesta 1946. Nykyinen toimitalo valmistui 
v. 1957, arkkitehti Jaakko Tähtinen.
The Kauhajoki affire of the bank Pohjoismaiden Yhdyspankki lias been in action since 
1946. The presenl office building by the architect Jaakko Tähtinen was built in 1957.



194. Kassatalo Oy. valmistunut v. 1954, piirtänyt arkkitehti J. Väyrynen.

The building of the co-operative credit society. Desianed by the architect T. Väyrynen 
and built in 1954.

195. Kauhajoen Säästöpanxki perustettu 1901, toiminta alko* 1902. Nykyinen toimitalo 
rakennettu 1933.

Kauhajoki Savings Bank, established in 1901, in acticn since 1902. The present office 
building built in 1933L
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196. > Maailm amennätyslehmä». Tauno Lehtisen sk-Iehme Hassu, jonka tuotos 
on 8.240— 421— 5,1. Tuotos ylittää 71 rasvakilolla lehmän oman elopainon.

Hassu, a World record cow of Finnish breed of cattle, owned hy Tauno 
Lehtinen- Its yield is 8.240— 421— 5,1. The yield exceeds the cow’s own live 
weiglit vvrth 71 kg of fat.

197. Kotitalousopiston kauniita sk-lehmiä. Tarkkaavaisuudessa ei ainakaan ole moittimista, eikä muu
tenkaan.

Fine cows of Finnish breed of cattle, awned by Kauhajoki Institute of Domestic Economy. They 
could not be blamed for Iack o f attention, could they? Nor othervvise.



198. Kunnalliskodin karja saapuu iltalypsylle.

The cattle of the communal home coming home for the evening milking.

199. R. Peltosen ay-karja laitumella meijerin tuntumassa. 

R. Peltonen*s Ayrshire cattle close to the dairy.



200. Maidon jalommista varten Kauhajoella toimii 4 meijeriä, joista Pantaneen Osuusmeijeri on 
toiseksi suurin. Se on perustettu v. 1925 ottaa vastaan vuosittain 4,5— 5 miljoonaa kg 4 % 
maitoa.
Fcur dairies refine milk in Kauhajoki. Pantane Co-operative Dairy, the second largest, estah- 
lished in 1925, receives 4,5— 5 million kg of 4 % milk annually.

201. Hyypän Osuusmeijeri on toiminut vuodesta 1924. Vastaanotto 2,4 miljoonaa kg 4 % maitoa 
\uocessa.
Hyyppä Co-operative Dairy, in action since 1924, receives 2,4 million kg of 4 % milk annually.
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202. Kauhajoen Osuusmeijeri, E-Pohjanmaan mei1ere1sta suurin, perustettu 1905. Nykyiset
rakennukset valmistuneet v. 1950. Vastaanotettu maitomäärä 14,1 miljoonaa kg, 
josta juustonvalmistukseen käytetään 11 % ja paikalliseen kulutukseen 4,6 %- Meije
rillä on myös koneellinen pesula, jonka liikevaihto on 8.100.000 mk, ja sikala, jossa 
1385 sikaa. Luvut v : lta 1962. Vasemmalla pesula, keskellä voi- ja juustomeijeri. 

Kauhajoki Co-operative Dairy, the largest in southern East Bothnia, founded
in 1905. The present buildings built in 1950. The received amount of milk 
14,l million kg, of which 1 1  % used for cheese making and 4,6 % for local consump
tion. Affiliated a mechanized laundry, the business volume 8.100.000 mk ( old cur
rency) , and a swinery of 1385 swine. The figures of the year 1 962. The laundry on the 
left, the butter and cheese making dairy in the middle. 

203. Meijeri pihanpuolelta.

The dairy seen from the yard.



204. Maidon vastaanotto. Sulatus- 
tunnelit, automaattikaatolaite 
sekä kaksi rekisteröivää vas- 
taanottovaakaa.

The milk reeeption. The mel- 
ting tunnels, the automatic 
pourer and two registering 
reeeption balances.

205. Maidon kuorimis- ja voinvalmistussali. Koneellinen voinpakkaus käynnissä.

The cream-separator and butter churn room. The butter-shaping and packing 
machine in action.



206. Kauhajoen Osuuskaupan päämyymälä. Liike on perustettu v. 1909. Myymälöitä 15, 
lisäksi leipomo je kolme myymäläautoa.

Kauhajoki Co-operative Stores, the main siore. The business founded in 1909. 15
Stores, a hatery and three shop vans.

207. Viljavarasto. Maataloustarvikekaupan osuus 40— 50 % liikevaihdosta, joka on n. 5 
miljoonaa nm i.

The grain Storage owned by it. Trade in farm supplies 40— 50 % of the business 
volume, which is c. 5 million nmk (present currency).



208. Kauhajoen Osuuskassan Aronkylän konttori. Pääkonttori sijaitsi tässä talossa vuo
teen 1954.

Kauhajoki Co-operative Credit Society, the office of 4ro village. The main office 
was here up to 1954.

209. Os-.okeskus O Kallio. Pienoistavaratalo Kirkonkylässä.

O. Kallio’s. A small-scale department store in the main village.



210. Lahtiharju Oy:n kutomo Aronkylässä. Tehdas perustettu 4. 11. 1913 Terijoella, missä se toimi talvi
sotaan asti. Siirtyi Kauhajoelle 1941. Kuvassa näkyvä tehdasrakennus valmistui 1956. Nykyään on 
työntekijöitä 120— 130 henkilöä.
The knitting factory of Lahtiharju Co. in Aro village. The factory was founded at Terijoki on 
November 4th 1913, run there tili the 1939— 40 war, and moved to Kauhajoki in 1941. The factory 
building in the picture was built in 1956. The numher of employees is now 120— 130.

211. Näkymä tehdasrakennuksen työsalista. 

Inside the factory workshop.



212. Työnjohtajien huone ja tarkastamo.
The 1'oremen’s room and product-testing shop.

213. Näkymä valmiin tavaran varastosta ja pakkaamosta. 

Finislied goods stored and packed.



214. Perälä-Yhtymän tuotantolaitos Havuskylässä.

Perälä Concern, the production unit in Havuskylä village.

215. Perälän huonekaluverhoomo ja myymälärakennukset Kirkonkylässä. 

Perälä’s upholstery workshop ani shop buildings in the main village.



216. Huonekalujousistojen valmistusta tehtaalla.

Sets of springs for furniture being made in the factory.

217. Perälä-Yhtymän näyttelyosastoa I Suupohjan kauppa- ja teollisuusnäyttelyssä Kauha
joella 2— 3/11 -63.

Part of the dcpartment of Perälä Concern at the lst Commercial and Industrial 
Exhibition of Suupohja, iield in Kauhajoki on November 2ad and 3rd 1963.
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218. Kauhajoen Puun jalostamo, omistaja Pentti Marttiin, Kirkonkylässä oleva uusi tehdaslaitos.

Kauhajoki Wood Processing Factory, owned by Pentti Marttiin. The new production unit in 
the main village.

219. Sisäkuva Hyypässä olevasta tehtaasta. 

Inside the factory in Hyyppä village.



220. Kauhajoella jatkaa vanhaa kuuluisaa pyssyteollisuusperinnettä v. 1932 toimintansa aloittanut 
Viitasen Asepaja, josta vuosittain valmistuu toistatuhatta metsästysasetta.
The famous old Kauhajoki tradition of gun industry is continued by Viitanen’s Arnis Work
shop, founded in 1932. Over a thousand hunter’s weapons are made annually.

221. Näkymä Kuivaaja Oy. Jyvän työsalista.
Inside the factory workshop of Grain Drying Machine Co. Jyvä.



222. Iiron Turve on aloittanut toimintansa v. 1931. Yhdistetty turpcennosto- ja kuivan turpeen 
kokoojakone toiminnassa.
Iiron Turve, a peat industry firm, was founicd in 1931. A combined mechanical peat lifter 
and dry peat gatherer at work.

223. Suolla liikkuva turvepehkun paalauskone.

A haling inachine of peat-moss litter able to move on the hog.



224. Brikettien valmistuksessa käytettävän jyrsinturoeen ja kasvuturpeen pneumaatti
nen kokoojakone.

A pneumatic gathering machine of the twt> sorts of peat used in briquette making.

225. Maatalouskonetehdas Pajulahti Of. on aloittanut toimintansa Kauhajoella v. 1931. 
Tehdas valmistaa pääasiallisesti viljankuivureita. Se on myöskin kehittänyt ja val
mistanut Iiron turvekoneet, joita tehtaan valmistamina on käytössä eri puolilla 
maata.

Pajulahti Co., a farming machine factory, was founded in Kauhajoki in 1931. It 
chiefly manufactures grain driers. It also developed and made the peat industry 
machines of Iiron Turve. The se Pajulahti peat inachines are in use in different 
parts of the country.



22*>. Veljekset Koiviston korppntehdas Kainastolla, perust. v. 1927. Ilma viiva Kainaston aseman 
tehtaasta lähiympäristöinesn.
The Rusk Factory of the Koivisto Bixthers in Kainasto village, founded in 1927. An aerial 
photograph of the factory and its sunroundings at Kainasto station.

Tehdas tuottaa rinkeleitä 
ja korppuja, joita koneel
listetun tuotannon an
siosta valmistuu päivit
täin n 3000 kg markki
noitavaksi koko valtakun
nan tl aeclle.

The fattory produces 3000 
kg of pretzels and rusks 
(crackers) a day and 
markets them in the 
-vhole country.

227. Neitoset latomassa 
korppuja sokeroi- 
miskoneeseen.

Young girls putting 
rusks into the sugar- 
ing machine.



Lehtisen Tiili valmistaa erimalli
sia poltettuja rakennustiiliä vuo
sittain 1,5—2 miljoonaa kpl.

Lehtinen^ Brickworks produces 
1,5—2 million burned building 
bricks of different shape annually.

228. Tiiliä siirretään tehdasrakennuksesta kuivauslatoihin, vakkeibin, 
piikkikärryillä.

Bricks being moved lrom the factory into the drying slieds.

229. Yleisnäkymä tehtaasta.

A general view of the brickworks.



230. Pänläneen keskustaa. Kuvassa etualalla terveystalo ja kansakoulu.

F r o m  th e  C e n tre  oi Pantane v i l ia g e .  On t h e  fo r e g r o u n d  th e  h o u s e  of h e a lt h  an  i  t h e  p u b l i c  
elementary s c l io o l.

231. Pantaneen Osuuskauppa on aloittanut toimintansa v. 1906. Liike on vuosikymmenien kuluessa 
kehittynyt Pantaneen suurimmaksi ja suosituimmaksi ostopaikaksi.

Pantane Co-operative Stores founded in 1996 and become during the decades the largest and 
most popular shop in Pantane.



232. Pantaneen Osuuskassa, perustettu 7/6 1914. Uusi toimitada, joka samalla on kassan ensim
mäinen oma toimitalo, valmistui 1953.
Pantane Co-operative Credit Society, founded on June 7th 1914. The new office building, 
which is the first owned hv the Society itself, was huili in 1953.

233. Kauhajoen Peruna Oy:n perunajauhotehdas ja mylly. Sisäkuva perunajauhotehtaasta. 

Kauhajoki Potato Co., a potato flour factory and mill. An interior of the factory.
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234- Xoivu. Tekstiilitavarain erikoisliike, perustettu 1/5 1953.

Koivu A shop specializing in textile goc-ds, founded on May lst 1953.

2.35. uusi liiketalo valmistunut 1/11 1962.

The new business bnilding, completed cm November lst 1962,
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236. Kauhajoen Karhu r.y. järjesti I Suupohjan kauppa- ja tecdiisuusnäyttelyn Kauhajoella 2— 3/11 
-63. Kuvanäkymä eräästä näyttelyosastosta.

Kauhajoen Karhu arrangrd the lst Commercial and Industrial Exhibition of Suupohja in 
Kauhajoki on Kovember 2nd and 3rd 1963. A view of one of the departments.

237. V 1965 valmistuva seurakuntakeskus, johon kuuluu seurakuntasali, siunauskappeli, kirkko
herranvirasto, kerho- ja opetustilat sekä kirkkoherran pappila. Suunnitellut arkkitehti 
I. Martas. Kuulan kuvasarjaan »Kirkko»).

The congregalional centre to be ready in 1965. It consists oi the congregational hali, hurial 
chapel, rector’s offiee, instruction and club rooms, and rectory. Designed hy the architect 
I. Martas. (Belongg to the picture series »The Church o-}.



VALOKUVAAJAT - Photographers
Numerot tarkoittavat kuvatekstin numeroa, useammat 
samaan tekstiin kuuluvat kuvat on merkitty kirjaimin 
a, b, c.

The numbers refer to the numbers of the pictures. 
The pictures \thieh belong to the same text are 
marked by a, b, c.

Ala-Könni, Erkki 12, 18 a, 18 b, 48, 133 
Hautamäki, 19, 29, 40, 150
Havunen. Tuomo 22 
Jaakola, Keijo 131 
Kansallismuseo 49, 51, 52, 181 
Kena, Atso 23 
Kivistö, Saima 157 
Koivisto, Pentti 140, 147, 148, 149 
Kormi, Ilmo 57—59, 64, 129, 137, 217 
Kuusi, Sanelma 30 
Lahtinen, Leo 33, 109, 237 
Matilainen 126 
Marttila, Väinö 60, 114, 128 
Niemistö, Alfred 56, 123, 142, 182 
Porkkala, Matti 2—11, 13—17, 20, 21, 26—28, 31, 

32 a, b, c, 34, 35 a, b, 36—39, 4 3 ^ 5 , 47, 53—55, 
66, 68, 70—84, 88—90, 93, 95—98, 100, 101, 103, 
107, 108, 110, 112, 115, 117, 118, 120—122, 125, 127, 
134, 136, 138, 141, 143, 144, 146, 152, 154, 158— 165, 
167, 171—173, 177, 183, 186— 188, 196— 199, 214, 215, 
222—225

Rintala, Esteri 124
Risku, Matti 24, 41, 42, 61—65, 67, 85—87, 91, 92, 

94, 102, 104— 106, 111, 113, 116, 139, 151, 153, 155, 
166, 168, 169, 178—180, 184, 185, 189— 195, 200, 
201, 203—213, 216, 218—221, 226—236.

Sorvari, Matti 238 
Torpo, Timo 130—132 
Viitala, Voitto 174—176 
Välitorppa 145

VÄRIKUVAT - Colour photographs 
Kivelä, Eero 202 

Porkkala, Matti 69, 99

Arvokkaana lisänä saatiin kuvastoon valmistumisvai
heessa kuvat 49, 51, 52, 181, jotka maisteri Eljas Härö 
löysi Suomen Kansallismuseosta. Näistä kuvista nu
merot 49 ja 181 ovat olleet kokonaan tuntemattomia 
Kauhajoella.

A valuable addition to this illustrated book was made 
through the pictures tvhich were found by Mr. Eljas 
Härö, M. A., in the Finnish National Museum when 
the book was about to be finished. Of these pictures 
numbers 49 and 181 were wholly unknovvn in Kauha
joki.

Julkaisun kustannuksiin ovat tuntuvalla tavalla osal
listuneet Kauhajoen kunta, Kauhajoen seurakunta 
sekä ne liike- ja teollisuuslaitokset, joiden nimet mai
nitaan kuvateksteissä.

The rural municipality of Kauhajoki, the congregation 
of Kauhajoki and the business and industrial estab- 
lishments the names of which are mentioned in the 
text participated in the expenses of the publication 
in a considerable way.

Osan valokuvista on valmistanut valokuvaaja Ilmo 
Kormi.

Part of the photographs were reproduced by the 
photographer Ilmo Kormi.

238. Nummikoski.
Nummikoski rapids.



K O R J A U K S I A
Seuraavat virheellisyydet ovat ilmenneet painatustyön jälkeen:
1. Runossa Synnyinseudulle 4 säkeistö, 1 säe:

Täällä heilimöivät näät 
pitää olla Täällä heilimöivän näät

2. Kuva 110:n yhteydessä mainitaan koulutalon suunnittelijaksi arkkitehti 
Touko Saari. Koulun on suunnitellut arkkitehti V i l j o  S a a r i n e n .
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