Historia - Asema

Kauhajoen asema vuonna 1921. Kuvan om Orvo Metsälä.

Kristiina Kanerva

POHJANMAAN RATA JA SUUPOHJAN RATA
Rautatien saaminen Pohjanmaalle tuli ensi kerran esille 1863 -64 Valtiopäivillä, mutta se ei
saanut kannatusta. Ratahanke herätti kuitenkin jatkuvaa kiinnostusta ja toimintaa. Asia oli
valtiopäivillä esillä useaan otteeseen, mutta päätöstä ei tehty. Luvattiinpa Kauhajoelta välillä
ilmaista työvoimaakin, mikäli hallitus avaisi tutkimuslinjan Kauhajoen pitäjän läpi. Ja jos
rata sitten rakennettaisiin, kuntalaiset antaisivat ilmaiseksi tarvittavan maan. Haluttiin, että
rata kulkisi Hämeenkangasta Kankaanpään läpi Ilmajoelle. Toiveet kuitenkin valuivat
hukkaan kun valtiovalta 1877 -78 valtiopäivillä päätti rakentaa Pohjanmaan radan sisämaan
kautta. Rata vihittiin 29.9. 1883.
Suupohjan rata -hankkeen otti esille kristiinalainen valtiopäivämies, sittemmin kauppaneuvos
C. A. Carlström vuoden 1882 valtiopäivillä, jo ennen Pohjanmaan radan valmistumista.
Kauhajoella suunnitelmasta puhuttiin ensi kerran kuntakokouksessa 27.12.1884, ja kunta
lupasi sitä varten viljelemätöntä maata ilmaiseksi ja viljellystä perittäisiin arvion mukainen
korvaus. Vuoden 1888 valtiopäivillä C. A. Carlström anoi tutkimuksen suorittamista
sopivimman ratasuunnan aikaansaamiseksi Seinäjoelta Kristiinaan. Hanke raukesi jälleen
vaikka radan rakentamiselle Suupohjan viljavimman seudun läpi olisi ollut hyvät perusteet.
Rautatiestä keskusteltiin pitkin 1890-lukua erityisesti Ilmajoen Maamiesseurassa. Helmikuun
17. päivä vuonna1896 pidettiin Mantilan kestikievarissa radanvarsikuntien yhteinen kokous,
jossa Kauhajokea edustivat talolliset Aapeli Toivakka, Juha Ikkelä, Otto Marttila, Herman
Pukkila ja J. H. Siltanen. Kokouksessa valittiin komitea viemään asiaa eteenpäin, ja puhuttiin
läntisestä yhdysradasta Vaasan radalta Porin radalle siinä toivossa, että yleinen huomio
kohdistuisi asiaan paremmin. Seuraavassa ratakokouksessa Kristiinassa kesäkuussa 1896
radan kulkusuunnaksi määriteltiin Seinäjoki ja Ilmajoki joen itäpuolta Kurikkaan, Kauhajoen

Aronkylään, kirkolle ja Päntäneelle sieltä Karijoen kautta Kristiinaan. Rataan kuuluisi myös
haara Kauhajoelta Honkajoen kautta Kankaanpäähän ja Porin radalle.
Radan rakentaminen otettiin käsiteltäväksi valtiopäivillä 1900, jolloin suunta oli vielä
määrittelemättä. Valtion rautatiekomitea ehdotti kapearaiteisen radan rakentamista
Seinäjoelta Porin radalle ja Kristiinaan tai Kaskisiin. Tämän ehdotuksen säädyt hyväksyivät.
Keisari ei kuitenkaan vahvistanut valtiopäivien päätöstä. Kapearaiteisen radan rakentamista
eivät tulevan kulkuväylän ympäristökunnat hyväksyneet, sillä sitä pidettiin loukkauksena.
Valittiin lähetystö esittämään asia hallitukselle.
Ilmajoen Maamiesseura kutsui kesällä 1901 koolle Suupohjan maamiespäivät Korpisaareen
käsittelemään ratakysymystä. Otto E. Könni alusti kokouksessa ehdotuksen yksityisen
rautatien rakentamisesta Seinäjoelta Kristiinaan tai Kaskisiin. Perustettaisiin osakeyhtiö;
maanomistajat antaisivat tarpeellisen maan, puutavaran ja työvoiman osakkeita vastaan.
Kiskojen ja liikkuvan kaluston hankintaan anottaisiin valtiolainaa. Kokouksen osanottajat
olivat innostuneita ja päätökselle hurrattiin, vaikka järkevimmät osanottajat yrittivät
toppuutella ja vakuuttaa, että rata-asia etenee myös valtiopäivillä. Myöhemmin kun Könni oli
tarkemmin paneutunut kustannuslaskelmiin ja toteuttamismahdollisuuksiin ei hän enää ollut
yhtä optimistinen. Ja vuoden lopulla hän myönsi: "Vaan tuo asia tuntuu suuremmalta asialta
valmistettavaksikin kuin mihin ollaan kehittyneitä ja on siis ainakin toistaiseksi kokonaan
nukkunut."
Kesällä 1902 lähti Helsinkiin lähetystö, jossa Kauhajoen edustajana F. S. Risku anomaan
"armollista esitystä ensi valtiopäiville rautatien rakentamisesta Seinäjoki - Kaskinen." Kun
maan uusi kenraalikuvernööri ruhtinas Obolenski 1904 lähti Suomen kiertomatkalle Ilmajoen
Maamiesseura lähetti lähetystön puhumaan kenraalikuvernöörille Suupohjan radan puolesta
Seinäjoen asemalle 2.9.1904. Obolenski lupasi puolestaan silloin tehdä kaiken voitavansa
asian toteuttamiseksi.
Vuoden 1904-05 valtiopäivillä Kristiinan edustaja C. A. Carlström esitti ratasuuntaa
Seinäjoki - Kristiina - Kaskinen, mutta porvarissääty asettui kielteiselle kannalle eikä
päätöstä tullut. Samaan aikaan 23.12.1904 maakunnan miehet kokoontuivat Kauhajoen
nuorisoseuralle miettimään tilannetta. Vuoden 1905-06 ylimääräisillä valtiopäivillä C. A.
Carlstöm ja Kaskisten edustaja Gustaf Mattson saivat vihdoin voitettua porvarissäädyn
vastarinnan ja myönteinen päätös tehtiin. Keisari antoi vihdoin määräyksen rautatien
rakentamisesta Seinäjoelta Kaskisiin 11.12.1906.
Päätöksen varmistuttua tehtiin kustannuslaskelmat ja arvio oli lopulta 15.274.000 markkaa.
Ratalinja oli päätetty vetää Teuvan kautta Kristiinaan ja Kaskisiin. Kauhajoella haluttiin
radan tulevan kirkolle ja kaartavan nykyistä Aninkujan vartta jyrkästi Kainastolle ja
Teuvalle. Toisessa vaihtoehdossa tyydyttiin siihen, että rata kaartaisi Teuvalle Aronkylästä.
Rautatieviranomaisilla lienee ollut myös suunnitelmat radan tekemisestä suoraan
Harjankylästä Teuvalle, ns. Riskun väärällä rata saatiin kulkemaan Aronkylän kautta
Teuvalle. Rakennussuunnitelmat valmistuivat 1909 ja työt aloitettiin saman vuoden
lokakuussa.
Ensimmäinen juna saapui Kauhajoen asemalle Aronkylään 22. heinäkuuta 1911, junantulo
oli suuri yleisötapahtuma ja ihmettelyn aihe. Rata oli valmis Teuvan Perälään asti ja liikenne
valmiilla rataosalla aloitettiin marraskuussa. Aluksi liikennöi yksi juna päivässä. Vain kaksi
viikkoa junaliikenteen alkamisesta 15.11.1911 avattiin Kauhajoen asemalla toisen luokan

postitoimisto, joka kesäkuun alussa 1914 muutettiin ensimmäisen luokan postitoimistoksi.
Koko rata Kristiinaan ja Kaskisiin valmistui kesällä 1913 ja se avattiin virallisesti liikenteelle
1.8.1913. Toista junavuoroa ei vain heti tullut.
Suupohja oli vihdoinkin saanut rautatien, jonka merkitys näkyi monin tavoin talouselämässä.
Terva ja puutavara kuljetettiin Aronkylään Mattilan asemalle, josta se lastattiin Kristiinan ja
Kaskisten junaan. Perustettiin uusia kauppoja. Radan varteen rakennettiin vuonna 1917 saha
ja muita yrityksiä. Rata työllisti oman paikkakunnan väestöä ja toi uusia ihmisiä ja
uudenlaisia elämänmuotoja asemanseuduille. Aronkylä olikin pitkään tärkeä keskus ja
kokoontumispaikka. Henkilöliikenne Suupohjan radalla loppui vuonna 1968.

Lähteet:
Ruismäki, Liisa, Kauhajoen historia
Alanen, Aulis J., Ilmajoki vuoden 1809 jälkeen

Topparoikka suupohjan radalla vuonna
1914. Kuva A.Niemistö, kuvan om. Soile
Antila.

Hedvig ja Sofia Ritola pitivät kahvilaa
asemarakennuksen odotussalin
nurkkauksessa 1910-luvulla. Kuva otettu
vuonna 1914. Kuva J. Niemi, kuvan om.
Soile Antila.

Junassa paluumatkalla Kristiinan
urheilujuhlasta 2.8.1914. Ryssät olivat
kieltäneet urheilukilpailujen pidon
Serbiassa syttyneen sodan vuoksi. Kuva
Kauhajoen Karhun kokoelma.

Kauhajoen asema vuonna 1957. Kuva Albin Aaltonen, kuvan om. Raija
Koskinen.

Suupohjan radalla kulkevat vielä tavarajunat. Kuva Osmo Metsälä 2002.

Historia – Arkea
Eino ja Eero Laine
kauranleikkuussa
1950-luvulla. Kuvan
om. Toivo Lehtinen.

Perunanistutusväke
ä ja Niemi-Aron
hevoset Kasari-Aron
pellolla. Kuvan om.
Anna Niemi-Aro.

Ojan tekoa ojaauralla. Kuvan om.
Anna Niemi-Aro.

Kyntäjä NiemiAron pellolla.
Kuvan om. Anna
Niemi-Aro.

Keski-Mattilan
riihellä.
Puimakoneen
voimanlähteenä
käytettiin talon
autoa, joka
nostettiin pukeille,
otettiin lokasuoja
irti ja laitettiin
vetohihna renkaan
ympäri. Kuva
Sameli Mattila
1927, kuvan om.
Mauno KeskiMattila.

Saima KeskiMattila lypsyllä
1950-luvun
lopulla.

Helena ja Saima
Keski-Mattila
lypsyltä tulossa.
Kuvat Sameli
Mattila, kuvat om.
Mauno KeskiMattila.

Meijerikuski on
hakenut maidon.
Päivi Männistö
auttaa mummuaan
Saara Mäkeä
tuomaan tonkkia
tonkkatelineeltä.
Kuva Raija
Männistö 1982.

Kesällä 1941,
heinäkuorma on
saatu ladolle
"Kuukarissa"
Ikkelänkylässä.
Lepotaukoa
viettämässä
Salomon UusitaloIkkelä ja sisarukset
Raakel, Sylvi,
Annikki ja Saara
Uusitalo-Ikkelä.
Kolmantena
vasemmalta
Inkeriläinen
sotavanki. Kuva
Reino UusitaloIkkelä, kuvan om.
Saara Mäki.

Vanajalla
heinätöissä Laineen
pellolla vuonna
1966. Kuvan om.
Leena ja Kari
Ristimäki.

Tokerotien varressa
Uiton tuvan
kohdalla toimi
1920-30-luvuilla
saha. Kuvassa
keskellä Eino Uitto.
Kuvan om. Arvo
Uitto.

Sopankeittäjiä
yhteistalon
pihamaalla. Kuva
Kauhajoen Karhun
kokoelma.

Historia – Juhlaa

Hääpari Martta Ikkelä ja
Kaarlo Keski-Nummi.
Kuvan om. Anu Leskelä.

Kauhajoen
Kunnallislehden toimittaja
Iisakki Tyyni 50vuotispäivänään vuonna
1937. Kunnallislehden
toimitus oli tuolloin
Aronkylässä. Kuvan om.
Anu Leskelä.

Kesä, lämmin ja lomaa
koulusta. Porkkalan ja
Päivärinnan lapsia koulun
rannassa 1930-luvulla.
Kuvan om. Raija
Koskinen.

Hilda ja Urho Ketolan
hääkuva 1940-luvulta.
Kuvan om Saara Mäki.

Saara Uusitalo-Ikkelä ja
Reima Mäki vihittiin
23.6.1945. Kuva
Valokuvaamo Niemi,
kuvan om. Saara Mäki.

Marjatta Uusitalo-Ikkelä ja
Ole Ekholm vihittiin 1968.
Kuva Valokuvaamo
Niemi., kuvan om. Raija
Männistö.

Kurki Carnevals
tunnelmia vuonna 1988.
Kuva Pentti Peltonen.

Historia – Kauhajoen
Saha Oy
Kauhajoen Saha Oy:n perustava kokous pidettiin 19.11.1922. Kokouksessa olivat mukana
Akseli Grönvall, M.E. Äijö, Otto A. Kartano, J.E. Luoma, Eevald Viitala, Tuomas RintaKyyny, Juho Latva-Panula ja Iisakki Tyyni. Jo ennen perustavaa kokousta oli ostettu Enon
pappilan vuokramailla sijainnut Oy Yhtyneet Sahat -niminen yritys koneistoineen. Perustetun
yhtiön ensimmäisenä toimitusjohtajana toimi vuosina 1922-25 Iisakki Tyyni (s.1887). Hänen
jälkeensä toimitusjohtajana toimi Johannes Kartano vuosina 1925-57. Kesällä 1953
seurakunnalta vuokrattu 3,79 hehtaarin suuruinen maa-ala siirtyi lähes kahden vuoden
neuvottelujen ja kaupanteon jälkeen sahan omistukseen.

Sahalle matkalla olevat tukit täyttivät joen vielä 1950-luvun alkuvuosina.
Vuosittain uitettiin 40000 runkoa Päntäneen- ja Hyypänjokia pitkin. Uitot
lopetettiin vuonna 1952. Kuvan om. Elina Ketola

Tukkitarha ja uittomiehiä 1930-luvulla,
tukkien käsittely tehtiin kokonaan
käsityönä. Kuva teoksesta Kauhajoen
saha osakeyhtiö 50 vuotta.

Uittomiehiä. Kuva teoksesta Kauhajoen
saha osakeyhtiö 50 vuotta.

Yhtiön 40-vuotisjuhlassa työntekijöille
luovutettiin ansiomerkkejä tunnustuksena
pitkäaikaisesta palveluksesta. Kuva
teoksesta Kauhajoen saha osakeyhtiö 50
vuotta.

Lankunsahausta 1960-luvulla. Henkilöt
vasemmalta Armas Ainikkamäki, Eino
Laine ja Iisakki Lindholm. Kuvan om.
Toivo Lehtinen.

Sahan miehiä lautapinolla. Vasemmalta
Markku Välimäki, Johannes Mäntylä,
Eero Nurmi ja Vilho Oravamäki. Kuvan
om. Anto Mattila.

Sahan rakennuksia 1960-luvulla. Vasemmalta konttori, höyläämö ja purusiilo.
Kuvan om. Toivo Lehtinen.

Sahan toimitusjohtaja Veikko Niemi-Aron 60vuotispäivät. Työntekijät luovuttivat viralliset onnittelut
Niemi-Arolle sahan pihamaalla. Kuvat Antti Latvala.

Historia – Keitä me
olemme

Päivitetty: Pianoa soittaa Aron koulun opettaja Mirja Koivisto ja pikkutyttö Elisa Väliviita. Kuvan om.
Kalevi Mattila.

Aronkylän Essolla 1960-luvulla. Vasemmalla Marita Niemi, keitä ovat pikkutytöt?

Keitä potkukelkkailijat ovat? Kuvan om. Seija Jokiniemi.

Kuka jokirannassa hiihtelijä on? Kuvan om. Seppo Hakola.

Historia – Koulu

Kristiina Kanerva

ARONKYLÄN KOULU
Aronkylän ja Mattilan lapset kävivät aluksi Aro-Harjan alueelle vuonna 1891 perustettua
Turjan koulua. Koulun tilat alkoivat 1910-luvulla käydä liian pieniksi ja vuonna 1917 uutta
piirijakoa tehtäessä Turjan koulupiiri hajotettiin neljään. Aro ja Mattila muodostivat kaksi eri
piiriä, jotka kuitenkin yhdistettiin vuonna 1921 Aron koulupiiriksi. Aron koulun
perustamispäätös tehtiin toukokuussa 1920. Kunta osti nahkuri Kalle Koskisen perikunnalta
Aron sillankupeessa sijainneen talon, jossa koulu aloitti toimintansa syksyllä. Talossa oli
neljä huonetta ja kunnostustöiden jälkeen koulunkäynti alkoi tuvassa, muut huoneet olivat
opettajan asuntona. Ulkorakennus kunnostettiin käsityötilaksi jonne hankittiin kaksi
höyläpenkkiä. Hangaskylän koululta tuotiin käytöstä poistettuja pulpetteja ja teetettiin lisää
samanlaisia.
Koulun ensimmäinen opettaja oli Matti Porkkala (s. 25.1.1895), joka toimi virassa vuoteen
1959 saakka. Toisena lukuvuonna koulussa oli kaksi opettajaa. Anna Liisa Päivärinta (s.
7.8.1896) toimi virassa kuolemaansa 1952 saakka. Kolmantena lukuvuonna koulussa oli jo
kolme opettajaa. Alakoululaisia opetti Mirja Koivisto (s. 31.1.1895), joka toimi virassaan
vuoteen 1961 saakka.
Vanha Koskisen tupa oli liian pieni koulun tarpeisiin ja alettiin suunnitella uutta
koulurakennusta. Pohdittiin myös koulun sijaintia, paikka sillankupeessa oli rauhaton, mutta
uusi rakennus päätettiin kuitenkin taloudellisita syistä tehdä samalle tontille. Uudesta
koulurakennuksesta tuli Kauhajoen suurin, siinä oli 5 luokkahuonetta ja neljän opettajan
asunnot. Vuonna 1932 heinäkuun 8 päivä perjantaita vasten yöllä koulu tuhoutui tulipalossa.
Tuli sai alkuunsa halkovajasta, josta se levisi nopeasti kaikkiin ulkorakennuksiin ja
koulurakennukseen. Vaikka palo huomattiin jo alkuvaiheessa, mitään ei ollut tehtävissä ja
puurakennukset paloivat nopeasti. Palon syyksi epäiltiin varomatonta tupakan käsittelyä.

Syksyllä koulunkäynti aloitettiin vuokratiloissa, Ala-Mattilassa toimi yläkoulu ja Ylikorvella
alakoulu.
Uusi koulu päätettiin rakenntaa entiselle paikalle tiilestä. Koulun keittola aloitti toimintansa
vuonna 1934. Ateriamaksu oli 50 penniä, mutta varattomat saivat aterian ilmaiseksi.
Ensimmäisenä kouluruokana oli rusinakaurapuuroa.
Jatkosodan aikana Aron koululla toimi sotasairaala, joten vuoden 1941 syyslukukaudella ei
ollut opetusta. Vuoden 1944 kesällä koulu täyttyi Karjalan evakoista. Syksyllä koulunkäynti
aloitettiin Kossilalta vuokratuissa tiloissa ja alakoulu toimi suojeluskuntatalossa. Vasta
seuraavan vuoden aikana päästiin jälleen takaisin koulurakennukseen.
Suurten ikäluokkien tullessa kouluikään koulun tilat kävivät riittämättömiksi, lisäksi
siirtolaisten tulo lisäisi oppilasmäärää. Väliakaisratkaisuna tilaongelmiin hankittiin vuonna
1947 käsityö- ja voimistelusaliksi parakki. Suurten oppilasmäärien seurauksena kouluun
perustettiin vuonna 1953 neljäs opettajanvirka. Huonokuntoista parakkia kunnostettiin 1950luvun puolivälissä, mutta koulun laajennustyöt lykkääntyivät edelleen. Opettajien asunnot
muutettiin 1960-luvun alkupuolella luokkatiloiksi, mikä helpotti tilaongelmia. Koulun
laajennus valmistui 1970-luvun lopulla.

Kauhajoen yhteislyseo aloitti toimintansa Aronkylässä
Aron koulun opettaja Matti Porkkala ryhtyi 1920-luvun lopussa puuhaamaan oppikoulun
perustamista Kauhajoelle. Aron koululla oli yksi tyhjä luokka, jossa koulu voisi aloittaa.
Aronkylän koululla pidettiin huhtikuussa kokous, jossa valittiin 10-jäseninen toimikunta
valmistelemaan koulun perustamista. Kesäkuussa koulun rehtoriksi valittiin Arvi Pyhälä ja
perustettiin kannatusyhdistys. Kunnanvaltuuston päätöksellä oppokoulun käyttöön
vuokrattiin lisäksi kansakoulun voimistelusali. Opetusministeriö myönsi 14.8.1928 koululle
toimiluvan. Oppilaita 4-vuotiseen kouluun ilmoittautui tehokkaan hankinnan myötä 46.
Oppikoulu toimi Aronkylässä kaksi lukuvuotta, tuona aikana koulun oppilasmäärä oli noin
300, joka oli Kauhajoen koulujen suurin. Syksyllä 1930 koulu aloitti toimintansa
kirkonkylässä Kannakselta siirretyssä hirsirakennuksessa. Koulun lopullinen sijoituspaikka
oli aiheuttanut suurta kiistaa ja eripuraa. Kannatusyhdistys oli jo äänin 196-174 tehnyt
päätöksen uuden koulun rakentamisesta Aronkylään aseman lähistölle J.O. Ikkelän
lahjoittamalle tontille, päätös kuitenkin kumottiin ja koulun paikaksi tuli Säästöpankin
lahjoittama tontti kirkonkylässä.
Lähteet
Nurmela, Heikki, Kauhajoen koululaitos 1882-1982, Vaasa 1982.
Kauhajoen Kunnallislehti 7.1.1932, 14.7.1932, 21.7.1932 ja 28.7.1932
Kauhajoen kirkonarkisto, rippikirjat 1915-63

Aron koulun 1-2 luokkalaiset 1920-luvun
loppupuolella, opettajana Mirja Koivisto.
Kuvan om. Raakel Ikkelä.

Vuoden 1934-35 jatkokurssilaiset. Kuvan
om. Saara Mäki.

Lukuvuoden 1938-39
kakkosluokkalaiset. Opettajana Valma
Knuuttila. Kuvan om. Sylvi Orpana.

Oppilaita lukuvuonna 1947-48. Opettajat
Matti Porkkala ja Anna Liisa Päivärinta.
Kuva Oy Kuvaus, kuvan om. Raimo
Taulu.

Koulun 6-7 luokkalaiset vuonna 1952.
Kuvan om. Raimo Taulu.

Lukuvuoden 1975-76 ekaluokkalaiset,
opettajana Kaarina Väliviita. Kuvan om.
Markus Mattila.

Lukuvuoden 1988-89 ekaluokkalaiset,
opettajana Iiris Panula. Kuvan om. Päivi
Männistö.

Piirileikkiä koulun pihamaalla vuonna 1929.

Aronkylän koulu vuonna 2003. Kuva Kristiina Kanerva.

Lisäkuvat kokoelmaan 2013 tammikuussa:

v.1953 I -luokka
Opettaja Kaarina Kiikka
Ylärivi pojat : Kettunen Pertti , Peltonen Aki,Laakso Olavi,Koivulahti Risto,Isoniemi
Pentti, Rinta-Äystö Reijo , Välimäki Markku,Saha Juhani,Tuuri Oiva Keskirivit tytöt:
Hakola Leena,Yli-Ikkelä Paula,Grönstrand Miranda,Pohja Anja,Ruohonen
Irma,Palmroth Anneli, Lamminen Marjatta,Ojapuska Sanna,Peuhkurinen EevaLiisa,Panttila Leena,Ulvas Marjatta,Määttänen Pirkko,Uusitalo-Ikkelä Tuula Alarivi
pojat:Mäkinen Pentti,Ketola Asseri,Ala-Ikkelä Erkki, Korpela Kalevi,Mäkinen
Pentti,Grönstrand Aleksi,Grönstrand Frans,Nuppola Jorma,Hautakorpi Kalervo

v.1954 ll-luokka
Opetta Kaarina Kiikka
Ylirivi :Mäkinen Pentti,Tuuri Oiva,Välimäki Markku, Hautakorpi Kalervo, Mäkinen
Pentti,Peltonen Aki, Ala-lkkelä Erkki
Keskirivi: Grönstrand Frans, Grönstrand Aleksi, Grönstrand Miranda, Saha Juhani,
Nuppola Jorma,Pohja Anja, Laakso Olavi,Koivulahti Risto
Alarivi: Yli-lkkelä Paula, Panttila Leena, Panttikäyrä Liisa, Uusitalo-lkkelä
Tuula,Lamminen Marjatta,Ulvas Marjatta, Määttänen Pirkko, Ojapuska Sanna,
Ruohonen lrma, Rintamäki Anna-Maija

v.1955 III-IV
Opettaja Antti Opas
Ylärivi tytöt : Aumanen Liisa,Yli-lkkelä Paula,Harju Kirsti,pelto-piri Ritva,Myöhänen
Sylvi,Tyyni Anna-Liisa,Kivelä Ritva,Taipalus Marjatta,Vesala Raili,Kukkamaa
Salme,yli-ikkelä Sinikka
Keskirivi pojat: lsoniemi Pentti,Kujanpää Seppo,Metsälä Osmo, Viisainen
Martti,Mäkinen Juhani,Rinta Jorma, Välimäki Erkki,Aho Esa,Rintala Juhani,PanulaOntto Pekka,peltonen Aki, Rantamäki Raimo
lstumassa tytöt : Lamminen Marjatta,Ojapuska Sanna, Rantanen Raija, Ulvas
Marjatta,Panttila Leena, Ranta Oili, Peuhkurinen Eeva-Liisa, Hakola Leena, Poskiparta
Maire,Jokipii Marja-Liisa
lstumassa pojat: Ala-lkkelä Erkki,Mäkinen Pentti,Viitala Asko, Ikkelä Pentti,Ristimäki
Kari,Välimiki Markku, Saha Juhani, Mäkinen pentti, Nuppola Jorma, Peltonen Risto,
Hautakorpi Kalervo
Kuvat lähettänyt Leena Hautala

Historia - Kulkunuvoja
Turkulaimalli
silla kieseillä
Salmon
Ikkelä ja
pojat Reino ja
Valde 1920luvun alussa.
Kuva A.
Niemistö.
Kuvan om.
Annikki
Ikkelä.

Aronkylän
raitilla kesällä
1928. Auto
on Riku
Niemistön
Graham
kuorma-auto.
Kuvan om.
Leena ja Kari
Ristimäki.

Matti Ikkelä
kävi
Amerikassa
tienaamassa
ja osti kotiin
palattuaan AFordin.
Vieressä
etupenkillä
vaimo Fanni.
Kuvan om.
Annikki
Ikkelä.

Reino
UusitaloIkkelä
sotatalvena
lähdössä
rekiajelulle.
Takana näkyy
Santeri
Ikkelän talo.
Kuvan om.
Saara Mäki.

Seinäjoki Kauhajoki
linjaa ajanut
linja-auto
Aronkylän
keskustassa
1950-luvulla,
oikealla sillan
kupeessa
ollut Itikan
kauppa.
Kuvan om.
Raimo Taulu.

Poliisien
"musta
maija" 1950luvulla.
Kuvan om.
Raimo Taulu.

Historia – Lahtiharju
Oy

Lahtiharju Oy:n vuonna 1956 valmistunut tehdasrakennus. Kuvan om Paavo
Haikonen.

Kristiina Kanerva

LAHTIHARJU OY
Terijokelainen Eeva Taskinen aloitti liiketoiminnan 1910-luvulla, hän oli jäänyt leskeksi ja
perheelle oli saatava elanto. Hän kutoi tyttäriensä kanssa käsin lapasia, kaulaliinoja, myssyjä
ja paitoja. Neuleet käytiin myymässä Pietarin torilla. Tuotteet menivät hyvin kaupaksi ja
Eeva alkoi teettää neuleita myös naapurien emännillä. Pian neuletuotteita ei tarvinnut enää
lähteä Pietariin myymään, vaan ne myytiin Terijoen torilla tuhansille kesävieraille.
Eeva Taskinen sai 4.11.1913 liikkeenharjoittajan luvan, perusti oman yrityksen ja vuokrasi
kauppapuodin, jossa myytiin naisten käsitöitä ja ruokatavaroita. Vanhin tytär Miila (s.1896)
lähetettiin Pietariin kutomakursseille opettelemaan konekudontaa, jonka jälkeen hankittiin
ensimmäinen kutomakone.
Vuonna 1919 kutomon toimitusjohtajaksi tuli Miilan aviomies Iisakki Lahtiharju (s.1895

Kurikka, k.1985 Kauhajoki). Kutomo kehittyi ja laajeni nopeasti, 1920-luvulla työntekijöitä
oli jo yli 200 ja valmiita tuotteita myytiin koko maassa. Pulavuosina 1929-31 tuotteiden
menekki väheni ja toiminta oli pientä. Kutomon tuotanto laajeni jälleen pulavuosien jälkeen
entisiin mittoihin. Terijoelle saatiin 1930-luvun alkupuolella sähkö Imatran sähköltä, jolloin
hankittiin sähkökäyttöisiä kutomakoneita.
Syksyllä 1939 sodan uhan alla tehtaan työntekijät evakuoitiin Heinolaan. Marraskuun
lopussa puolustusvoimat määräsi, että käsikäyttöisiä kutomakoneita ja villalankavarastoja oli
siirrettävä Viipuriin. Suuret automaattikoneet jäivät Terijoelle. Viipurissa toimintaa ei voitu
aloittaa ja pommitusten alettua kutomakoneet ja tarvikkeet siirrettiin junalla Kyläjoelle.
Kutomon työntekijöistä 40 lähti pohjoiseen jatkamaan työtään uudessa kutomossa.
Lahtiharjun perhe matkusti evakkoon Kurikkaan, Iisakin synnyinpitäjään. Kutomo oli pitkän
matkan takana pohjoisessa, josta Iisakki halusi siirtää sen Kurikkaan, tähän hän ei kuitenkaan
saanut kunnnaisiltä lupaa. Kieltävän vastauksen saatuaan Iisakki kääntyi Kauhajoen
kunnanisien puoleen, joilta sai myöntävän vastauksen. Keväällä 1940 perhe muutti
ostamaansa taloon Kauhajoen kirkolle. Talon alakerran liikehuoneistossa aloitti toimintansa
kangas- ja lyhyttavarakauppa, jonka johtajana toimi Toivo Tammisto.
Iisakki Lahtiharju ei heti etsinnöistä huolimatta löytänyt kutomolle sopivia toimitiloja.
Syksyllä hän osti Aronkylästä entisen metsänhoitaja Vierimaan talon. Kutomon koneet ja
langat kuljetettiin Torniosta junalla uuteen taloon, jossa oli suuret korkeat huoneet. Entiset
työntekijät muuttivat myös Kauhajoelle. Uusia työntekijöitä koulutettiin ja kutomotoiminta
laajeni.
Kutomo tarvitsi uudet ajanmukaiset toimitilat ja rakennustyöt aloitettiin keväällä 1956,
harjakaisia vietettiin kesäkuun alussa. Tehdasrakennuksen oli suunnitellut arkkitehti Alvar
Aalto, pääurakoitsijana toimi Koiviston rakennusliike. Rakennuksen pinta-ala oli 1000 m2 ja
siihen tuli tilavan ja valoisan työsalin lisäksi rakka-aine- ja valmisvaatevarastot, työnjohtajan
huone ja konttoritilat sekä erillinen ruokala, työntekijöiden sosiaalitilat ja vahtimestarin
asunto. Uuden tehdasrakennuksen avajaisjuhlaa vietettiin 20.10.1956.
Vuoden 1963 Kauhajoen joulun artikkelissa kerrotaan Lahtiharjusta seuraavasti: "Tehtaan
valmistusohjelmaan kuuluu kaikki neule ja trikootuotteet lukuunottamatta sukkia ja
alusvaatteita. Tehtaan tuotteitten myyntialueena on koko maa. Kuosissa seurataan
mannermaista tyyliä, ja niiden joukosta jokainen löytää mieleisiänsä." Ja jos kävi niin, että
mallistosta ei löytynyt mieleistä asiakkaan haluama vaate valmistettiin erikseen tilauksesta.
Liikkeen johto siirtyi 1960-luvun alussa Miilan ja Iisakin pojalle Tapani Lahtiharjulle
(s.1924). Tuolloin Lahtiharju oli Kauhajoen suurin naisalan työnantaja, työntekijöitä oli 120140. Maisteri Tapani Lahtiharju kuoli vuonna 1977, jonka jälkeen vuodesta 1978 lähtien
tehtaan toimitusjohtajana toimi hänen vaimonsa Aune Lahtiharju (s.1926). Kutomon toiminta
supistui ja 1970-luvun lopulla työntekijöitä oli enää noin 40-50, tuotannosta 10% meni
vientiin. Kilpailu Aasian halpatuontimaiden tuotteiden kanssa oli kovaa ja kannattamatonta.
Yrityksen toiminta loppui kokonaan 70-80-lukujen vaihteessa.
Lähteet
Aejmelaeus, Salme, Kaksi lakeutta. Hämeenlinna 1989.
Aejmelaeus, Salme, Täyttä elämää. Hämeenlinna 1994.
Kauhajoen joulu 1963, artikkeli Kauhajokista teollisuutta.
Kauhajoen kunnallislehti 12.6.1956 ja 30.10.1956.
Tuomikoski, Heikki (toim), Yrittävä eteläpohjanmaa 80 osa1. Alavus 1979.

Lahtiharjun

työntekijöitä
uudessa tehdashallissa. Kuvan om. Paavo Haikonen.

Historia – Liiketoiminta
Hangasluoma
Ketolan sähkökonekorjaamo

Kinnarin kultasepänliike
1920-luvulla. Kuva A.
Niemistö, kuvan om.
Toivo Lehtinen.

Kauhajoen
Kemikalikauppa vuonna
1938. Kauppaa pitivät
aluksi Aino ja Jussi
Järvinen, heidän jälkeensä
kaupanpitoa jatkoi Sinikka
Niemi-Aro. Kauppa
vaihtoi jälleen omistajaa
vuoden 1956
tammikuussa, jonka
jälkeen kauppiaana toimi
Taimi Kuja-Aro (s.1932).
Kuvan om. Maija Sippola.

Kaupparakennus Aron
sillan kupeessa.
Rakennuksessa toimi mm.
Bruno Rämen
sekatavaraliike,Viljo
Tammisen kauppa ja
Itikka. Kuvan om. Soile
Antila.

Asematien ja Kauppatien
risteyksessä olevassa
liikerakennuksessa toimi
Osuuskassa, Naisten
pukimo ja Itikka. Kuva
Kauhajoen kuvaamo,
kuvan om. Lahja Talvitie.

Kreetta Jaarla piti 193040 luvuilla hattuliikettä
Asematien ja Kauppatien
risteyksessä sijaitsevassa
liiketalossa.
Aina ei laajasta
valikoimasta huolimatta
löytynyt kaikille sopivaa
hattua, eräälle rouvalle
Kreetta oli tuloksettoman
hattujen sovittelun jälkeen
todennut: "Teillä ei ole
ollenkaan hattupää". Kuva
Oy Foto Ab 1943.

Kauppatien varren
liikerakennuksia vas. Aito
kahvila, jota pitivät Yrjö ja
Sofia Mattila,
Kultasepänliike Kinnari ja
osuuspankin talo. Kuvan
om. Lahja Talvitie.

Maatalouspankki,
pankinhoitajina toimivat
Ilma Ekberg ja Paavo
Aronen. Kuvan om. Kalevi
Mattila.

Suupohjan traktori Oy.

Ristihovi 1970-luvulla.
Kuvan om. Kauno Ranta.

IKL henkinen kahvila
Musta Karhu aloitti 1930luvulla toimintansa
entisessä Aito Kahvilan
rakennuksessa. Rakennus
oli rakennettu vuonna
1928.

Musta Karhu kahvilan
rappusilla vas Anna-Liisa
Tamminen, Anna-Liisa
Vainionpää, Hilda
Myllykoski, Risto Ulvas,
Aarne Salokuutti ja Maija
Salokuutti. Kuvat om.
Aarne Salokuutti.

Historia – Liikunta ja
urheilu
Aronkylän urheilukentän
vihkiäiset 1932. Kuvassa
etummaisena juoksee
Hannes Kolehmainen ja
hänen takanaan Arvo
Ketola. Vihkiäisohjelman
kohokohtana oli 5000
metrin matka, joka juostiin
viestinä viiden miehen
voimalla Kolehmaista
vastaan. Voiton vei
Kolehmainen. Kuva
Kauhajoen Karhun
kokoelma.

Härmäläinen Jaska
Luoma, vasemmalla juoksi
Aronkylän kentällä uuden
pohjoismaiden ennätyksen
2.02.2. Kuva Kauhajoen
Karhun kokoelma.

Kuva Matti Porkkala, kuvan om.Orvo Metsälä.

Kesäkuun 12 päivä
vuonna 1932 järjestettiin
Aronkylän urheilukentällä
olympialaispotku tempaus
varojen keräämiseksi Los
Angelesin olympialaisiin
matkaaville urheilijoille.
Urheilukentälle marssittiin
suojeluskuntatalolta
juhlallisesti soittokunnan
tahdittamana. Jalkapalloottelussa olivat vastakkain
kansakoulunopettajat ja
virkamiehet, jotka voittivat
ottelun 1-0. Tuomarina
toimi kruununvouti Alfred
Leskinen.

Karhu-Siskojen tanhuporukka
1940-luvulla. Ohjaajana toimi
Elma Ritola kuvassa vas. Edessä
vas. Annikki Ikkelä, Valma
Panula-Ontto, Sisko Sahakangas
ja Taimi Järvi. Seisomassa vas.
Katri Kaura, Auli Ikkelä, Esteri
Haahka ja Sylvi Ikkelä,
säestäjänä toimi Veikko Turja.
Kuvan om. Sylvi Orpana.

Kuvan om. Annikki ikkelä.

Kauhajoen Karhun
naispesäpalloilijat. Joukkue
osallistui vuonna 1952 Porissa
Suomenmestaruussemifinaaleihin
, jossa joukkue sijoittui
kolmanneksi. Otteluun oli saatu
joukkueelle villapaidat
lahjoituksena Lahtiharju Oy:ltä.
Varsinaista valmentajaa
joukkueella ei ollut ja pelimatkat
lähiseuduille tehtiin kuormaauton lavalla. Henkilöt eturivi
vas. Maija ?, Lahja Ahtiainen,
Signe Lehtinen ja Hilkka
Haapala. Takarivi vas. Aino
Mäki-Äijö, Sylvi Ikkelä, Annikki
Ikkelä, Kerttu Jaskari ja Fanni
Ylimäki.

Miesten keppijumpparyhmä
urheilutalolla vuonna 1999.
Kuvan om. Leena Ristimäki.

Seniorijumppaajat. Kuvan
om. Sylvi Orpana.

Historia – Meijeri
KAUHAJOEN OSUUSMEIJERI

Kauhajoen osuusmeijeri Toivo perustettiin 26.8.1905. Meijerin rakennustyöt
aloitettiin keväällä 1906 ja ensimmäisen kerran maitoa otettiin vastaan 13.11.
Kuvan om. Seija Jokiniemi.

Kauhajoen meijerin vuonna 1916
valmistunut tiilinen juustola- ja
asuinrakennus. Valkoisessa
rakennuksessa toimi lurjula. Kuvan om.
Pentti Peltonen.

Meijerin maidon ja voin valmistuksen
työhuone vuonna 1916, voi valmistettiin
tuolloin vielä kokonaan käsityönä. Kuvat
om. Seija Jokiniemi.

Meijerin rakennuksia uusittiin 1940-50-lukujen vaihteessa. Uusi voi, juusto ja
kauppamaitomeijeri valmistui vuoden 1950 lopussa. Kuvan om. Seija Jokiniemi.

Meijerin sikalarakennstyömaalta. Sikala
valmistui vuonna 1953 ja toimi vuoteen
1972 saakka. Kuvasta tunnistettu vas.
Jaakko Leppinen, 5 vas. Väinö Laakso, 6
vas. Jaakko Talvitie ja oikealla Ervin
Keto-Aro. Kuvan om. Seppo Hakola.

Meijerin työntekijöitä. Kuva E Rintala,
kuvan om. Maija Mattila.

Historia – Pajulahti Oy

Pajulahti & kumpp. tehdasrakennukset vuonna 1932. Kuvan om. Raija Viskari.

Kristiina Kanerva
Kankaanpääläinen Risto Pajulahti (s.1905) perusti vuonna 1932 yhdessä Otto Toivakan
(s.1891) ja Herman Santikon kanssa Kauhajoelle Pajulahti & kumppanit nimisen yrityksen.
Pajulahti lainasi yhtiön alkupääomaksi 29.7.1932 päivätyllä velkakirjalla 20,000 markkaa 9
%:n vuotuisella korolla. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Otto Toivakka. Yritys valmisi 7 ja 10
hehtolitran viljankuivauskaappeja, Jymy-nimisiä silppureita, lajittelijoita, kiukaita ja
tuulihattuja. Tuotteiden myyntityön hoitivat proviisiopalkalla toimivat Piiriasiamiehet.
Tuotannon kasvaessa tehdasrakennusta laajennettiin niin, että se oli 100 metriä pitkä laitos.
Puutavaran sahaukseen Pajulahdella oli oma yksiraaminen sahalaitos. Tehdasrakennus paloi
11.7.1936. Välittömästi tulipalon jälkeen aloitettiin uuden rakennuksen rakennustyöt ja
tuotanto jatkui.
Vuonna 1937 Otto Toivakka osti yrityksen ja oikeuden käyttää nimeä Pajulahti. Yrityksestä
muodostettiin osakeyhtiö, jonka osakkaina olivat Otto Toivakka, Mauno Ulvas (s. 1908),
Nestori Ulvas, Matti Eemil Äijö (s. 1875) ja Jaakko Harju (s.1897). Yhtiön tuotanto keskittyi
nyt kaappikuivureihin, joita myytiin kymmeniätuhansia ympäri maan.
Sodan aikana Pajulahden tiloissa leivottiin valtiolle näkkileipää rintamalle vietäväksi.
Pajarakennuksen seinustalle rakennettiin tähän tarkoitukseen kaksi uunia. Vuonna 1942 tuli
helsinkiläinen G.M. Nordqvistin tehdas vuokralle metallipajaan, jonka jälkeen leipien teko ja
uunit siirrettiin ulkorakennukseen. Nordqvistin tehdas valmisti mm. savukranaatin kuoria, ittykin ammuksia ja kaasunaamareiden kuoria. Ammukset ladattiin muualla. Koska miehet
olivat rintamalla työntekijöinä oli pääasiassa naisia ja muutamia alaikäisiä poikia.
Sodan jälkeen 1940-luvulla yrityksen tuotanto muuttui ja laajeni. Viljankuivauskaappien
valmistus lopetettiin ja aloitettiin säkki- ja verkkolavakuivureiden valmistus. Uutta tuotantoa
edustivat myös villankarstaus- ja kehruukoneet, sekä lumpunrepimäkoneet. Vuonna 1946
valmistettiin ensimmäiset turvetuotannossa tarvittavat koneet veljesten Otto ja Matti
Toivakan omistaman Iiron turve Oy:n tarpeisiin. Tämän jälkeen yritys kehitteli ja valmisti
maan johtaviin kuuluvia pala- ja jyrsinturpeen nostokoneita. Vuonna 1960 aloitettiin

kotimaista energiaa käyttävän monikäyttökattilan kehittäminen ja valmistus.
Pajulahti Oy:n tuotantoa jatkoi vuodesta 1971 lähtien Aronkylän uudella teollisuusalueella
Otto Toivakan veljenpoika insinööri Heikki Toivakka (s.1929) vaimonsa Eeva-Liisan
(s.1936) kanssa. Yrityksen työntekijämäärä oli 1970-80-lukujen taitteessa noin 30 henkilöä.
Lähteet:
VMA Kauhajoen tuomiokunta, varsinaisasiain pöytäkirjat 1939.
Kauhajokista teollisuutta, Kauhajoen Joulu 1961
Tuomikoski, Heikki (toim), Yrittävä Eteläpohjanmaa 80 osa 1, Alavus 1979.
Haastattelut: Toivo Alanko, Aarne Salokuutti

Ensimmäinen kuorma-auto, ajurina
Nestori Ulvas oikealla. Kuvan om. Soile
Antila.

Työmiehiä, kuvasta tunnistettu kolmas
vasemmalta Paavo Kujansivu ja neljäs
vas. Veikko Leppinen. Kuvan om. Raimo
Taulu.

Miehet työnsä ääressä. Kuvan om. Raimo
Taulu.

Metalliverstas vuonna 1937. Kuvan om.
Raija Viskari.

Mauno Ulvas yhtiön konttorissa vuonna
1937. Kuvan om. Raija Viskari.

Pajulahti Oy:n tuotantorakennukset. Kuvan om. Raija Viskari.

Toivo Alanko työskenteli Pajulahti
Oy:ssä 40 vuotta. Kuva Raija
Männistö.

Toivo muisteli, että
alkuvuoisikymmeninä yrityksessä
työskentelivät mm.
Matti Aronen, Onni Saarikoski,
Yrjö Saarikoski, Matti Oksalahti,
Martti Rintamäki, Matti Vilponen,
Yrjö Vilponen, Antti Vilponen,
Viljo Kujanpää, Toivo Kuusisto,
Paavo Kujansivu, Veikko
Kujansivu, Raimo Taulu, Niilo
Taulu ja Eino Vallin

Historia – Strömberg Oy

Strömbergin hallia vuonna 2004. Kuva Unto Männistö.

Raija Männistö

Oy Strömberg Ab:n vuodet Kauhajoella
Vuonna 1975 Strömberg päätti sijoittaa osan Vaasan tehtaiden tuotannosta Kauhajoelle. Syynä
muuttopäätökseen oli Vaasan tehtaiden sikäläisiin mahdollisuuksiin nähden liian nopea kasvu.
Ensimmäinen tehdashalli, noin 5000m2 sosiaali- ja ruokalatiloineen valmistui keväällä 1976 Aron
teollisuusalueelle. Tähän rakennusosaan sijoitettiin keittolevyjen ja vastusten valmistus.
Ensimmäiset työntekijät, pääasiassa naisia, otettiin töihin elokuussa 1976. Ensimmäinen taloon
palkattu ryhmä oli noin 30 henkilön suuruinen. Työntekijöitä koulutettiin työn ohessa ja kerrottiin
työsuhdeasioista sekä sairaskassan palveluista. Työ oli tälle porukalle aivan uudenlaista. Naiset
olivat aikaisemmin työskennelleet joko käsivälitteisissä puhelinkeskuksissa, ompelimoissa tai
kotitöissä. Tuotantopäällikkönä Kauhajoella aloitti insinööri Unto Savola. Jo vuoden 1977
alkupuolella valmistui em. rakennuksen laajennus, myös n. 5000m2. Tähän osaan sijoitettiin
sähkölämmittimien valmistus ja taloon otettiin lisää väkeä kokoamaan ja maalaamaan
sähkölämmittimiä. Työn alkuvaiheessa myös heitä koulutettiin työsuhdeasioihin.
Yhtiön hallituksen päätettyä keväällä 1977 koko liesi- ja lämmitinryhmän siirrosta Kauhajoelle
aloitettiin seuraava rakennusvaihe kesällä 1977. Uusimman osan harjakaisia vietettiin 9.12.1977.
Harjakaisissa olivat paikalla niin Asuntohallituksen pääjohtaja Olavi Lindblom kuin Vaasan läänin
maaherrakin Ahti Pohjonen, joka vajaa vuotta myöhemmin menehtyi tuhoisassa Rissalan lentoonnettomuudessa. Uusimpaan osaan sijoitettiin vedenlämmittimien valmistus sekä
liesivalmistuksen levyosasto. Jälleen oli rakennuspinta-ala lisääntynyt yhdellä hehtaarilla. Vuoden
1978 keväällä oli taas yksi laajennus saatu päätökseen ja siihen laajennusosaan sijoittuivat
sosiaalitilat ja konttori, jossa toimivat myynti, suunnittelu, laboratorio, laadunvalvonta ja
hallintopalvelu. Valmistetut keittolevyt ja vastukset käytettiin kokonaan omassa tuotannossa.
Sähkölämmittimien tuotanto vastasi koko Suomen tarvetta ja osa toimitettiin vientiin
Pohjoismaihin. Sama tilanne oli vedenlämmitintuotannossa. Joulukuussa 1977 henkilökunnan
määrä oli 100 henkilöä ja suunnitelmissa oli lisätä väkeä 150:een, kesään 1978 mennessä.
Kymi Oy hankki1980-81 omistukseensa Oy Strömberg Ab:n, jolloin yhtiön uudeksi nimeksi tuli Oy
Kymi-Strömberg Ab vuoden 1983 alusta. Samalla Kauhajoen tehtaasta tuli Kymi-Strömbeerg Ab
Kauhajoen tehtaat. Kauhajoen tehtaita "luotsasi" DI Timo Katajisto. Henkilökunnan määrä oli
vuoden 1982 lopussa 366 henkilöä. Kauhajoen tehtaiden osuus koko yhtiön toimitusten arvosta oli
7 %. Näkymät vuoden 1982 lopussa vuodelle 1983 lupasivat tiukentuvaa kilpailua
markkinaosuuksista kaikissa tuoteryhmissä. Kyseisiin kehitysnäkymiin vastattiin suuntaamalla
investointeja sekä tuotantokoneistoon että tuotekehitykseen. Markkinoille tuotiin uusi liesisarja sekä
mikroprosessorilla varustettu termostaatti makuuhuoneen sähkölämmittimiin.
Suuri työssäkäyvien määrä edellytti myös palveluja Aronkylässä. Pankkeja oli jopa kolme:
Säästöpankki, Kansallis-Osake-Pankki ja Osuuspankki ja toimipa tehtaan omissa tiloissakin jonkin
aikaa Yhdyspankin pankkipiste. Näiden lisäksi kylällä toiminut posti tarjosi myös pankkipalveluja.
Suurta työntekijämäärää varten perustettiin työterveysasema, joka aloitti toimintansa "pikkuViipurin" alueella Peltosen Martin omistamassa rivitalossa. Työntekijät kävivät siellä Ala-Ikkelän
Paulan tarkastuksissa. Myöhemmin Työterveysasema muutti silloiseen Säästöpankin kiinteistöön ja
Uusimäen Satu toimi työterveyslääkärinä. Aronkylässä aloitti toimintansa myös Suupohjan
Fysikaalinen hoitolaitos, jonka palveluja kylässä toimivien tehtaiden ja liikelaitosten henkilökunta
käytti.
Lokakuussa 1984 Strömbergin henkilökuntaa säikäytti tiedote mahdollisesta liesituotannon
myynnistä markkinointiyhtiö Liesimyynti Oy:lle. Strömbergillä oli ollut pitkään yhteistyötä Ab
Electroluxin kanssa. Oy Liesimyynti, joka huolehti Strömberg-liesien markkinoinnista, oli KymiStrömbergin ja AB Electroluxin yhteinen yhtiö, jonka osakkeista Kymi-Strömberg omisti 49 % ja

Electrolux loput. Tämä tiedote sai Kauhajoen tehtaan henkilökunnan "takajaloilleen". Aronkylän
tehtailla työskenteli tuolloin noin 400 henkilöä, joista kuutisenkymmentä oli toimihenkilöä.
Pelättiin ainakin 200 työpaikan vaarantuvan mikäli liesivalmistus myytäisiin Electroluxille, joka
koettiin ostajaksi, vaikka kauppaa käytiinkin Liesimyynti Oy:n kanssa. Kaikkien henkilöstöryhmien
allekirjoittamia vetoomuksia lähti Kauhajoelta yhtiön hallitukselle. Eikä ainoastaan Kauhajoelta
vaan myös Vaasan tehtaiden henkilökunta vastusti strömbergiläisen perinteen, korkealuokkaisen
kotimaisen lieden valmistuksen myyntiä. Kymi-Strömberg Oy:n pääjohtaja, vuorineuvos Fredrik
Castren, myyvänä osapuolena ja Liesimyynnin ja Suomen Electroluxin toimitusjohtaja,
kauppaneuvos Matti Mutikainen olivat tuohon aikaan yhtä epätoivottuja vieraita Aronkylässä
Kauhajoen tehtaalla.
Niinhän siinä sitten kuitenkin kävi, että firma "halkaistiin" kahtia, ja Kymi-Strömbergille jäi
sähkölämmittimien ja vedenlämmittimien valmistus, joiden osuus liikevaihdosta oli n. 45 milj.mk ja
henkilökunnasta 30 toimihenkilöä ja 130 työntekijää. Liesimyynnin leipiin siirtyi 30 toimihenkilöä
ja 200 työntekijää sekä n. 65 milj.mk:n liikevaihto. Välillä tuntui kuin entisistä työkavereista olisi
tullut verivihollisia, ennenkuin tilanteeseen vähitellen totuttiin. Tietynlainen kyräily jäi kuitenkin
leijailemaan ilmaan, tahdottiin sitä sitten tai ei. Väliseiniä rakennettiin kuin konsanaan Berliinin
muuria. Tehdaspinta-ala oli tuolloin kokonaisuudessaan 4,2 hehtaaria.
Liesitehtaan nimeksi tuli Oy Liesimyynti-Spisförsäljning Ab ja johtajaksi nuori DI Lassi Nurmi
Porista. Tähän saakka oli totuttu toimimaan Vaasaan päin. Nyt yhteydenotot toimivat pääasiassa
Helsinkiin ja Poriin päin. Rosenlewin jääkaappien valmistus Porissa oli siirtynyt jo aikaisemmin
Electroluxin omistukseen. 1980-luvulla Electrolux omisti 14 tehdasta/yksikköä eri puolella Suomea.
Kymi-Strömberg jatkoi sähkölämmittimien ja vedenlämmittimien valmistustaan Kauhajoella
edelleen samoissa tiloissa. Keittolevyjen valmistus Kauhajoella lopetettiin keväällä 1986 kun ne
alettiin ostaa ulkomailta.
Liesiä valmistavan yksikön omistus ja nimi muuttuivat vielä kerran 1980 luvun loppupuolella. Oy
Electrolux osti koko Liesimyynnin ja näin tehtaan nimeksi tuli Oy Electrolux Ab-Kauhajoen tehdas.
Tämä nimenmuutos ei kuitenkaan aiheuttanut suurempia muutoksia henkilökunnassa ja töissä.
Tehtaanjohtaja vaihtui ja siirryttiin Kari Magnussonin aikaan. Töitä riitti, uusia linjoja rakennettiin
ja tuotantoa uudistettiin. Monet työntekijät uskalsivat ottaa lainaa ja rakentaa omakotitalon, olihan
toimeentulo turvattu. "Täältä minä sitten jään joskus eläkkeelle" oli monen mielessä käynyt ajatus.
Tehtaan lopettamisesta alkoi 1990-luvulle tultaessa liikkua kaikenlaisia huhuja, mutta niihin ei
haluttu uskoa, olihan juuri satsattu uusiin tuotantolinjoihin ja tehtaan tuottavuus oli saatu nostettua
hyvälle tasolle. Tehtaan alasajo oli kuitenkin päätetty jo ylemmillä tasoilla ja tieto henkilökunnalle
oli kuin pommin räjähdys. Ainut lohtu asiassa oli se, että ikävä kohtalo koski kaikkia työntekijöitä.
Eniten se tietysti koski niitä perheitä, joista molemmat olivat tämän saman työnantajan
palveluksessa. Liesien valmistus Kauhajoen Aronkylässä loppui kesäkuun lopussa 1991. KymiStrömberg oli myynyt sähkölämmitin- ja vedenlämmitinvalmistuksensa Högforsille, joka jatkoikin
toimintaansa 1990-luvun puoliväliin saakka siinä hallissa, joka oli ensimmäisenä rakennettu
Strömbergille Aronkylään. Myös Högfors lopetti toimintansa Kauhajoella ja siirsi tuotantonsa
muille tehtailleen.
Runsaan 15 vuoden ajan 4,2 hehtaarin suuruinen alue tarjosi suurelle määrälle töitä. Moni
toimihenkilö muutti Vaasasta Kauhajoen tehtaalle ja työntekijöitä tuli aina Ruotsia myöden.
Omakotitalorakentaminen lisääntyi huomattavasti, uskallettiin ottaa lainaa ja rakentaa, olihan
turvattu työpaikka. Henkilökunnassa oli paljon nuoria perheellisiä, keski-ikä oli varmaankin 30-40
ikävuoden välillä. Töiden loppuessa monet olivat 40-50 ikävuoden tuntumassa, jolloin uuden
työpaikan saanti oli jo vaikeaa. Suuri osa, varsinkin naisista, on saanut kokea mitä on olla
"pätkätöissä" vuodesta toiseen. Melko pieni on varmaan se henkilömäärä, joka on saanut pysyvän
tai pidempiaikaisen työpaikan Rompan vuosien jälkeen.
Tänä päivänä tuo 4,2 hehtaarin alue on jälleen täynnä työpaikkoja. Entisen Rompan seinien sisällä

toimii lähes 30 yritystä, jotka työllistävät parisensataa henkilöä. Parkkipaikat ovat täynnä autoja
aivan kuin tuolloin 1980-luvun hyvinä vuosina. - Hyvä näin.

