
Leader Aisapari toteutti juhlavuoden teemahankkeen 
yhteistyössä yhdeksän paikallisen yhdistyksen kanssa. 
Osallistuvat yhdistykset olivat 
Alahärmän Kisa, Alajärven 4H,
Evijärvi-seura, Järvilakeuden 
kansalaisopiston kannatusyhdistys, 
Lapuan kansalaisopiston opistolais-
kunta, Lapuan urkufestivaali-
yhdistys, Lehtimäki-seura, 
  Luoma-ahon kyläyhdistys ja 
    Ylihärmän nuorisoseura.

      Teemahankkeeseen sisältyi 
      11 tapahtumakokonaisuutta ja 
        tilaisuuksia kertyi yhteensä 
          kuutisenkymmentä.
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YHDESSÄ – 
Suomi 100 -juhlavuoden 
teemahanke

Hankkeen toteutusaika 1.10.2016–30.6.2018

1. Hallinnoija: Leader AISAPARI
Toteuttajat: 

Alahärmän Kisa
Alajärven 4H-yhdistys
Evijärvi-Seura
Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys 
Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta
Lapuan urkufestivaaliyhdistys ry
Lehtimäki-seura
Luoma-ahon  kyläyhdistys
Ylihärmän nuorisoseura

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Yhdessä – Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumat kylissä -pikkolohanke, 
hankenumero 33822

3. Yhteenveto hankkeesta
Teemahanke, jossa Aisaparin toiminta-alueella toimivat yhteisöt 
toteuttavat omaleimaisia, uusia tapahtumi ja tempauksia, joihin 
osallistuu eri-ikäisiä ihmisiä. Tapahtumien yhteinen tekijä on se, 
että Suomi täytti 100 vuotta vuonna 2017.
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4.1. Hankkeen tavoitteet
a) Ylemmän tason tavoitteet

Suomi täytti 100 vuotta vuonna 2017. Valtakunnallisen 
juhlaorganisaation tavoitteena oli, että kaikki juhlivat 
pitkin vuotta: isosti, pienesti, koko maassa, kaikki omalla 
tavallaan. Aisaparissa haluttiin, että alueella toteutetaan juhlavuonna paikal-
lisia, oman näköisiä tapahtumia. Tavoitteena oli, että tapahtumat jäävät elä-
mään alueella tavalla tai toisella: uusina toistuvina tapahtumina, uusina ideoi-
na tai yrityksinä sekä hyvänä mielenä. Paikallisia yhteisöjä tuettiin juhlavuoden 
tapahtumien järjestämisessä teemahankkeen avulla.

Suomi 100 -juhlavuoden kattava teema on YHDESSÄ!
Paikalliset yhteisöt, niiden paikat ja historia ovat hyvän elämän tärkeä voi-

mavara. Maaseudulla kylät ja pitäjät muodostavat ihmisen kokoisen yhteisön, 
jonka sisäiset verkostot luovat turvallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tun-
netta. Turvallisuus ja yhteisön jäsenenä oleminen ovat tärkeitä hyvinvoinnin 
elementtejä. Myös fyysinen ympäristö on tärkeä osa yhteisöä. Paikat ja niiden 
historia nivoutuvat yksittäisten ihmisten kokemusten ja identiteetin kautta 
yhteisöön.

Yhteisöllisyyden tärkeitä elementtejä ovat aina olleet yhteiset, yhdessä to-
teutetut tapahtumat ja juhlat. Yhteinen tekeminen, talkoot, ovat aina huipen-
tuneet yhteiseen juhlaan. Yhteisölle tärkeitä asioita on toteutettu yhdessä; 
tempaukset, kampanjat, retket ja talkoot ovat olleet tapa rakentaa yhteisöä 
ja sille tärkeitä rakenteita. Tätä perinnettä haluttiin nostaa esiin ja uudistaa 
samalla kun juhlitaan 100-vuotiasta Suomea. 

Juhlien merkitys yhteisöllisyyden luomisessa on tärkeä. Juhlat ovat yhtei-
nen riitti, yhteinen kokemus, joka kantaa arkipäivänäkin. Juhlien ja muiden 
tapahtumien järjestäminen rakentaa keskinäistä luottamusta ja yhteistyötaito-
ja kyläyhteisössä. 

Aisaparin alueella järjestetään useita perinteisiä ja vakiintuneita tapahtu-
mia, jotka pyörivät omillaan. Tämän hankkeen tarkoituksena oli antaa tilaisuus 
uusia tapahtumia suunnitteleville yhteisöille. Mitä uutta ja erilaista, mutta 
paikallisista perinteistä kumpuavaa voi tehdä 100-vuotiaan Suomen kunniaksi? 
Teemahankkeella haluttiin tukea tapahtuman, tempauksen, retken tai juhlan 
suunnittelua ja toteutusta niin, että jatkossa toteuttajilla olisi osaamista ja 
kokemusta tehdä entistä parempia tapahtumia. 

Kun kylien juhlat, tempaukset, kampanjat ja muut tapahtumat kootaan tee-
mahankkeeksi, kylien välille saadaan luontevaa yhteistyötä mukavan 
asian parissa. Kun yhteistyössä päästään alkuun, sitä voidaan jatkaa itsenäi-
sesti myös muissa asioissa. Teemahanke on hyvä yhteistyön oppimisen alusta. 
Teemahankkeen ajatuksena on koota yhteen paikallisia tapoja juhlistaa 100 
vuotta täyttävää Suomea.
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b) Hankkeen tavoitteet

Hankkeella oli sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita. Paitsi juhlia 100-vuo-
tiasta Suomea, tavoitteena oli nostaa esiin paikallisia vahvuuksia, lisätä yhtei-
söjen osaamista, kehittää uusia tapahtumia ja nivoa yhteen muiden kehittä-
mishankkeiden tuloksia: luonto- ja kulttuurikohteet, kunnostetut kylätalot ja 
pururadat voivat toimia uudenlaisten tapahtumien näyttämönä. 
Rahoitettavissa hankkeissa tuli näkyä Suomi 100 -teema, 100-vuotiaan Suomen 
menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus

Teemahankkeen alahankkeita voivat olla esimerkiksi: 
- uudet tapahtumat ja juhlat
- seminaarit 
- näyttelyt
- retket (Aisaparin toiminta-alueella)
- tempaukset ja kampanjat 

Laadulliset tavoitteet: 
- Paikallisten vahvuuksien esiin nostaminen 
- Paikallisen yhteisöllisyyden vahvistaminen 
- Tapahtumien järjestämiseen liittyvän osaamisen parantaminen 
ruohonjuuritasolla 
- Uusien, innovatiivisten kylä- ja kulttuuritapahtumien kehittäminen 
- Paikallisyhteisöjen sisäisten verkostojen lujittaminen ja uusien ver-
kostojen luominen 

Määrälliset: 
- osallistuvia yhteisöjä 8
- Tapahtumia/juhlia/tempauksia 8
- paikallisia yhteistyöverkostoja 2 
- toteutukseen osallistujia (talkoolaiset) 150 henkilöä, joista alle 25 v. 30 
- Alahankkeiden osallistujat 400 henkilöä, joista alle 25 v. 100, miehiä 
200, naisia 200

4.2. Toteutus
Hanke jakautui kahteen osaan: Toimenpiteet, joissa toteutetaan tapahtumat 
sekä koordinointiosa, jossa tapahtui toimenpiteiden valinnan ja hallinnon 
lisäksi tapahtumajärjestäjien koulutusta, tapahtumista tiedottamista, verkos-
ton luomista ja ylläpitoa, tapahtumien dokumentointia ja hyvien käytäntöjen 
levittämistä. 

Määräaikaan 30.11.2016 mennessä saatiin kaikkiaan 18 hakemusta, joista 
Aisaparin hallitus pisteytti ja valitsi hankkeeseen mukaan 11 toimenpidettä.

Hankkeen kotisivu perustettiin osoitteeseen https://juhlavuosi2017.word-
press.com/ . Hanke pääsi mukaan myös valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjel-
maan ja sai juhlavuoden tunnuksen käyttöönsä. Tiedotusta tehtiin lehdistön 
lisäksi ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Toimenpiteiden toteuttajille järjestet-
tiin yhden illan koulutus tapahtumajärjestämisestä. 
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Alahärmän Kisa 100 vuotta

Voimistelu- ja urheiluseura Alahärmän Kisa täytti juhlavuonna 100 vuotta. 
Juhlavuoden teemahankkeen merkeissä järjestettiin juhlaseminaari aiheella 
”Liikunta mukana elämässä ja eri elämänvaiheissa”, pidettiin pääjuhla ja järjes-
tettiin näyttely. Jokainen lajijaosto piti omia juhlavuoden kisoja ja lisäksi järjes-
tettiin koko perheille suunnattu lajiesittelypäivä, juhlaotteluita ja -pelejä.
Seuran historia tuotiin näkyviin juhlalehden artikkeleissa ja haastatteluissa.

a) TOIMENPITEET

Juhlavuonna on paikallaan myös seuran aktiivien muistaminen.

Alahärmän Kisa liikuttaa monen lajin voimin: lentopalloa, mäkihyppyä, suunnistusta, yleisurhei-
lua, hiihtoa ja palloilulajeja jokaiseen makuun.
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Alajärven 4H-yhdistys: 100 kepparia

Alajärven 4H-yhdistyksen ”Sata kepparia 2017”  käsitti useita keppihevos-
tapahtumia, sukkien kierrätystä, keppihevosten kokoontumisajoja ja kep-
pihevosleirin. Keppihevosten kanssa vierailtiin myös vanhusten palveluta-
loissa. Teemana oli suomenhevonen, mutta muitakaan rotuja ei syrjitty.

Keppihevosharrastus on noussut todella suosituksi uudeksi harras-
tusmuodoksi. Lapset ja nuoret tekevät itse ja vanhempien avustuksella 
käsityönä keppihevosia eli keppareita hyödyntäen kierrätysmateriaaleja. 

Kepparit nimetään ja niitä hoidetaan kuin oikeita hevosia. Keppareiden 
kanssa liikutaan luonnossa tehden maastoretkiä ja pitäen estehyppyki-
soja. Keppihevosharrastus on liikunnallinen, yhteisöllinen ja mukaansa 
tempaava uusi harrastusmuoto.

Alajärvellä toimii kaksi suosittua 4H-kepihevoskerhoa ja harrastajien 
määrä kasvaa koko ajan. Teemahankkeessa harrastusta kehitettiin leirien 
ja tapahtumien muodossa.

Valkealammella pidetyllä keppihevosleirillä leiriläiset pääsivät tapaa-
maan muita keppariharrastajia. Leirillä työllistettiin paikallisia nuoria 
leirinohjaajina.

Teemahankkeen aikana järjestettiin lisäksi keppihevostapahtumia, 
joissa lapset yhdessä perheenjäsenten, sukulaisten ja ystävien kanssa 
pääsivät käsityönä tekemään keppareita. Keppareita oli mahdollisuus 
askarrella myös Asumista ja hyvinvointia -messuilla, Aaltoja aarioita -ta-
pahtumassa ja Rokulipäivillä. Keppareiden kanssa on osallistuttu myös 
hyvinvointitempauksiin

Keppihevosleirin tunnelmia Lehtimäen Valkelammilta.
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Evijärvi-Seura ry: Tykin paljastus

Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 4.6.2017 paljastettiin Evjärven Vis-
karinaukiolla Evijärvi-Seuran hankkima tykki. Hankinnassa olivat mukana 
Evijärven kunta ja LC Evijärvi. Paljastusjuhla oli osa Leader Aisaparin Juh-
lavuosi 2017 -teemahanketta.

Päivä alkoi jumalanpalveluksella Evijärven kirjossa ja seppeleenlaskul-
la. Yhdessä nautittiin myös juhlakahvit.

Juhlan tervehdyssanat lausui Evijärvi-Seuran puheenjohtaja Heikki Va-
lijoki. Juhlapuheen piti sisäministeri Paula Risikko, joka samaisena päivä-
nä vietti myös syntymäpäiväänsä.

Risikko painotti puheessaan maanpuolustustahtoa ja resilienssiä, krii-
sinkestokykyä. Evijärven kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Teemu 
Kejonen. Hän piti yhdistysten toimintaa tärkeänä paikkakunnan yhteisöl-
lisyyden ja palvelutarjonnan kasvattajana. 

Musiikkia juhlassa esitti Ylihärmän soittokunta. Videokooste tapahtu-
masta löytyy YouTubesta.

Tykillä kunniavartiossa Evijärven reserviupseerit Jouni Kultalahti ja Sakari Lehto.

Paula Risikko, Heikki Valijoki, Anneli Rannisto ja Teemu Kejonen.

https://youtu.be/aIIDVGT3unU
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Evijärvi-Seura ry: Uittomieskämpän vihkiäiset

Evijärvi-Seura on rakentanut perinteisen mallin mukaan uittomieskämpän 
Evijärven Jokisaareen. Evijärvi-Seuran toteuttama 67 neliömetrin hirsi-
rakennus pystytettiin hankerahalla ja talkoilla. Rakennus vaalii vanhaa 
uittokulttuuria ja palvelee samalla retkeilijöitä. 

Ensimmäisen uuden uittomeskämpän vihkiäiset yli 70 vuoteen jär-
jestettiin osana juhlavuoden teemahanketta sunnuntaina 9. heinäkuuta 
2017. Juhlapuhujana oli kansanedustaja Reijo Hongisto.

Runsas vierailijoiden joukko täytti kämpän ja sen pihapiirin. Tervehdyk-
siä toivat niin alan uittoperinteen valtakunnalliset toimijat kuin naapuri-
pitäjien kotiseutuyhdistyksetkin.

Uittokämpän kehittäminen ei tähän pääty, suunitelmissa on useam-
pia uusia hankkeita, joilla takavuosien merkittävää elinkeinoa ja kevään 
kohokohtaa Ähtävänjoella tuodaan esiin. Uitto ja metsätyöt olivat tär-
keä leivänlisä joka talossa niin Evijärvellä kuin muissakin vesistöalueen 
pitäjissä. Puun jatkojalostus on on sitonut seudun ja sen asukkaat myös 
rannikon sahateollisuuteen ja laivanvarustukseen, etenkin Pietarsaaren 
kaupunkiin.

Kuvakooste 
juhlapäivältä.
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Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys: 
Tärähtänyt

Suuri joukko rintamamiehistä jatko-
sodassa ei kyennyt taistelemaan etu-
linjassa, koska he kärsivät erilaisista 
henkisistä traumoista. Heitä nimitettiin 
tärähtäneiksi ja he menettivät siitä syys-
tä kunniansa. Teatteri Kantin tuottamas-
sa esityksessä kerrotaan tarina sankari-
myytin kääntöpuolesta.
Näyttämöllä monologin esittää Jari 
Holopainen, puvustus on  Maria Räsäsen, 
käsikirjoitus ja ohjaus Matti Kivisen.

Järvilakeuden kansalaisopiston väki 
tutustui esitykseen Teatterilaivalla 2016. 
Taidokas monologi puhutti syvästi ja 
esitys päätettiin tilata omalle alueelle 
tavalla tai toisella. Teemahanke antoi 
tähän hyvän tilaisuuden niin, että esitys 
pystyttiin tarjoamaan yleisölle ja teatte-
riharrastajille maksutta nähtäväksi.

Toteutus sopi erinomaisesti Suomen 100 -juhlavuoden osaksi. Kosket-
tava aihe ei jätä ketään kylmäksi ja erityisen taidokas monologin näyttä-
mölletuonti kelpaa opiksi kaikille harrastajanäyttelijöille.

Tärähtänyt esitettiin kaksi kertaa, näytökset Kauhavalla ja Lappajärvel-
lä. Kummankin esityksen jälkeen oli varattu aikaa keskustelulle, jota myös 
syntyi molemmilla paikkakunnilla.

Videoklippi esityksestä löytyy YouTubesta.

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys:  
Opisto musisoi

Opisto musisoi -hankkeessa musiikkihetkiä ja konsertteja vietiin vanhusten ja 
kehitysvammaisten palvelukoteihin. Esiintyjinä ja laulattajina olivat opiston 
opettajat. Konsertteihin osallistui kohderyhmän lisäksi yksiköstä riippuen 
myös henkilökuntaa ja palvelukodin asiakkaiden omaisia. Tilaisuuksissa oli jon-
kin verran mukana myös muita kiinnostuneita.

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vain yhtä tilaisuuksista mainostet-
tiin maksullisella lehti-ilmoituksella. Tämä siitä syystä, että tiloja kartoitetta-
essa osoittautui, ettei palvelutaloista yleensä löytynyt riittävän isoa tilaa, jotta 
isomman määrän mukaan ottamista yleisöksi oltaisiin voitu ajatella. Tilaisuuk-
sista tiedotettiinkin ensisijaisesti seinämainoksilla, jotka vietiin erikseen palve-
lutaloihin taikka lähistöllä sijaitseviin tiloihin, joista arveltiin löytyvän konsert-
tiin tulijoita. 

https://youtu.be/nMKg6uvxhw0
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Koska Kauhavalla Helmirannassa oli konserttiin käytettävissä iso sali ja myös 
hyväkuntoinen piano, mainostettiin Helmirannassa pidettyä Terttu Iso-Ojan 
ja Raili Peltoniemen pitämää konserttia kuitenkin erillisellä lehtimainoksella. 
Järjestelyissä ja kuulijoitten avustamisessa konserttiin oli suurena apuna Hel-
mirannan talotoimikunta. Konserttiin tuli kuulijoita myös Helmirannan ulko-
puolelta.  

Konserttien musiikki sovitettiin kohderyhmän mukaan ja se saattoi olla 
esimerkiksi vanhoja koululauluja, vanhaa tanssimusiikkia taikka isänmaallista 
musiikkia. Konsertit olivat myös osallistavia, eli niissä laulettiin yhteislauluja 
tai musisoitiin opettajien johdolla.

Hankkeen budjetti arvioitiin siltä pohjalta, että konsertteja olisi ollut 
kaksi jokaisessa opiston vanhassa peruskunnassa Evijärvellä, Lappajärvellä, 
Kortesjärvellä, Ala- ja Ylihärmässä sekä Kauhavalla, eli yhteensä kaksitoista. 
Kaikkineen konsertteja taikka musiikkitilaisuuksia toteutettiin kuitenkin huo-
mattavasti enemmän eli 22. Esiintyjiä oli kaikkineen kahdeksan ja valtaosassa 
tilaisuuksia esiintyjinä olivat Satu Lumiaho (viulu) ja Esa Rintamäki (harmonik-
ka). Koska suurimmassa osassa konsertteja esiintyjinä olivat samat henkilöt, ei 
etukäteispalavereja tarvittu etukäteen läheskään niin monia kuin oli arvioitu. 
Tilaisuuksia voitiinkin tämän vuoksi järjestää enemmän kuin alun perin oli arvi-
oitu. Tämä toki lisäsi järjestelytöihin kulunutta aikaa, mutta konserttien suuri 
määrä ilahdutti sekä palvelutalojen asukkaita että henkilökuntaa. 

Hankkeessa saadut hyvät kokemukset kannustivatkin siihen, että opisto voi-
si jatkossakin järjestää vastaavia konsertteja omana toimintanaan. Opettajien 
mukaan hyvä tapa konsertin järjestämiseen oli se, että esiintyjiä oli aina kaksi 
kerrallaan. Tämä kevensi esiintyjän roolia esiintymistilanteessa, koska yleisö 
saattoi paikasta riippuen olla tavallista haastavampaa.

Kortesjärven pelimannit esiintymässä Tupasvillassa.
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Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta:  
Aikamatka harrastuksiin

Opistolaiskunnan hallituksen kokouksessa 28.11.2016 päätettiin hakea 
Aisaparin teemahankkeeseen Aikamatka harrastuksiin -tapahtuman jär-
jestämiseksi vuoden 2017 elokuussa.
     Uudenlainen tapahtuma toisi näkyvyyttä opistolaiskunnan toiminnalle 
ja vahvistaisi yhteistyötä opiston ja muiden mahdollisesti mukaan tulevi-
en tahojen kanssa. Katsaus harrastamisen historiaan lujittaisi opiston ja 
opistolaiskunnan yhteistyötä ja houkuttelisi mahdollisesti myös osallis-
tujia uusille kursseille. Yhteinen tapahtuma, jonka rakentamiseen kaikki 
halukkaat voisivat osallistua ja jonne kaikki olisivat tervetulleita edistäisi 
myös yhteisöllisyyttä opistossa ja kaupungissamme.

Tammikuussa 2017 saimme tiedon, että hakemuksemme oli hyväk-
sytty. Valitsimme työryhmän tapahtuman suunnittelua varten. Kevään 
aikana talkootyönä kerättiin arkistoista valokuvia ja lehtileikkeitä sekä 
otettiin yhteyttä eri aineiden opettajiin ja värvättiin heitä tapahtumaan 
esittelemään menneiden vuosien suosikkiharrastuksia ja uusia opiston 
kursseja.Saimme apua Mediapajalta valokuvien tallennuksessa ja tulos-
tuksessa. Ideoimme valokuvien pohjalta myös tunnista harrastus -kilpai-
lun tapahtumaan.

Tapahtumapäivänä talkooväki rakensi tapahtuman puitteet hyvissä 
ajoin ja kaikki saatiin suunnitelmien mukaan valmiiksi. Ylesömäärä jäi 
valitettavasti vähäiseksi, vaikka tapahtumaa oli markkinoitu ilmoitustau-
luilla eri puolilla Lapuaa, internetissä ja opistolla. Tapahtumapäivän sää 
oli ikävä kylllä kolea ja sateinen.

Tapahtumassa esiteltiin perinteisistä har-
rastuksista paperin valmistusta, huovutusta, 
nahkatöitä, pirtanauhan tekoa, makrameesol-
mintaa, kudontaa ja posliininmaalausta. 
Kävijöillä oli mahdollisuus kokeilla kaikkea 
käytännössä. 

Kieltenopetuksesta oli esillä katsaus van-
haan ja uuteen. Nykyaikaa edustivat esimer-
kiksi kamerakopterin lennon seuraaminen 
TV-ruudulta ja tietotekniikan avulla luotu 
“puhuva pää” joka kertoi kansalaisopistoko-
kemuksista. Uutena kurssina esiteltiin minia-
tyyrikasvihuoneiden askartelemista. Ulkona 
sai kokeilla vanhan ajan tamburiinijumppaa ja 
nykyaikaisempaa latinotanssiliikuntaa. 

Paikalla olleet osallistuivat innokkaasti eri 
aktiviteetteihin ja pitivät tapahtumaa mu-
kavana ja mielenkiintoisena. Saimme erit-
täin hyvää kokemusta tällaisen tapahtuman 
järjestämisestä, ja tätä kokemusta tulemme 
varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa.

Rehtori Terhi Sirén esitteli  1970-luvun nah-
katöitä aikakauden tyyliin pukeutuneena.
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Lapuan urkufestivaaliyhdistys:  
Syrämeni laulu – urku-, elokuva- ja kuorotapahtuma

Lapuan urkufestivaaliyhdistys toteutti 23.9. teemalla ”Suomi 2017 – poh-
jalaisuutta 100 vuotta” kaksiosaisen tapahtuman. Esiintyjinä  olivat muun 
muassa urkutaiteilijat Jimi Järvinen ja Kalevi Kiviniemi sekä tenori Mika 
Nisula. Upeassa yhteisesityksessä oli mukana lisäksi Lapuanja lähialueen 
veteraani- ja lapsikuoroja.

Lisäksi esitettiin mykkäelokuva Pohjalaiset aidolla urkumusiikilla säes-
tettynä, musiikki ”Urkuhäjy Pohojalaanen” Kalevi Kiviniemi. Noin neljän 
minuutin kooste, jossa voi kuulla Lapuan tuomiokirkon eli Suomen suu-
rimpien urkujen soittoa löytyy YouTubesta.

Tapahtumien väliajalla 
150-vuotias Lapuan Lake-
us-apteekki tarjosi yleisölle 
kakkukahvit sen kunniaksi, 
että on harjoittanut ap-
teekkitoimintaa Lapualla 
vuodesta 1867 lähtien.

Tapahtuman koordinaatto-
rit Kari Nirha ja Kari Ranta-
kari kertovat tapahtuman 
järjestelyistä videolla.

https://youtu.be/q0wAhL0HUw8
https://youtu.be/rwx8elgc8O4
https://youtu.be/rwx8elgc8O4
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Lehtimäki-Seura ry:  Juhlavuosi 2017 

Juhlavuosi 2017 – hanke alkoi Lehtimäellä lehdistötilaisuudella 9.3.2017, 
jossa kerrottiin hankkeen suunnitelmasta ja tulevista tapahtumista. 
Hankkeen tapahtumat ovat lähtöisin Lehtimäki-seuran omista ideoista ja 
ne ovat nivoutuneet paikkakunnan historiaan tai aiempiin tapahtumiin. 
Yhteistä näille kaikille tapahtumille on Suomi 100 -teema, joka tulee jo-
kaiseen ohjelmaan mukaan.

Hankkeen rahoituspäätöksen viivästyminen vaikutti jonkin verran 
hankkeen toteuttamiseen.

Tarinatupa-teemalla kerättiin ääninauhoituksia vuoden varrelta tapah-
tumista. Tilaisuuksissa saatiin kerättyä myös muistitietoa Lehtimäestä ja 
sen asukkaista ja tapahtumista. Tallennuksia saatiin kaikkiaan 12 tuntia 
joita voidaan koostaa myöhemmin jatkokäyttöön mm. sähköisiin kanaviin.

Valokuvauskilpailun 1.6.-30.9.2017 tarkoitus oli innostaa eri-ikäisiä 
ihmisiä luontoon ja kuvaamaan Lehtimäkeä teemalla kuvaa sinulle tärkeä 
paikka Lehtimäeltä. Kuvia voidaan myös käyttää jatkossa Lehtimäki-aihei-
sissa julkaisuissa. Kilpailun sarjojen voittajat tämän julkaisun takasivulla.

Taidenäyttely – valon ja liikkeen vuosikymmenet - Kuvanveistäjä 
Antti Maasalo, Suokonmäki, Lehtimäki 18.6. - 23.7.2017, (ulkoteokset

elokuun loppuun saakka). Suuren suosion saanut veistosnäyttely oli 
ehdottomasti kesän odotetuin tapahtuma.

Muistomerkit Lehtimäellä – kulttuurikierros vaikka pyöräillen. Kesän 
aikana toteutettiin kartta Lehtimäen muistomerkeistä. Muistomerkit on 
koottu kartalle ja jokainen voi suunnitella tutustumisretken oman kulku-
välineen mukaisesti, vaikka pyöräillen, kävellen tai autolla.

Suomi 100 ja Lehtimäki-Seura ry. 70 vuotta, kotiseutujuhla  9.7.2017. 
Perinteinen kotiseutujuhla sai tänä vuonna erilaisen merkityksen juhlies-
samme samalla satavuotiasta Suomea ja seuran 70-vuotistaivalta. Juhla 
oli arvokas, mutta samalla myös leppoisa kotiseutujuhla. 

Suokonmäki soittaa ja laulaa – uusi musiikkitapahtuma 21.7.2017. 
Musiikkia laidasta lai-
taan, useita esiinty-
jiä, Pop-up esiintyjiä. 

Lehtimäki  fil-
millä filmi-ilta 
18.10.2017. Kaikille 
avoin tilaisuus keräsi 
lähes sata kiinnostu-
nutta katsojaa kun 
esitimme vanhoja 
filmejä Lehtimäeltä. 

Lehtimäki-semi-
naarissa 11.11.2017. 
pohdittiin Lehtimä-
en asemaa vuosien 
saatossa
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Luoma-ahon kyläyhdistys: Luomantie 100 

Luomantie 100 -ala-
hankkeessa järjestet-
tiin kaksi tapahtumaa:
1.Tapahtui 100 vuotta 
sitten Luoma-aholla 
eläytymistyöpaja 
7.10.2017. Luoma-
ahon perinnepäivä 
aloitettiin Luoma-ahon 
koululla 9.00 juhlalli-
sesti lipunnostolla ja 
Maamme-laululla.  Suu-
rin osa tapahtumaan 
osallistujista oli pukeutunut vanhan ajan asuihin. Ensimmäiseksi päästiin 
tutustumaan ”villasukan matkaan”: lampaan keritseminen, villan kehräys, 
karstaus, lankojen värjäys... kaikilla halukkailla oli mahdollisuus kokeilla 
villojen karstausta ja kehruuta. 

Koululla oli esillä runsaasti vanhan ajan esineistöä, koulutarvikkeita ja 
opetusmateriaalia, kuten kuvatauluja ja karttoja sekä valokuvia. Entisajan 
koulunkäynnistä kertoi eläkkeellä oleva opettaja Maiju Viitaniemi ja ylei-
sökin innostui muistelemaan omia kouluaikojaan. Kaikilla halukkailla oli 
mahdollisuus kokeilla vanhanajan kaunokirjoitusta oikeilla mustekynillä. 
Koulun pihalla järjestettiin ohjattu leikkituokio vanhanajan pihaleikeistä. 

Osana Luomantie 100 -alahanketta olivat syksyn ja loppuvuoden 
aikana järjestetyt senioreiden muistelupiirit, joita pidettiin neljä kertaa. 
Muistelupiirin tapaamisissa oli mukana yhteensä 16 henkilöä. Muistelupii-
ristä laadittiin videotallenne, joka esitettiin perinnepäivässä. 
Videokooste Luoma-ahon perinnepäivästä löytyy YouTubesta.
2. Luomantie 100 -tapahtuma 28.10.2017
Valtakunnallinen kyläelokuvafestivaali uusiutui satavuotiaan Suomen 
kunniaksi ja järjestettiin uudella konseptilla, ilman lyhytelokuvakilpailua. 

Tapahtuman keskiössä olivat suomalaisten vaiheet men-
neiden vuosikymmenien aikana, lähellä ja kaukana. 

Tapahtuman aluksi katsottiin Kai Hannulabackan ku-
vaama dokumentti ”Reinontupa 200 vuotta”. Dokumentti 
kertoo Ojajärven rannalla sijaitsevan Reinolan tilan histo-
riasta. Talolle oli samana päivänä myönnetty Talonpoikais-
kulttuurisäätiön perinteisen rakennustavan kunniakilpi. 

Historian lehtori Eero Paavola Kauhavalta valotti pu-
heenvuorossaan ja multimediaesityksessään muilutusta, 
Lapuan liikkeen toimintaa sekä Stalinin vainoja vuosina 
1936-38. 

Elokuvaohjaaja AJ Annila kertoi uusimmasta ohjaus-
työstään Ikitiestä, joka perustuu Antti Tuurin romaaniin. 
Haastattelijana tilaisuuden juontaja Pekka Pohjoispää.

Alahärmän Kisa
Alajärven 4H-yhdistys
Evijärvi-Seura
Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyh-
distys 
Lapuan kansalaisopiston opistolaiskunta
Lapuan urkufestivaaliyhdistys ry
Lehtimäki-seura
Luoma-ahon  kyläyhdistys
Ylihärmän nuorisoseura

https://youtu.be/HqgWE-6Dqhs
https://youtu.be/-nUxlcPUt_0
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Ylihärmän nuorisoseura: Sata satua 

Lokuussa 2017 järjestettiin koko perheen tapahtuma Ylihärmän nuoriso-
seuralla. Seura täyttyi toimintapisteistä, joiden jokaisen teemana oli jokin 
seuralla kymmenen viime vuoden aikana esitetty koko perheen näytelmä.

Seuralla pääsi esimerkiksi pomppimaan prinsessa Ruususen pomppu-
linnassa, tekemään taikaliemiä Merennoidan taikakeittiössä ja kutomaan 
Aladdinin taikamattoa kangaspuilla. Pisteen vetäjät olivat pukeutuneet 
teeman mukaisesti. 

Tapahtumassa esiintyivät myös Väritädit ja Jykä sekä taikuri Markku 
Anttila. Seuralla pääsi myös tallentamaan oman muistonsa Ylihärmän 
nuorisoseurasta kameran eteen. Tapahtuman sisäänpääsy ja kaikki toi-

mintapisteet olivat ilmaisia.
Mukaan lähti mukava joukko paikal-

lisia yhdistyksiä ja yrityksiä. Mukana yh-
teistyössä olivat myös Kauhavan kaupun-
ki, Kauhavan seurakunta, MLL Ylihärmän 
paikallisyhdistys ja Studio Härmä.

Tapahtuma keräsi noin 300 osallistu-
jaa ja sen toteuttamiseen osallistui noin 
40 henkilöä.

Hanna Keskinen ja Maaria Koivula-Talkkari 
olivat tyytyväisiä tapahtuman järjestelyjen 
onnistumiseen.
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b) AIKATAULU

Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2016–30.6.2018. Toimenpiteet suoritettiin 
juhlavuoden 2017 aikana. Päätös hankkeesta saatiin 17.8.2017. Päätöksen vii-
västyminen aiheutti vaikeuksia hankkeen toteuttamiselle etenkin siitä syystä, 
että alatoimenpiteet eivät päässeet ilman päätöstä hakemaan väliaikaisrahoi-
tusta. Vaikka hankehakija oli käytännössä Aisapari ry, eivät väliaikaisrahoittajat 
hyväksyneet tuensiirtosopimusta vakuudeksi.

c) RESURSSIT

Hankkeen resursseina hyöydynnettiin toimenpiteiden suorittajien käytössä 
olevia resursseja. Yhteistiedotuksesta ja neuvonnasta huolehti Leader Aisapari 
omien resurssiensa turvin.

d) TOTEUTUKSEN ORGANISAATIO

Toimenpiteiden toteuttajina oli yhdeksän organisaatiota, joista kukin huolehti 
oman teematapahtumansa järjestelyistä ja taloudesta. Kymmenentenä organi-
saationa Aisapari ry huolehti hankkeen koordinoinnista.

e) KUSTANNUKSET JA RAHOITUS

Toimenpiteiden toteutukseen oli kustannusarvion loppusumma 65 430 euroa. 
Koordinointiin oli päätöksen mukaan käytettävissä 16 300 euroa.
Toimenpiteissä syntyi kustannuksia osittain yli ja osittain ali alkuperäisen arvi-
on, toteutumisaste oli keskimäärin 85 %.

Talkootyötä tehtiin kaikkiaan noin 1 100 tuntia, joista omarahoituksen kat-
teeksi pystyttiin käyttämään noin 540 tuntia (noin 8 100 euroa).

palkat yht. palkkiot vuokrat ostopalv. matkakulut muut kulut kulut yht.
Alahärmän Kisa 100 v 1 620,00         496,00             4 274,33           46,87               1 895,39         8 332,59            
Alajärven 4H 6 066,81           724,60               630,17             828,60             8 250,18            
Evijärvi‐Seura tykki 350,00               250,36             600,36               
Evijärvi‐Seura uittokämppä 292,70               685,91             978,61               
Järvilakeus opisto musisoi 7 167,20           132,60             1 247,96         577,82             9 125,58            
Järvilakeus Tärähtänyt 1 909,86         155,00             316,00               646,53             606,09             3 633,48            
Lapuan kans.op Aikamatka 600,00               257,48             700,00             1 557,48            
Lapuan urkufest.tapahtuma 4 205,89         917,80             2 627,75           1 735,00         9 486,44            
Lehtimäki‐Seura juhlavuosi 1 974,23           249,20             1 596,48           725,31             922,95             5 468,17            
Luoma‐ahon kylän tapaht. 746,53               80,00               3 256,80           94,30               868,32             5 045,95            
Ylihärmän ns Sata satua 1 286,00           796,86             2 082,86            

Yhteensä 15 954,77         7 735,75         2 030,60         15 324,66         3 648,62         9 867,30         54 561,70         

Toteutumisaste 84,80                 %
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4.4. Tulokset ja vaikutukset
Hankkeella oli sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita. Määrälliset tavoit-
teet (työllistyminen 0,25 htv, talkootunnit 620 ja parantuneista palveluista 
hyötyvä maaseutuväestön määrä – järjestelyihin ja tapahtumiin osallistuneet 
800) täyttyivät ja laadullisetkin tavoitteet saavutettiin. Hanke synnytti uuden-
laisia tapahtumia. Yhdentoista teematapahtuman parissa toteutettiin kaikki-
aan 61 erilaista tilaisuutta, jotka keräsivät lähes 4 000 osallistujaa.

Erityisen positiviisena voi todeta, että hankkeen aikana toteutettiin tapah-

f) RAPORTOINTI JA SEURANTA

Hankkeen totettajat toimittivat Aisaparille tietoa ja valokuvia toimenpiteiden 
toteutumisesta. Seurantaa suoritettiin myös mediatietojen ja kävijämäärien 
perusteella. Yhteisen raportin kokosi Aisapari.

g) TOTEUTUSOLETUKSET JA RISKIT

Hankkeen toteuttajat olivat valtaosin kokeneita tapahtumajärjestäjiä, joten 
hankkeen läpiviennin oletettiin sujuvan suuremmitta ongelmitta. Hankepää-
töksen viivästyminen aiheutti päänvaivaa muutamille toteuttajille väliaikaisra-
hoituksen puutteen vuoksi ja sen vuoksi osa tapahtumista jouduttiin toteutta-
maan arvioitua pienemmällä panostuksella ja heikommin tuloksin.
Riskinä oli alunperin myös riittävän hakijamäärän saaminen teemahankkeena 
toteutettavaan kehittämiseen, mutta hakijoita tuli jopa yli tarpeen niin, että 
kaikkia ei voitu ottaa mukaan. Samoin arvioitiin riskiksi talkooväen saaminen ja 
tapahtumiin osallistujien tavoittamisen, mutta näiltäkin osin tavoitteet ylittyi-
vät.

4.3. Yhteistyökumppanit
Hankkeelle on kertynyt suuri määrä yhteistyökumppaneita, kun mukaan las-
ketaan jokaisen yhdentoista toimenpiteen verkostot. Tapahtumien toteutta-
misessa ja järjestelyissä on ollut mukana kumppaneina suuri joukko paikallisia 
yhdistyksiä ja järjestöjä. Kuntien vapaa-aika ja kulttuuritoimet ovat olleet myös 
”hengessä mukana”, puhujia ja ohjelmansuorittajia on saatu laajalta rintamal-
ta. Kaiken kaikkiaan teemahanke on ollut melkoinen yhteistoimintaverkoston 
rakennustyömaa. 
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Hanke osoitti sen, että myös kehittämishankkeen voi toteuttaa teemahank-
keena ja koota yhteen täysin erilaisia ja eri kohderyhmien tapahtumia.  Ellei 
uutta hanketta haeta, voi yhteistyötä innostaa edelleen esimerkiksi teemaviik-
kojen merkeissä sekä jalkauttamalla omalle alueelle valtakunnallisia teema-
kampanjoita (Avoimet kylät, Kulttuuriympäristöpäivät jne).

6. Allekirjoitukset ja päiväys
Kauhavalla 28.2.2018

Mervi Niemi-Huhdanpää    Päivi Kultalahti
toiminnanjohtaja    hankekoordinaattori

tumia laajalla skaalalla. Oli musiikkia, urheilua, kulttuuria, perinnettä, historiaa, 
elokuvaa, käden taitoja, teatteria ja leikkiä. 

Yhdistysten välinen yhteistyö lisääntyi ja verkostot vahvistuivat. Vielä 
enemmän olisi voinut kannustaa toimenpiteiden toteuttajien osallistumista 
toistensa tapahtumiin, jotta hankkeen toteuttajien keskinäinen yhteistyö olisi 
lujittunut.

Tapahtumien joukossa oli juhlia, seminaareja, konsertteja, leirejä, kilpailuja 
ja monenlaista leppoisaa yhdessäoloa. Osallistujiksi saatiin kaikenikäisiä kansa-
laisia ja toimintaa vietiin myös sellaisille kohderyhmille, jotka eivät normaalisti 
pääse tapahtumien piiriin (hoitokoteihin, vanhustentaloille jne).

Koska hanke haettiin mukaan valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan, saa-
tiin alueelle positiivista näkyvyyttä myös sitä kautta.
Juhlavuosi-hanke

Tilaisuudet Osallistujat
kpl kpl

Alahärmän Kisa 11 716
Alajärven 4H Sata kepparia 10 325
Evijärvi-Seura uittokämppä 1 100
Evijärvi-Seura Tykki 1 100
Järvilakeuden kans.op. Tärähtänyt 2 60
Järvilakeuden kans.op. musisoi 22 474
Lapuan kansal.op.opk Aikamatka 1 50
Lapuan urkufestivaaliyhdistys 2 750
Lehtimäki-Seura  juhlavuosi 8 982
Luoma-ahon kyläyhd. Luomantie 100 2 170
Ylihärmän ns Sata satua 1 100

yhteensä 61 3827

Mervi Niemi-Huhdanpää    Päivi Kultalahti



Lehtimäki-Seuran valokuvauskilpailun sarjojen voittajat. 
Yllä “Kuutamo”, Pinja Leppäkangas ja alla “Pellonraivaajan 
epävirallinen muistomerkki”, Raul Elovuori.


