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Haapajärven kesää ja luonnon

kaunista nähtävää!

Haapajärvellä on perinteisesti ollut monenlaisia
tapahtumia kesäisin. Haapajärven monipuolista luontoa
ja paikkoja kannattaa käydä katsomassa myös tulevana
kesänä. Ihan uutuutena voi käydä kokeilemassa keväällä
valmistuneita juoksuportaita, jotka sijaitsevat
jokirannassa Ronkaalan urheilualueella,
pesäpallokentältä alaspäin kohti rantapolkua.  Kesän
aikana odotamme myös värikkään ja kauniin
luonnonkukkaniityn ja hyönteisthotellikeskittymän
nousevan Samulin rannan tontille lähelle vanhaa
uimahallia. Sinne voi suunnata piknikille, sillä tontin läpi
johtaa polku rannan nurmialueelle!
 
Haapajärvellä on vilkkaita kyliä, ja alkamassa olevan
Retkeily -hankkeen kautta saadaan kylien monia
käyntikohteita ja reittejä kunnostettua ja rakenteita
uudistettua.  Hankkeessa tehdään myös alueista
karttoja sekä opasteet, jotta kohteisiin löytäisi
paremmin. Suunnitelmissa on kävely-, pyöräily- ja
veneilyreittejä, joita pitkin voi liikkua ihailemassa
haapajärvistä maisemaa ja samalla saada kuntoilua ja
mielen virkistystä. Haapajärvellä on ennestään jo
monille tuttuja paikkoja ja haluttuja käyntikohteita. 
Retkeily -hankkeen kautta nämä on entistä helpompi
löytää ja ne tulevat yhä useammalle tutuksi.

Unto Vesamäki, vs. kaupunginjohtaja

Kohteista voisi mainita esim. Pitkänkankaan
harjumuodostelman, Siiponkosken jokisuiston, ja
Lohijoen sekä Tynnyrikosken, jotka kannattaa
ehdottomasti käydä kokemassa. Myös paljon muita
käymisen arvoisia kohteita paikkakunnaltamme löytyy.
Suunnitelmissa on avata kesäksi matkaparkki
matkailijoiden käyttöön, jossa voi veloituksetta yhden
yön yöpyä omalla kalustolla tai teltalla.  Matkaparkki
sijaitsee Hotelli Kulkurin takana joen puolella ja
nurmialueella jokirannassa. Tältä samalta alueelta on
mahdollisuus ihailla myös Samulin rannan kukkaniittyä,
sitten kun se on ehtinyt väriloistoonsa. Haapajärven
monipuoliset palvelut ovat matkailijoiden ja kävijöiden
saavutettavissa nopeasti. Välimatkat täällä ovat lyhyet
kyläkulmalta toiselle.
 
Kesän koittaessa toivommekin, että rajoituksista
huolimatta paikkakuntalaiset ja matkailijat viettäisivät
mukavan hetken piknikillä. Haapajärvellä jo perinteeksi
muodostunut teepiknik jää tänä kesänä toteutumatta,
mutta koska meiltä löytyy ihana ruusupuisto ja
jokivarresta useita nurmialueita,  voi jokainen viettää
piknikin läheistensä kanssa nauttien kesästä ja
lämmöstä!
 
 

Tee piknik -Sofia Mikkola



POIKKEA MEILLE, TARJOAMME VELOITUKSETTA

YÖN MATKAPARKISSA KESÄ-ELOKUUN AIKANA.

MATKAPARKKI SIJAITSEE KAUNIISSA

JOKIMAISEMASSA HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN

LIEPEILLÄ!

www.visithaapajarvi.fi

OTA YHTEYS P. 040 145 6231

ILMAINEN MATKAPARKKIYÖPYMINEN SISÄLTÄÄ SÄHKÖN, 

SÄHKÖPAIKKOJA RAJOITETUSTI.

Kutsu kaveri 

kylään!



PUHDAS LUONTO, RAUHALLINEN

PELTOMAISEMA JA HILJAISUUS, 

NE MEILLE ITSESTÄÄN SELVÄT ASIAT

OVAT NYT MATKAILUVALTTEJA.

VOIKO JONKUN MIELESTÄ

MAALAISMEISEMA VOI OLLA

KIINNOSTAVA JA RAHANARVOINEN?

ME MATKUSTAMME KAUPUNKIIN,

JOTTA SAISIMME KOKEA

IHMISVILINÄÄ, TURUN LÄPI

VIRTAAVAN AURAJOEN TAI KUOPION

TORILTA OSTETUN TUOREEN

KALAKUKON. NÄMÄ KAIKKI OVAT

PAIKALLISILLE KAUPUNKILAISILLE

ARKISIA ASIOITA. MATKAILIJAT

HAKEVAT ELÄMYKSIÄ, JOTKA

POIKKEAVAT  TAVALLISESTA

ARJESTA. KAUPUNKILAISILLE SE VOI

OLLA MAASEUDULLE

MATKUSTAMINEN, HILJAISUUS JA

PELTOMAISEMA. TÄMÄN HALUAMME

JAKAA JA KÄYTTÄÄ HYÖDYKSI

KOTIMAANMATKAILUSSA.



HAAPAJÄRVELLÄ  ALKOI  KEVÄÄN  AIKANA  KAIVATTU  MATKAILUN  EDISTÄMISHANKE .

HANKKEEN  TAVOITTEENA  ON  EDISTÄÄ  MATKAILUA ,  LUODA  HAAPAJÄRVELLE  LAADUKAS  JA

USKOTTAVA  PALVELUKULTTUURI  JA  VANKKAA  YHTEISTYÖTÄ  PAIKALLISTEN

MATKAILUTOIMIJOIDEN  JA  YRITTÄJIEN  VÄLILLE .  YHTEISEN  TEEMAN ,  YHTEISTYÖN  JA

UUSIEN  TYÖKALUJEN  MYÖTÄ  MATKAILULLE  LUODAAN  JYKEVÄ  KIVIJALKA .  HANKKEEN

TOIVOTAAN  INSPIROIVAN  MYÖS  UUSIA  YRITTÄJIÄ  TUOMAAN  IDEANSA  ESILLE !

MIKSI  IHMISET  HAKEUTUVAT  LOMAILEMAAN  MAASEUDULLE? JO  PELKÄSTÄÄN

PAIKKAKUNNALLA  PISTÄYTYMINEN  VOI  HERÄTTÄÄ  MIELENKIINNON  JA  JÄTTÄÄ

POSITIIVISEN  KOKEMUKSEN  MATKAILIJALLE .  KESÄLOMAREISSUJA  TEHDESSÄ  VOI

SUUNNITELLULTA  REITILTÄ  POIKETA  MIELENKIINTOISEEN  KOHTEESEEN .  MAISEMAREITIT

TAI  KIINNOSTAVAT  TIENVARSIKYLTIT  HERÄTTÄVÄT  MIELENKIINNON  KOKEMAAN  JA

NÄKEMÄÄN  JOTAIN  UUTTA .

 

” T Y Ö S T Ä N  H A A P A J Ä R V E N

M A T K A I L U N  K I V I J A L K A  –

H A N K E T T A  H Y V I L L Ä  M I E L I N !

H A A P A J Ä R V E L L Ä  O N

P O T E N T I A A L I A  M A T K A I L U U N

J A  T Ä Ä L L Ä  O L L A A N

M O T I V O I T U N E I T A  A S I A N

E D I S T Ä M I S E E N .  K O E N ,  E T T Ä

T Ä M Ä N  A L U E E N  P O T E N T I A A L I

M A T K A I L U S S A  T U L E E  O T T A A

V A K A V A S T I  J A  V I E D Ä

R O H K E A S T I  E T E E N P Ä I N !

R O H K A I S E N ,  N I I N

P A I K A L L I S I A  T O I M I J O I T A ,

K U I N  Y K S I T Y I S H E N K I L Ö I T Ä

O T T A M A A N  M I N U U N

Y H T E Y T T Ä ,  K U N  M A T K A I L U N

K E H I T T Ä M I N E N  T U L E E

A J A N K O H T A I S E K S I  O M A N

T O I M I N N A N  T A I  Y R I T Y K S E N

O S A L T A . "

Y H T E I S T Y Ö T E R V E I S I N ,

P R O J E K T I P Ä Ä L L I K K Ö

A L I N A  P I H L A J A N I E M I

 

LUONTO-  JA  HYVINVOINTIMATKAILU  OVAT  TÄLLÄ  HETKELLÄ  TRENDIKKÄITÄ ,

KUTEN  MYÖS  KESTÄVÄ  MATKAILU .   LUONTOMATKAILULLA  TARKOITETAAN

TURISMIA ,  JONKA  AKTIVITEETIT  PERUSTUVAT  LUONTOYMPÄRISTÖÖN  JA  

SIELLÄ  TAPAHTUVIIN  AKTIVITEETTEIHIN .  HYVINVOINTIMATKAILUN  

MOTIIVINA  ON  KOKONAISVALTAISEN  HYVINVOINNIN  EDISTÄMINEN .  

SE  VOI  SIIS  SISÄLTÄÄ  FYYSISIÄKIN ,  MUTTA  MYÖS   HENKISEEN  

HYVINVOINTIIN  KESKITTYVIÄ  AKTIVITEETTEJA .  KESTÄVÄ  MATKAILU  

TAAS  ON  EKOLOGISTA ,  YMPÄRISTÖÄ  JA  PAIKALLISKULTTUUREJA  

SUOJELEVAA .  NÄITÄ  MAHDOLLISUUKSIA  LÖYTYY  

MAASEUDULTA  JA  HANKE  HALUAA  KEHITTÄÄ  

YHDESSÄ  HAAPAJÄRVEN  TULEVAISUUTTA  

MATKAILUSSA !

MATKAILUSSA
on potentiaalia
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Tynnyrikoski 

Hautaperän allas

Härkäahonkoski

Haagan Frisbeegolf-rata

Kauniskankaan

moottoriurheilukeskus

Someron pururata

Siiponkosken jokikeskus

Oksavan uimaranta

Nuijunjärvi

Pitkäkangas
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TORI- INFO 

p. 040 145 6231 
matkailu.info@haapajarvi.fi

VISIT HAAPAJÄRVI
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1. Jalmarin kenttä

2. Yläasteen skeittiramppi

3. Keilahalli

4. Beachvolley - tenniskentät

5. Rantapolku - uimaranta 

       - kuntoportaat

6. K.J. Ståhlbergin lapsuudenkoti -

Samuelinkirkko

7. Ruusupuisto - Tykkipuisto 

8. Kotiseutumuseo

9. Taistonpuisto

 HAAPAJÄRVEN

KYLÄNRAITTI

Tori - INFO
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KUKKA-
NIITTY
Samulinrannan
tontille

Rento piknik perheen kanssa, lempikirjan lukeminen

omassa rauhassa tai nauruntäyteinen kesäillanvietto

kaveriporukalla? Nämä ja monet muut asiat kuuluvat

kesään ja niistä kaikista pääsee nauttimaan kauniissa

maisemissa Samulinrannassa. 

Rantaan on jätetty suuri nurmialue, jossa voi viettää

aikaa yksin tai yhdessä. Rantaan johtaa polku

kukkaniityn poikki. Luvassa on surinaa, pörinää ja

kesän värejä. Kukkaniitty on kaunista katseltavaa,

mutta ennen kaikkea se on hyödyksi pienille

pörriäisille. Pölyttäjien määrä on vähentynyt

uhkaavasti ja kukkaniitty on yksi monista tavoista

auttaa. Ihmiset tarvitsevat pölyttäjiä, sillä 75

prosenttia viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä.

Toinen tapa auttaa pörriäisiä ovat hyönteishotellit!

Hotelleja voi jokainen itse rakentaa ja ohjeita löytyy

runsaasti erilaisia. Kukkaniityn ympäristössä oleviin

puihin on mahdollista kiinnittää oma hyönteishotelli

ohjeistuksia noudattaen. Kesän mittaa hotellit ja niitty

muodostavat yhteisen, kaikille iloa tuottavan

tilataideteoksen. 

Bzzz...

  
 bzzz...



Jäätelö maistuu mansikalta, toffeelta, suklaalta,

piparmintulta, mangolta , ja monelta muulta. Lämpimän

kesäpäivän kohokohta on varmasti herkullinen

jäätelöpallo vohvelin nokassa. 

Sitä nautiskellessa makuhermot hersyvät ja onnellinen

hymy hiipii herkästi herkuttelijan huulille. Haapajärven

kaupunki tarjoaa tänä kesänä kaikille peruskoulun ja

lukion oppilaille jäätelötötterön. 

Makuja on valittavana yli 30 erilaista ja allergikot on

huomioitu niin, että kaikille varmasti löytyy sopiva

yhdistelmä. Jäätelön päälle saa vielä valita halutessaan

kastikkeen tai strösselin ilmaiseksi! 

Tötterön voivat oppilaat käydä valitsemassa

jäätelökioskilta kesän aikana sopivan hetken

tullessa.  Se voisi olla vaikkapa maanatain aamupala,

tiistain välipala, keskiviikon iltapala, torstain

noutopala, perjanatain brunssi, lauantain huikopala,

sunnuntain snäksi, viikonlopun herkkupala, tai entäpä

lomapäivän lounas? 

Se on kuitenkin varma, että jokainen saa päättää itse

herkutteluhetkensä! 

Toivotaan siis lämmintä ja jäätelötötteröiden makuista

kesää kaikille lapsille ja aikuisille! 

Pingviinikioski

avoinna

JOKA PÄIVÄ

 
 
 

KESÄ
Jäätelö

A L K A A  T O R I N  P I N G V I I N I K I O S K I L T A



Haapajärven Veteraanipuiston vieressä sijaitseva
ruusupuisto sai alkunsa paikkakuntalaisen
puutarhaharrastajan Terttu Suorsan ideasta.
Haapajärven kaupungin myönteisen suhtautumisen
myötä hanketta päästiin suunnittelemaan 2005. 
Puiston perustaminen käynnistettiin keväällä 2006
Haapajärven Viherpeukaloiden kanssa, Terttu Suorsan
ohjauksessa, ja puiston avajaisia päästiin vietettämään
elokuussa 2007. Puiston pensasruusulajien määrä on
kunnioitettava 76, jotka kaikki on saatu lahjoituksina
taimistoilta ja puutarha-aktiiveilta. 
 
Puisto houkuttelee vuosittain kävijöitä ympäri suomen,
sillä puisto on alan harrastajien keskuudessa tunnettu. 
Keväällä kaupunki hankki puistoon kaksi penkkiä, jotka
tarjoavat nyt oivan paikan istahtaa hetkeksi ruusujen
keskelle. Parasta aikaa vierailla puistossa on
alkukesästä aina syyskuulle saakka, kun ruusut
puhkeavat lajikkeesta riippuen eri aikoina kukkaan. 
Ruusujen tuoksu on huumaava ja katse lepää
värikylläisissä kukissa. Aamukasteen kimmellys lehdillä,
tai illan viimeiset auringonsäteet pensaiden lomitse
tarjoavat luonnonkauneutta parhaimmillaan keskellä
kaupunkimme.
 
Ruusupuistosta pidetään huolta yhteistyöllä;
Haapajärven Viherpeukalot huolehtivat ruusujen
hoidosta ja Haapajärven kaupunki nurmikoista. Puiston
nurmialueella voi vapaasti käydä piknikillä,
vierailijoiden toivotaan huolehtivan lähtiessään roskat
mukaansa. Näin saamme nauttia kauniista puistosta ja
annamme puistossa arvon ihmisille, jotka
mahdollistavat meille tämän nähtävyyden! 
Ruusupuisto sijaitsee Haapajärven keskustassa
Reisjärventien ja Puistokadun risteyksessä
Veteraanipuiston vieressä! 

Ruusu on kaunis ja ajaton kukka, joka on hurmannut
ihmisiä jo vuosituhansia. Varmuudella ruusuja tiedetään
viljellyn jo 4000 vuotta sitten, mutta oletettavasti jo sitä
ennenkin villiruusujen kauneus on kerännyt katseita
kautta maailman. Ruusuja kasvaa luonnonvaraisena
lähes kaikkialla maailmassa. Lajeja on satoja ja ihmisen
jalostustyön tuloksena syntyneitä lajikkeita tuhansia.
Luonnonvaraiset ja viljellyt ruusut ovat kulkeneet
arvokkaina tuliaisina tai kauppatavarana maasta ja
maanosastakin toiseen tutkimusmatkailijoiden,
sotilaiden, hallitsijoiden, ristiretkeilijöiden ja aivan
tavallisten ruusuihin ihastuneiden harrastajien
matkassa.  
 
Aikanaan ruusut päätyivät kasvamaan rikkaiden
puutarhoihin ja palatseihin, mutta jo pitkään ruusu on
ollut myös tavallisen kansan kukka. Ruusut symboloivat
onnea, kestävää rakkautta, sekä jälleensyntymistä.
Ruusun katsotaan olevan myös vaikenemisen merkki.
Ruusujen kukkien väreillä on omat merkityksensä.
Orastavasta rakkaudesta kertoo vaaleanpunainen
ruusu, surua ja kuolemaa symboloi puolestaan valkoinen
ruusu, joka ilmentää myös toisaalta puhtautta ja
viattomuutta.

Ruusupuisto

Ruusupuiston 
opastetut kierrokset

pyydettäessä.
p. 040 722 4716 

Terttu Suorsa

Ruusupuist
ossa 

kuvattu l
ajike  

Wasagaming 

on upea!



Kurkistus Tarjan galleriaan

Aikanaan kun Haapajärven

kylänraitti kulki keskustan läpi asemalle

Kuusaantietä pitkin, oli tien

molemmin puolin puotia toisensa perään. 

Nykyisin valtaosa rakennuksista on

asuinkäytössä tai purettu. Kuusaantien

alkupäässä heti alikulun jälkeen on

säilynyt hyvin vuonna 1938 rakennettu kivitalo. 

Talo on monelle vanhemmalle haapajärviselle

tuttu kauppapaikka, sillä jo sotien aikaan tiloissa

toimi vaatetusliike, ensin Juho Salon, sittemmin

Yrjö Nuottimäen omistamana.

Vuodesta 1995 talon on omistanut taiteilija Tarja

Pärn perheineen.   Vuosien saatossa on vanhan

vaatetusliikkeen tiloihin  rakentunut idyllinen

taiteilija-käsityöläisen

kierrätystaidepaja / nukkekotinäyttely ja

työtilat.  

 Koronakevään/kesän aikana kierrätystaidetta ja

nukkekoteja voi käydä ihastelemassa

ikkunanäyttelyssä. 

Tarja Pärn on 
haapajärvinen taideaineiden
opettaja ja taiteilija. 
Kierrätystaide on lähellä Tarjan
sydäntä ja ideoita upeaan taiteeseen
pulppuaa vanhojen esineiden myötä.
 
Tarjan gallerian näyteikkunoita voi
käydä ihastelemassa osoitteessa
Kuusaantie 6.



Kuusaalta kotoisin olevan Antti Haaralan taide on

ilahduttanut seutulaisia jo vuosikymmenten ajan. Antin

luontokuvat toivat hänelle esimerkiksi Haapajärvi-

Seuran Ympäristöpalkinnon vuonna 2014. Miehen

uusin innostus on erilaiset pienoisrakennelmat, joita

hän askartelee puusta. Kokoelmaan kuuluu jo monta

erilaista pienoisrakennusta sekä niihin liittyviä

huonekaluja. Kaikki sai alkunsa menneenä syksynä

lastenlasten kanssa touhutessa. "Kuorimme yhdessä

pajuja. Mietin mihin voisin pajut käyttää. Yhtäkkiä

mieleen juolahti, että niistähän voisi tehdä jonkun

pienen talon. Idea kypsyi mielessä useamman

kuukauden ja vihdoin joulun jälkeen tartuin tuumasta

toimeen. Etsin taloon inspiraatiota netistä ja tein sitten

oman version. Mieleeni piirtyi kuva monikerroksisesta

majasta, joka oli kuin suoraan fantasiasadusta," Antti

kertoo. "Ensin tein taloon keskikerroksen ja sitten

yläkerran. Sen jälkeen mietin mihin alustaan

rakennelman istutan. Lopulta löysin sopivan runkopuun.

Taloon rakentui monta kerrosta. Pohdin miten

kuvitteelliset asukkaat pääsevät kulkemaan

kerroksesta toiseen. Talo kaipasi tietysti portaita. Kun

maja alkoi olla valmis, mieleen juolahti tehdä sinne myös

huonekaluja. Urakka siis laajeni jatkuvasti sitä

tehdessä," Antti nauraa. Kun mieheltä kysyy, paljonko

monikerroksisen fantasiamajan tekemiseen kului aikaa,

hän hymyilee salaperäisesti: "Tein taloa pikkuhiljaa

iltaisin aina, kun oli aikaa.  Menihän siinä useita iltoja."

Taide on ollut osa Antti Haaralan elämää pienestä

pojasta lähtien. "Serkku toi Ruotsista tuliaisena rullan

sanomalehtipaperia. Aloin piirrellä siihen jo ennen

kouluun menoa. Huomasin pitäväni piirtämisestä ja

aloin tehdä sitä aina vain enemmän. Koulussa piirtelin

koulukirjoihin ja sain jokaisesta piirroksesta aina kaksi

minuuttia jälki-istuntoa. Jälki-istunto piti käyttää

piirtämiseen," Antti muistelee. Myös erilaiset

rakennussarjat kiinnostivat Anttia jo lapsena. "Isä toi

minulle aina jonkun koottavan pienoismallin

käydessään kirkolla Haapajärvellä." Yläasteella

ammattipiirustus, puutyöt, metalliala ja kaikki niihin

liittyvä alkoivat kiinnostaa yhä enemmän ja kun Antti

pääsi aloittamaan työt 15-vuotiaana, hän pystyi itse

hankkimaan lisää taiteilutarvikkeita. Ostoslistalla

ensimmäisenä olivat muun muassa öljyvärit. "Maalasin

tauluja ja tein koottavia pienoismalleja. Parhaimmillaan

minulla oli huoneessani 64 erilaista koottavaa

lennokkia. Oman huoneeni seinät ja kaappien ovet olin

maalannut täyteen erilaisia kuvia. Esimerkiksi seinää

koristi iso maalattu kala." Onpa Antti ollut sitten missä

työpaikassa tahansa, on taide kulkenut rinnalla koko

ajan harrastuksena. Siitä on ollut paljon hyötyä

jokaisessa työpaikassa ja jopa armeijassa. "Armeijassa

olin viestimies, ja päivystäessäni piirtelin

puhelinluettelon kanteen. Sen jälkeen ylemmältä

taholta tuli kysely kuka luetteloon on piirtänyt. Mietin

uskallanko ilmoittautua ja minkälaisen rangaistuksen

siitä saa. Ilmoittauduin kuitenkin, ja se poikikin minulle

jatkossa monenlaista työtä. Sain tehdä palvelusaikana

muun     muassa     opasteita,   ja   tykistöleirin   vaakunan. 

Sain palveluksesta aina vapaata hyvityksenä siitä, että

piirtelin annettuja tehtäviä,  Antti naurahtaa.

PIENOISRAKENNELMISTA 

Teksti: Minna Haarala

Haapa on sen verran pehmeää, että siihen on helppo

kaivertaa pieniäkin yksityiskohtia. Työkaluina hänellä

on muun muassa puukko, kääntösaha, sähköhöylä,

hiomakone sekä askarteluveitset. Rakennelmat on

kasattu liimaamalla ja maalattu kalkkimaaleilla. "Vaikka

itse rakentaminen on tosi mukavaa puuhaa, niin kyllä

valmiiden rakennelmien maalaaminen on kuitenkin se

työvaihe, jota kaikista eniten aina odotan," 

Antti paljastaa.

Kun monikerroksinen ja hyvin yksityiskohtainen maja

oli lopulta valmis, Antti laittoi siitä kuvia sosiaaliseen

mediaan. "Sieltä saamani palaute oli hurjan positiivista.

En yhtään osannut odottaa sellaista palautevyöryä.

Sosiaalisessa mediassa ihmiset alkoivat arvailla minkä

näköisiä lisärakennelmia taloon tekisin. Pitihän niitä

sitten lähteä toteuttamaan." Tällä hetkellä Antti on

rakentanut monikerroksisen majan lisäksi pieniä

huonekaluja, takan, kaivon, maitolaiturin,

ulkokäymälän, savusaunan ja autiotalon. "Askartelinhan

minä tietysti myös haapajärvisten oman maskotin eli

Blondiksi nimetyn valkoisen variksen," Antti kertoo.

Pienet puiset pienoisrakennelmat Antti tekee

pääasiassa haapapuusta. 

Taiteesta hyötyä joka käänteessä

Askarteluveitsi kovassa käytössä

Antin uusin 
taideharrastus



Itseoppinut taiteilija

Antin töitä voi ihastella lisää: 
Blogi: antinateljee.blogspot.com 
Instagram: @haaralaantti

Kyläkaupan ja mainostoimiston kautta
Puolustusvoimille

Antti Haarala ennätti olla töissä Kuusaan kyläkaupassa

17 vuoden ajan. "Kun peruskoulu loppui, menin töihin

kyläkauppaan heti sitä seuraavana päivänä.

Myymälänhoitajana ehdin toimia reilusti yli 10 vuotta.

Sen jälkeen olin töissä mainostoimistossa. Työsuhteen

päättymisen jälkeen suunnittelin jo kovasti oman

yrityksen perustamista, mutta sitten Puolustusvoimilla

aukesi työpaikka. Hain sinne töihin ja pääsin." "Ehdin olla

Puolustusvoimilla töissä parikymmentä vuotta ja

tykkäsin paikasta kovasti. Minulla oli todella mukavat

työkaverit ja työ oli mielekästä. Aina ajoittain sain tehdä

työssäni paljonkin taiteiluita, muun muassa Rotareiden

kalenterin, opasteita ja ohjeistuksia." Antti jäi eläkkeelle

Puolustusvoimilta maaliskuussa. Tekemistä ei ole

tarvinnut keksimällä keksiä. "Näin eläkkeellä minulla

päivät hurahtavat niin nopeasti, ettei vuorokauden

tunnit meinaa riittää. Aika kuluu taiteiluun, askarteluun

ja kotiympäristön huoltotöihin. Tarkkailen luontoa,

vuodenaikojen vaihtelua ja lintujen muuttoja.

Valokuvausta   tulee  harrastettua kaiken  muun  ohessa." 

Antti asuu Pitkäkankaalla yhdessä kihlattunsa ja kissojen

kanssa. Lapset ja lapsenlapset vierailevat normaalisti

usein. Vallitseva koronatilanne on kuitenkin vähentänyt

vierailuita haastattelun hetkellä.

Yllättävää on se, että Antti on täysin itseoppinut

taiteilija. "En ole käynyt mitään alan kursseja tai

koulutuksia, vaan olen oppinut kaiken käytännön

tekemisen kautta. " Antti on saanut paljon kyselyitä

siitä, miksi hän ei pidä taiteiluistaan näyttelyitä. Hän

toteaa, että on niin vaikeaa laittaa rajaa siihen, mitä töitä

näyttelyyn voisi valita. Erilaisia taiteiluita kun on

valtavia määriä aina öljyväri- ja kalkkimaalauksista

ruiskumaalaukseen, puutöistä pienoisrakennelmiin,

sekä erilaisista teippitöistä valokuviin. "Yhden näyttelyn

suostuin pitämään Varsinais-Suomessa, kun minua

pyydettiin sinne erääseen taidetapahtumaan

esittelemään kalkkimaalitöitäni. Palaute kyllä oli hyvin

positiivista ja rohkaisevaa,"  Antti kiittelee.

Antti Haarala on puuhastellut

taiteen parissa koko ikänsä. 

Hän innostui piirtämään jo pienenä

poikana ja on sillä tiellä edelleen. 

Piirtämisen ja maalaamisen rinnalle

on ajan saatossa tullut myös muun

muassa valokuvaaminen, sekä

erilaiset puutyöt ja askartelut. 

Uusin innostus on erilaiset

pienoisrakennelmat, joista Antti on

saanut sosiaalisessa mediassa

runsaasti positiivista palautetta.



kesäkoti
IHANA

Haapajärven Väliojalla kylätien varrelta löytyy kaunis

punainen hirsitalo, joka on kuulunut maisemaan jo

vuodesta 1930. Talon nykyiset asukkaat Heini ja Jari-

Pekka Perälä löysivät unelmiensa kotiin kohta

kahdeksan vuotta sitten. Pariskunta haaveili ja

etsiskeli vanhaa hirsitaloa lähiseuduilta useamman

vuoden ajan, kunnes tämä paikka löytyi ihan yllättäen.   

Talo on alkuperäiseltä nimeltään Uusi-Välioja, ja sen

on rakentanut Einari ja Elsa Välioja vuonna 1930.

 

Kuonan kyläkirjan mukaan talossa on toiminut

kyläkauppa ja jopa väliaikainen kansakoulu, kun

Väliojan koulua on rakennettu. Talo on nykyisin

nimeltään Haukkuoja, sillä eräät edelliset asukkaat

omistivat koiria ja vaihtoivat tilan nimeä sen mukaan.

Heini ja Jari-Pekka ovat kotiutuneet hyvin

Haukkuojalle. He nautiskelevat vuodenaikojen

vaihtelusta kauniissa pihapiirissä, joka on yhtä upea

niin kesän kukoistuksessa kuin talven

paukkupakkasillakin. Näin keväällä mielen täyttävät

haaveet ja suunnitelmat kasvihuoneen

rakentamisesta, rännien uusimisesta, kesäkukista,

terassialueesta ja maalaustalkoista.  Haaveilu ei maksa

mitään, ja välillä on mahdollista toteuttaakin jokin

pieni projekti.  Pyhäjärveltä kotoisin olevaan Jari-

Pekkaan voi törmätä Haapajärven K-Supermarketissa,

jossa hän työskentelee myyjänä. 



Mieluisinta puuhaa vapaa-ajalle on kitaran

soittaminen, säveltäminen ja musiikin tekeminen. 

 Jari-Pekka nauttii muistakin luovuutta ja kädentaitoja

vaativista harrasteista, ja tällaisessa talossa onkin

jatkuvasti pieniä kunnostustarpeita. 

 

 

 

Heini on puolestaan Nivalasta kotoisin, ja siellä hän

onkin suorittanut artesaanin opinnot, jonka jälkeen

syntyi päätös perustaa oma käsityöalan pienyritys

Handmade by Heini vuonna 2013. Myös Heinille

luovuus ja kädentaidot ovat iso osa identiteettiä, joten

unelmien kodin löytyminen mahdollisti myös toisen

pitkäaikaisen haaveen, kotoa käsin työskentelemisen.

Käsityöyrittäjyys on ollut antoisaa mutta samalla

myös hyvin haastavaa. Kaivattua piristystä luovaan

työhön toi uusi aluevaltaus neulesuunnittelu, jonka

mielenkiintoisiin kuvioihin Heini uskaltautui reilu

vuosi sitten. Tällä hetkellä suuri osa ajasta menee

omien neulemallien suunnitteluun, jota hän toteuttaa

aputoiminimensä Heinikki designin kautta. Heinin

persoonalliset sukkamallit ovat saaneet ihastuneen

vastaanoton neuleharrastajien keskuudessa. 

 

Haukkuojan talossa on järjestetty silloin tällöin

avoimien ovien päiviä, kun Heini on avannut

työhuonepuotinsa asiakkaille. Nämä päivät ovat aina

erityisen ihania, kun paikalle tulee mukavia vieraita

talon täydeltä. Jari-Pekka keittelee kahvia ja jututtaa

kävijöitä, ja Heini palvelee asiakkaita puodissaan.

Avoimien ovien päivinä on saanut kuulla myös kivoja

tarinoita talosta, kun vierailulla on käynyt naapureita

ja kyläläisiä. Väliojalla on hyvä asua ja Haukkuojankin

ovet varmasti aukeavat taas kivan tapahtuman

muodossa tulevaisuudessa.

Luovuutta ja kädentaitoja

Handmade 

by Heini 

Kuvat: heini perälä
www.handmadebyheini.fi

lisää kuvia ja

inspiraatioita löydät

Instagramista: @haukkuoja

@heinikkidesign

@handmadebyheini

Heinin

suosituin

sukkamalli

Heinikkilät

kuvastaa myös

rakkautta

vanhoja taloja

kohtaan.



Itseoppinut taiteilija

Kuona on vireä kylä, jossa on hyvä asustaa, harrastaa

ja käydä koulua. Kuona-Väliojan Kyläyhdistys on

aktiivinen toimija, joka on laittanut kuntoon mm.

Väliojan koulun ympäristön hankkimalla kunnon

jääkiekkokaukalon, erilaisia leikkivälineitä ja

harrastusvälineitä kaikille yhteiseen käyttöön.

Jatkohankkeena  on tarkoitus laittaa kaukaloon pinta,

jolloin sitä on helppo käyttää myös kesällä sählyyn,

rullakiekkoon, tennikseen jne.  Lisäksi  tänä kesänä  on

tarkoitus rakentaa  kuntoportaat  koulun mäkeen.

Koulun pihapiiristä löytyy myös Kyläyhdistyksen

rakentama kaikille avoin ja esteetön kota, jossa on

mukava paistaa makkaraa kun lapset leikkivät

kentällä.

 

Kyläyhdistys on myös mukana reitistöhankkeessa,

jossa tarkoitus on saada pyöräily- ja patikointireitti,

jonka lähtö sekä paluupaikka ovat koululla. Reitistöä

voi kesällä kävellä tai ajaa esimerkiksi läskipyörillä,  ja

talvella hiihtää. Tarkoituksena on hankkia muutama

läskipyörä, joita voi vuokrata omaan käyttöön.

Pyöräillen voi kiertää niin pitkiä reittejä, kuin haluaa.

 

Harmittavasti tänä keväänä jäivät tapahtumat väliin,

muun muassa nyt keväälle suunniteltu Maalla on

mukavaa-tapahtuma. Kyläyhdisty odottaa kuitenkin

innolla Rakentajamessujen järjestämistä ensi keväänä,

sillä virtaa on jäänyt nyt varastoon aika paljon.

Tarkoitus on sekä kesällä, että syksyllä järjestää

pienempiä  tapahtumia, jos vallitseva tilanne antaa

myöten. Tarkoituksena on jatkaa viimekesänä

järjestettyjä lasten viikkokisoja, jos niitä ei

keskustassa järjestetä. Kylältä löytyy myös suosittu

uimapaikka, jossa voi pelata myös rantalentopalloa.  

 

Väliojan kyläkoululla viihtyvät lapset hyvin ja

tekemistä löytyy aina välitunneilla. Eipäs unohdeta

Kuonalla olevaa pesiskenttää, kalaisaa Kuonanjärveä

ja hyviä metsästysmaita. Kylällämme  on mukava

asumishenki, ahkeraa talkoohenkeä, ja vireitä

asukkaita. Kyläyhdistyksen ylläpitämillä sivuilla, voit

käydä vilkaisemassa Emmanpuiston asuintontteja ja

tee unelmistasi totta!  Kuona on haluttu kylä asua ja

harrastaa.

Tervetuloa Kuonalle, maalla on mukavaa!

MAALLA ON
mukavaa

Sauli Sornikoski, vuoden 2019 Haapajärvinen

Sivun kuva;
 Isto Sornikoski

KUONA-VÄLIOJA

280 asukasta

38 koululaista

6 navettaa

109 taloa

 



MAASEUDUSTA
NAUTIMME

Kuva: Julia Maijala

Kuva; Veijo Toivoniemi



Kävelen tuttua tietä Hautaperällä. Odottaisin

näkeväni sen mitä en tule näkemään.  Toivon sinulle

lukiani, kirjoituksestani välittyvän sinulle

kokemuksen, jonka muistaisit kuljettuasi tämän tien.

Ennen kaikkea sen surullisuudestaan huolimatta, siinä

voi tunteä elämän valoiset ja intoa täynnä

tulevaisuuttaan suunnittelevat ihmiset. 

Saavun suuren “ikipetäjän” juurelle,  sen edestä

nousee korkea maapenkka. Näen silmissäni

sukutilamme  liiterin nurkan juuri tuossa kohden,

jonka takaa piha aukeaa,  mitään ei kuitenkaan näy.

Nousen penkan päälle, suuri tekojärvi avautuu entisen

Hautaperän ylle. Penkan alla kulki polku Raivion

niitystä, sieltä poikasena noudin lehmät kesäaikana

lypsylle.

 

Katseeni suuntautuu suunnilleen aina sinne, missä

oletan talon olleen ja johon liittyy jokin muisto.

Tarinoita ja minullekin sattuneita mieleeni painuneita

juttuja, joihin tarvittaisiin kokonainen kirja. Tuolla oli

Laulukangas, vesi on vähänä, ja kaivo näkyy ja joitakin

raunioita. Siellä viihdyin usein, sukulaisia kun olivat. 

 Alapiha, karjalan evakkoja, Laurila äitini veljen perhe,

serkkujen kanssa oltiin ja touhuttiin niin hyvässä kuin

pahassakin, kuinkas muuten “poikaset”.  Taloja ja

mökkejä oli paljon muitakin, mutta mainitakseni vain

hautaniemen talot.  Tänne olivat esi-isät tulleet jo

1800-luvun vaihteilla. Siitä löytyy historian

kirjoituksia, mutta en niistä tällä kertaa enempää.

 

Voisin kai sanoa, että Hautaperällä elettiin pitkälti

omavaraistaloudessa niin kuin tuohon aikaa paljolti

näillä seuduin. Viljeltiin ja varjeltiin maata. Ruoka ja

lämpö olivat arvossa, mitäpä muuta ihminen olisi

kaivannut. Hevoset tekivät kovimmat työt, ja ihmiset

uurastivat pitkiä päiviä.  Joskus saattoi jonkun “hupi”

reissun tehdä ehkä hevosella, ainakin tapaninpäivänä

isän ja äidin kanssa niin teimme. 

 

 

Palaan suuren petäjän juurelle. Taputan sen

kilpikaarnaista pintaa, mutisen sille - mitä sanoisit

minulle, kun tiedän sinun olevan niin monta sataa

vuotta vanha, että olet nähnyt ensimmäisen tänne

tulevan talonrakentajan? Näit Hauta-Jussin

toiveikkaan ilmeen.  Mannan kuokan  sivalluksen suon

pintaan.  

Tanelin Laulukankaan rakennus puuhissa, tai pappani

Heikin ja mummuni Vilhelmiinan  uurastukset. Uskon

että tykkäsit, niukkaa leipää riitti ja tunnetusti isot ja

riskit miehet jaksoivat viljellä ja rakentaa. Näit

syntymän ihmeet. Vai millaiset jäljet jättivät

vuosirenkaisiisi sotavuodet, kun miehet kulkivat

oksiesi alitse sotaan, häviten liiterin nurkan taakse? 

 Vuodatitko pihkaa, kun Matti palasi arkussa? Oksiesi

alitse kulki ne ihmiset elossa ja viimeiselle matkalle,

monet niistä muistan, siskonikin. Mutta muistat

varmaan, kun äitini lähti opiskelemaan ja viimein

kohtasi isäni. Muistako kun tulin itse oksiesi alta

vuonna -55, ja vartuttuani kyllin suureksi, kiipesin

oksillesi,  josta kissa kerran hyppäsi koiran niskaan.

 

SUKELLUS    HAUTAPERÄN 
Ilkka Jyrinki

Kuva; Antti Nevalainen



Lapsuuteni ajoista riittäisi tarinaa. Äitini kotitila siirtyi

isän ja äidin hallintaan -62, jossa lapsuuteni vietin.

Maalaistalossa riitti meille kaikille töitä yllin kyllin,

naapurit auttoivat ja heilläkin käytiin talkoissa.  Sitten

koitti aika, jolloin synkät varjot alkoivat leijua

kotiseutumme yllä. Kuulimme, että tälle kohtaa

suunnitellaan tekoallasta veden säännöstelyyn. Koitti

päivä jolloin olin jo nuorimies. Isä pyysi, että ryhtyisin

hänen kanssaan kaatamaan kotikankaan puut

ja purkamaan hirsiset riihet, saunat, aitat ja muut

rakennukset. Arvaatko “ikipetäjä”, jokaisen hirren

taloista sahattuani jotain kuoli, tai että jokaisen

kaverisi kohdalla kirpaisi, kun sen kaadoin, olinhan

serkkupoikien kanssa melkein jokaisen niistä oksilla

keikkunut. Luulitko hetkesi tulleen, kun kävelin liki

sahani kanssa? Jäit yksin todistamaan

muuttokuormamme, karjalaisten jo toisen evakon,

kodin jälleen menettäneinä.  Saatoit nähdä isäni

raskaan nielaisun, ja kyynelpisaran meidän ja

naapureitten silmissä. Jotain suurta unelmaa oli

purettu. 

 

Palasin oksiesi alle kymmenen vuoden jälkeen.

Rakensin perheellemme talon altaan rantamalle. Näit

jälleen elämän jatkuvan, suojistasi lensi jälleen

maailmalle suuri perhe. Kun ystäväni tulet tänne

hautaperän altaalle kalastamaan tai ulkoilemaan,

muista niitä ihmisiä jotka asuivat täällä järven alla.

Viljele ja varjele, hengitä raikasta ilmaa ja jos maailma

ei hymyile hymyile sinä sille.

”Ikipetäjä" kyllä muistaa, ja painaa jokaiseen

vuosirenkaaseen jäljen haaleamman taikka

tummemman. Kunnes lahoaa tai kaadetaan, sillä

mikään ei ole pysyvää täällä ajassa.

ALTAASEEN

Hautaperän tekoallas 

Hautaperän altaan alueella sijaitse ennen

toistakymmentä pihapiiriä.

Altaan rakennustyöt aloitettiin vuonna 1971

Rakentaminen kesti noin 5 vuotta,

ja työllisti satoja miehiä ja useita

kymmeniä koneita ja kuljetusajoneuvoja.

Rantaviivaa altaalla on n. 20 km

Vesipinta-alaa n. 7,6 neliökilometriä.

 



Metsästys on aikoinaan ollut suomalaisten perheiden

elinehto.  Nykypäivänä metsästys on

välttämättömyyden sijaan yhteiskunnallisestikin

merkittävää harrastustoimintaa, yritysten toimiala, ja

myös elämäntapa monelle suomalaiselle.

Metsästyskortin lunastajia on vuosittain n. 300 000,

ja puhdasta riistalihaa metsästäjät kantavat

koteihinsa vuositasolla yli 10 miljoonaa kiloa.

Suomalaiset metsästäjät tekevät harrastuksensa

ohessa myös merkittävää yhteiskunnallista

vapaaehtoistyötä muun muassa suorittamalla

riistalaskentoja ja antamalla viranomaisille

suurriistavirka-apua jäljittämällä, karkoittamalla tai

lopettamalla liikenteessä loukkaantuneita eläimiä. 

Myös vaaraa tai uhkaa aiheuttavien suurpetojen tai

hirvieläinten kaadot ohjataan usein metsästäjien

vastuulle.

Keskeisintä metsästysharrastuksessa on kokemus

luontoyhteydestä, jota yhä enenevässä määrin

halutaan kokea. Aamu-usvan peittämän suon

laitamilla, täydellisen hiljaisuuden ympäröimänä,

kohmeisen karpalon kipristellessä kielen päällä

tuntee todella olevansa osa luontoa.

METSÄSTYS,
luonto ja eräily ovat nousussa

Haapajärvellä on 
9 metsästysseuraa

 
Ylipään metsästysseura r.y.

Haapajärven Pohjoinen Metsästysseura r.y.
kalajanjoen metsästysseura r.y.

Haapajärven eräveikot r.y.
kortejärven ympäristön metsästysseura r.y.

kuonan metsästysseura r.y.
oksavan metsästyseura r.y.

Asevarikon metsästysseura r.y.
Huutoniemen metsästysseura r.y.

 
 

 



Kolmekymmentä vuotta sitten Haapajärven
Möttösperällä Loppulan talon pihapiirissä kävi kuhina.
Talon isäntä Raimo Olkkonen oli jo vuosia valmistanut
kotonaan kilpailuluoteja ja ladannut patruunoita
harrastusmielessä. Intohimoisen ampumaharrastajan ja
metsämiehen käsistä valmistuneet ampumatarvikkeet
herättivät kiinnostusta harrastusporukoissa. Niinpä
Raimo päätti aloitella pienimuotoista kaupankäyntiä
kotoaan käsin.
Liiketoiminta laajeni ja vilkastui kuin varkain, ja 2000-
luvun taitteessa Olkkosen perheen nuorimmainen
Jukka innostui alasta isänsä vanavedessä vähintäänkin
yhtä palavasti. Kunnollista kiikarinjalkaa oli etsitty
tuloksetta jo pitkään, ja viimein avautui tilaisuus luoda
ja kehittää oma tuoteperhe yhteistyössä paikallisen
toimijan kautta. Tuoteperheen ensimmäinen tulokas,
alunperin Kärppänäkin tunnettu kiikarinjalka on
tuotannossa edelleen, ja kaikki Osuma-tuotteet
valmistetaan alusta loppuun omassa seutukunnassa.
Nykyään aseiden lisävarusteisiin keskittyvästä Osuma
Products -tuoteperheestä löytyy lähes 200 erilaista
tuotetta, ja jälleenmyyjiä löytyy yli kymmenestä
Euroopan maasta. Tänä vuonna 30-vuotta täyttävä
Metsästäjän erikoisliike Olkkonen Oy aikoo pysytellä
kehityksen kärjessä niin kotimaan markkinoilla, kuin
kansainvälisenäkin toimijana myös tulevaisuudessa.

 

MÖTTÖSPERÄLTÄ 
MAAILMALLE

30 vuotta



Yritysneuvonta
Kehittäminen

Yritys tuet
Yrittäjyyskasvatus

 
 
 

www.haapajarvi.fi/yrityspalvelut
 
 

LÄHILÄMMÖN
TEKIJÄ

Viemäriverkosto
toimii kunnolla

silloin, kun sinne
ei lasketa muuta
kuin sitä itseään

ja pesuvesiä.

www.haapajarvenvesi.fiwww.haapajarvenlampo.fi


