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K auhava on seurakuntahallinnon 

alkuvaiheessa kuulunut Isonkyrön 

emäseurakuntaan, josta se erosi 

Lapuan kirkkoherrakuntaan kuulu-

vana osana vuonna 1581. Kappeliseurakunta-

oikeudet Kauhava sai 1640-luvulla, ja siitä tuli 

itsenäinen seurakunta vuonna 1859. Vuoden 

2009 alusta lukien toteutetussa seurakuntalii-

toksessa muodostettiin Kauhavan seurakun-

ta, johon kuuluvat Kauhavan alueseurakunta 

sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän 

kappeliseurakunnat. Kauhavan alueen seura-

kunnallisista toiminnoista vastaa Kauhavan 

alueseurakunta. 

Kauhavasta tuli kappeliseurakunta vuonna 

1643, ja silloin valmistui oikea kirkko Han-

nukselan talon maalle lähelle jokirantaa. Sitä 

ennen kirkkorakennukset olivat olleet pieniä 

saarnatupia. Tämä Kauhavan ensimmäinen 

varsinainen kirkkorakennus oli puinen, tor-

nillinen pitkäkirkko kooltaan 12 x 16 metriä 

ja sijaitsi nykyisen kirkon paikalla. Rakenta-

jasta ei ole tietoa, mutta oletettavasti Etelä-

Pohjanmaan kirkkojen rakentajat olivat omia 

kansanmiehiä. Sen ajan köyhyys lienee vaikut-

tanut siihen, että kaikki seurakuntalaiset eivät 

jaksaneet olla mukana kirkon kustannuksissa, 

ja siksi kirkkoa ei saatu kokonaan valmiiksi. 

Muutamia seurakuntalaisia sakotettiinkin siitä, 

kun he niskoittelivat mm. kirkonaitaosuuksien 

maksamisessa. Perimätiedon mukaan venäläi-

set polttivat tämän kirkon isonvihan aikana. 

Tämä tieto ei ehkä pidä paikkaansa, mutta 

joka tapauksessa venäläiset ryöstivät kirkon 

omaisuutta, mm. molemmat kirkonkellot.

Toinen kirkkorakennus valmistui nykyisen kir-

kon paikalle härmäläisen Antti Hakolan raken-

nuttamana vuonna 1756. Se tuhoutui tulipalos-

sa jouluaamuna vuonna 1921. Nykyinen kirkko 

on valmistunut vuonna 1925. Kirkon on suunni-

tellut arkkitehti Josef Stenbäck. Kirkko on puna-

tiilinen ja edustaa uusgoottilaista tyyliä.

Kirkko rakennettiin betonilaatalle, joka ei kui-

tenkaan kestänyt sen painoa. Jo kirkon vih-

kiäisjuhlassa mikkelinpäivänä vuonna 1925 

näkyi vaarallisia halkeamia eri puolilla kirkkoa 

ja kirkkojen tuntija professori Heikki Klemetti 

kirjoittikin: “Kaatuuko Kauhavan kirkko?“ Kirk-

ko ei kaatunut, mutta se jouduttiin perusta-

maan uudelleen vuonna 1962. Nyt Kauhavan 

kirkko seisoo tukevasti kovaan pohjaan saak-

ka ulottuvien teräsbetonipaalujen päällä.

KAUHAVAN KIRKKO
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Alttaritaulu, tohtorinna Alexandra Frosterus-

Såltinin maalaama ”Jeesus siunaa lapsia” 

valmistui jo vuonna 1882, ja se saatiin pelas-

tettua vanhan kirkon tulipalosta. Kirkko on 

maalattu sisältä vuosina 1964 ja 1979 taiteilija 

Yki Nummen värisuunnitelman mukaisesti. 

Kirkossa on kahdet urut: vanhat Kangasalan 

Urkutehtaan valmistamat 22-äänikertaiset 

pneumaattiset urut ovat kirkon etuosassa ja 

uudet vuonna 1968 hankitut saman urkuteh-

taan valmistamat 32-äänikertaiset mekaani-

set urut ovat kirkon takalehterillä. 

Kirkossa on noin 800 istuinpaikkaa. Kirkon 

alakerrassa on seurakuntasali ja kerhohuo-

neita. Kesällä 1980 kirkkoon asennettiin uusi 

kuparikatto entisen betonipaanukaton tilalle. 

Kirkkoon saatiin hissi vuonna 1996. 

Kirkkopihassa on kuvanveistäjä Johannes 

Haapasalon tekemä sankaripatsas, jonka ym-

pärille on haudattu 218 sankarivainajaa. Muis-

tomerkki on valmistunut vuonna 1947. Muita 

muistomerkkejä ovat jääkärimuistomerkki, 

menneiden sukupolvien muistokivi, Karjalaan 

jääneiden vainajien muistokivi sekä paikka, 

jossa voi sytyttää kynttilän muualle haudattu-

jen muistolle. Vuosina 1915–1916 Kauhavalta 

lähti jääkäriksi yhteensä 20 miestä, joista koti-

pitäjän kirkkomaahan on haudattuna 12.

Siunauskappeli on valmistunut kirkon viereen 

vuonna 1955. 

Kirkkotie 5, 62200 Kauhava

Kauhavan kirkkoherranvirasto p. (06) 4346 500
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Alahärmän kirkko valittiin 

Suomen kauneimmaksi kirkoksi 

Radio Dein järjestämässä 

äänestyksessä kesällä 2015.
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ALAHÄRMÄN KIRKKO

E nnen oman kirkon valmistumista 

härmäläisten kirkkomatkat suun-

tautuivat Isoonkyröön ja Pietarsaa-

reen, myöhemmin Lapualle. Ny-

kyisen kirkon paikalle valmistui seurakunnan 

ensimmäinen kirkko vuonna 1676. Tuomio-

kapitulin luvalla rakennetun kirkon raken-

nustyön pani alulle pitäjän puuhamies Sipi 

Kauppi. Työn saattoi päätökseen lapualainen, 

myös Kuortaneen kirkon rakentanut Knuutti 

Liuhtari. Kirkko oli vaatimaton torniton pitkä-

kirkko suuruudeltaan 25,5 x 19,5 kyynärää (15 x 

12 m). Kirkko oli käytössä vuoteen 1752 saak-

ka, jolloin samalle paikalle valmistui seurakun-

nan toinen, pitäjän oman pojan Antti Hakolan 

tekemä suippotorninen puukirkko. Alunperin 

yksilaivainen kirkko muutettiin myöhemmin 

ristikirkoksi. Kirkko tuhoutui katontervaajan 

tupakasta alkaneessa tulipalossa 7.7.1898. 

Vain muutamia kattokruunuja ja muuta ir-

taimistoa ehdittiin pelastaa.

Nykyinen järjestyksessään kolmas kirkko vi-

hittiin käyttöön ensimmäisenä adventtina 

1903. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Josef 

Stenbäck ja rakentanut kurikkalainen raken-

nusmestari S. Birling härmäläisten kivimiesten 

avustamana. Kirkkoa on korjattu mm. vuonna 

1920 tulipalon jälkeen, vuonna 1937 arkki-

tehti Ilmari Launiksen suunnitelman mukaan 

sekä vuonna 1961 arkkitehti Veikko Larkaksen 

suunnitelman mukaan. Vuonna 1987 kirkko 

peruskorjattiin arkkitehti Jari Reposen suunni-

telmien mukaisesti.

Kirkko on tyyliltään kirkkogotiikan ja kansallisen 

romantiikan synteesi. Tilaa on 900 hengelle. 

Taidemaalari Alexandra Frosterus-Såltinin 

maalaama alttaritaulu vuodelta 1904 esittää 

Kristusta Getsemanessa. Alttaritaulu konser-

voitiin vuonna 1987 kirkon peruskorjauksen 

yhteydessä.

Kirkon kuorissa sijaitsevan, Kristuksen taivaa-

seenastumista esittävän lasimaalauksen on 

suunnitellut arkkitehti Ilmari Launis ja valmis-

tanut S. Wuorion lasimaalaamo vuonna 1937. 

Vuonna 1904 valmistuneet J. A. Zachariasse-

nin valmistamat urut on uudelleen rakennet-

tu Kangasalan urkutehtaan toimesta vuonna 

1976. Mekaanisesti toimivissa uruissa on 22 

äänikertaa. Kirkon tornissa on kolme kelloa, 

joiden soitto tapahtuu automaattisesti.
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Kirkkopihassa on viime sotien sankavainajien 

muistomerkki. Rukoilevaa äitiä kuvaavan, V. 

Hietasen suunnitteleman paaden ympärille 

on haudattu 187 sankarivainajaa. Muisto-

merkki on paljastettu vuonna 1949.

Kirkon ja talvihaudan välissä on Johan Muns-

terhjelmin suunnittelema vuonna 1927 val-

mistunut vapaussodan veteraanien muis-

tomerkki. Kunniavartiossa olevaa sotilasta 

kuvaavan muistomerkin ympärille on haudat-

tu 29 vapaussoturia. 

Vanhojen kirkkojen muistokivi on edellisen 

muistomerkin kohdalla käytävän pohjoispuo-

lella. 

Kirkon pihassa on itsenäisyyspäivänä vuonna 

1966 paljastettu jääkärien muistokivi. Alahär-

mästä lähti aikanaan enemmän jääkäreitä 

kuin ainoastakaan toisesta pitäjästä, yhteensä 

45 miestä. 

Vuosina 1867–68 nälkään kuolleiden muistol-

le paljastettiin muistokivi vuonna 1989. Luon-

nonkivi on vanhalla hautausmaalla, joukko-

haudan päällä. 

Kirkonrakentaja Antti Hakolan monumentti 

paljastettiin vuonna 1998 Hakolan puistossa 

seurakuntatalon pihamaalla.

Vanhalla hautausmaalla, kirkon takana on 

vuonna 1859 valmistunut talvihauta, joka 

on muutettu vuonna 1965 vainajien säilytys-

huoneeksi. Talvihauta peruskorjattiiin vuonna 

1988. 

Härmäntie 29, 62300 Härmä  

Alahärmän kappeliseurakunta p. (06) 4852 111
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KORTESJÄRVEN KIRKKO

K ortesjärvi kuului 1700-luvulle saak-

ka Pietarsaaren emäseurakuntaan 

Lappajärven kappeliseurakunnan 

osana. Kanssakäyminen Pietarsaa-

ren seurakunnan kanssa oli hankalaa pitkien 

etäisyyksien ja emäseurakunnan ruotsinkie-

lisyyden vuoksi. Kirkolliset toimitukset, kuten 

esimerkiksi hautajaiset tuottivat paljon hanka-

luutta sen aikaisilla liikenneyhteyksillä. Tästä 

syystä kortesjärveläiset tunsivat Lappajärven 

suomenkielisen kappeliseurakunnan parem-

min omakseen.

Ennen Lappajärven seurakunnan perustamis-

ta oli Kortesjärvi muutaman muun järviseu-

dun kunnan kanssa eronnut omaksi alakap-

pelikunnakseen, ja vuonna 1789 Kortesjärvi 

sai kappelioikeudet. Tästä hetkestä lasketaan 

Kortesjärven seurakunnan alkamisaika.

Kortesjärven kirkon on rakentanut tunnettu 

pietarsaarelainen kirkonrakentaja Jaakko (Ja-

cob) Rijf. Hän oli Suomen ensimmäinen akate-

miakoulutusta saanut kirkonrakentaja. 

Kortesjärven vuonna 1792 valmistunut kirk-

ko on tyyliltään kustavilaista uusklassismia. 

Kirkko on malliltaan kahdeksankulmainen ris-

tikirkko, ja ristin kohdalla oleva torni kohoaa 

maasta laskien 18 metrin korkeuteen. Istuma-

paikkoja kirkossa on noin 500, joista lehterillä 

30. Lehteri rakennettiin vuonna 1909 urkuja 

varten. Kirkko on nimetty Katariinan kirkoksi 

Pyhän Katariinan, karjan suojelijan mukaan.

Kirkon saarnastuoli on todennäköisesti kir-

kon rakennuttaja Jaakko Rijfi n itsensä tekemä. 

Saarnastuolia koristavat lukuisat enkelinpää-

veistokset, joista muutamia on viety museoon. 

Enkelinpäiden veistäjä on todennäköisesti ollut 

Jaakko Rijfi n sukulainen, taiteilija Eric Cainberg.

Alttaritaulua ei kirkossa ollut ennen vuotta 

1902, jolloin kirkkoon hankittiin jäljennös tai-

teilija Berndt Lagerstamin maalauksesta ”Jee-

sus Getsemanessa”. 

Ikkunataideteos on saatu lahjoituksena. La-

pualaisen Sulo Saikkosen tekemän teoksen 

aiheena on Lutherin sinetti.

Ensimmäiset pneumaattiset urut hankittiin 

vuonna 1935. Vuonna 1980 hankittiin Hans 

Heinrichin rakentamat mekaaniset 16-ää-

nikertaiset urut. Urkujen julkisivu on kirkon 
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vanhinta ainesosaa. Urkufasadi on rakennettu 

vuonna 1767 Rymättylän kirkkoon, mistä se 

siirrettiin Turun kaupunkilähetyksen omista-

maan Betel-kirkkoon, ja sieltä urut ostettiin 

Kortesjärvelle.

 

Kirkonkellotornin rakenteet eivät kestäneet 

kellojen soiton aiheuttamaa rasitusta, mikä 

vioitti kattorakennelmia. Tästä johtuen Kor-

tesjärvelle ruvettiin puuhaamaan erillistä kel-

lotapulia 1850-luvulla. Tapulin piirustukset 

tilattiin Jaakko Kuorikoskelta. Intendenttikont-

tori, joka vastasi nykyistä rakennushallitusta, ei 

kuitenkaan hyväksynyt Kuorikosken tekemää 

suunnitelmaa, vaan lähetti tilalle nykyisen 

kellotapulin ehdotuksen. Tapuli rakennettiin 

vuonna 1855, ja sitä jouduttiin korjaamaan jo 

vuonna 1864. Kuorikosken tekemien piirus-

tusten muuttamisesta oli seurauksena se, että 

kirkon tornista ja tapulista tuli epäsuhtaiset. 

Tästä syystä vuonna 1883 kirkon tornia päätet-

tiin pienentää ja katto korjata.

Sotien sankarivainajat on haudattu kirkko-

maahan. Muistomerkkien ympärille on hau-

dattu 109 kortesjärveläistä sodissa 1939–1945 

kaatunutta sankarivainajaa. Jatkosodan muis-

tomerkki on paljastettu vuonna 1946. Kauko 

Räsäsen veistämä jääkärimuistomerkki paljas-

tettiin vuonna 1958. Kortesjärveltä värväytyi 

suhteessa väkilukuun eniten jääkäreitä.

Jääkärintie 65, 62420 Kortesjärvi

Kortesjärven kappeliseurakunta p. (06) 4880 100
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YLIHÄRMÄN KIRKKO

Y lihärmän seurakunta on itsenäisty-

nyt vuonna 1869, ja sitä ennen se 

kuului Lapuaan kappeliseurakun-

tana. Kirkko rakennettiin Ylihärmän 

keskikylään Ruohomäelle vuonna 1787. En-

simmäiset kirkon piirustukset laati kirkon-

rakentaja Antti Hakola vuonna 1776, mutta 

varsinaisena suunnittelijana ja toteuttajana 

toimi kuitenkin hänen poikansa Kaappo Ha-

kola. Hän teki syksyllä 1785 varsinaisen poh-

japiirustuksen.

Kirkko edustaa aitoa kansanomaista puutyy-

liä. Ylihärmän kirkko muistuttaa hyvin paljon 

Kuortaneen kirkkoa, Antti Hakolan mestari-

työtä. Kirkkoon mahtuu noin 500 henkilöä.

Lauri Hämäläinen on maalannut vuonna 

1948 kirkon nykyisen alttaritaulun, jonka ai-

heena on Jeesuksen ottaminen ristiltä. Tau-

lun yläpuolella on sanat ”Se on täytetty”. Kir-

kon vanha alttaritaulu, jonka on maalannut 

Thomas Kiempe vuonna 1801, on sijoitettu 

kirkon sivuseinälle. Saarnatuoli on perimä-

tiedon mukaan saatu Munsalasta.

Järjestyksessään toiset urut rakensi urkura-

kentamo Hans Heinrich Maksamaalta vuon-

na 1985, ja samalla uusittiin myös kirkon 

lämmitys. Lattia uusittiin kesällä 2002, ja 

aputyövoimana oli suuri joukko talkoolaisia.

Kirkonkellot hankittiin jo kirkonrakentamis-

vuonna Tukholmasta. Aluksi ne olivat kel-

lotelineellä, kunnes vuonna 1828 valmistui 

Karl Ludvig Engelin suunnittelema tapuli. 

Ylihärmän kirkon kellotapulin on sanottu 

kuuluvan Suomen kauneimpiin. 
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Kellotapulin takana, vanhalla hautausmaal-

la sijaitsevan sankarihauta-alueen on suun-

nitellut ylihärmäläissyntyinen arkkitehti, 

professori Johan Sigfrid Siren. Suuren san-

kariristin takana on talvi- ja jatkosodassa 

kaatuneiden muistomerkki, johon on hakat-

tu teksti: ”Ken henkensä antaa, sen jälleen 

saa: Sen saa koti, kansa ja isänmaa.” 1939–

1944. ”Me odotamme uusia taivaita ja uutta 

maata, joissa vanhurskaus asuu.” 2 Pie. 3:13. 

Muistomerkki on rakennettu vuonna 1948. 

Hautausmaalle on haudattu 144 sankari-

vainajaa. Muut kirkon alueella olevat muis-

tomerkit ovat sankarihautapatsas (1918), 

jääkärimuistomerkki (1966) ja Karjalaan jää-

neiden vainajien muistomerkki (1977).

Ylihärmän kirkkoa ja tapulia peruskorjattiin 

vuosina 2013–2014. Rakennus- ja maalaus-

urakoitsijana toimi Maalausliike Salo Ky Ala-

härmästä ja pääsuunnittelijana Arkkitehtitoi-

misto Klemola & Co Tampereelta.

Päämajantie 29, 62375 Ylihärmä

Ylihärmän kappeliseurakunta p. (06) 4823 711
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Tiesitkö että...

Alahärmän kirkon viereisessä männikössä 

sijaitseva kirkonrakentaja Antti Hakolan muis-

tomerkki kätkee sisäänsä vuonna 1898 palaneen 

kirkon kellon. 

Kivikirkon rakentaminen vaati useita ylimääräisiä 

veronkantoja Alahärmässä ja vaikutti osaltaan 

oman säästöpankin perustamiseen paikkakunnalle.

 Kauhavan ja Alahärmän kirkon suunnittelija 

Josef Daniel Stenbäck (s. 1854 Alavus, k. 1929 Hel-

sinki) oli tuottoisin suomalainen kirkkoarkkitehti. 

Hän suunnitteli ja joissakin tapauksissa myös urakoi 

35 toteutettua kirkkorakennusta, noin 30 kirkon kor-

jaus- ja muutossuunnitelmat sekä kellotapuleita.

Kauhavan ja Alahärmän kirkon alttaritaulut maalan-

nut Alexandra Frosterus-Såltin (s. 1837 Inkoo, k. 1916 

Vaasa) oli suomalainen taidemaalari, joka tunnetaan 

erityisesti alttaritauluista. Hän maalasi ainakin 68 alt-

taritaulua ja teki myös kuvituksia. Alexandra Frosterus-

Såltin oli Suomen ensimmäinen naispuolinen piirus-

tuskoulun opettaja, ja hän oli myös kuvataiteilija, joka 

jäätyään varhaisessa vaiheessa leskeksi pystyi kuiten-

kin elättämään itsensä ja lapsensa taiteellisella työllä.
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Kortesjärven kirkon kaksi painavaa kelloa oli aluk-

si sijoitettu kirkon torniin. Se ei kuitenkaan kestänyt 

kellojen soiton aiheuttamaa huojumista, joten kir-

kon viereen rakennettiin tapuli vuonna 1855. Tapuli 

osoittautui kuitenkin käytössä heikkorakenteiseksi. 

Suurimman rasituksen tapulille aiheutti kirkonkel-

lojen ympärisoitto, jota nuoret miehet harrastivat. 

Ympärisoitto kiellettiin tapulin varjelemiseksi.

Ylihärmän kirkko oli 41 vuotta ilman kellotapulia. 

Tämä johtui siitä, että kirkon rakentaminen oli ollut 

sekä fyysisesti että taloudellisesti vähälukuista väes-

töä rasittava suururakka. Kirkon valmistumisvuonna 

hankitut kirkonkellot olivat aluksi kellotelineellä, 

jonne oli vapaa pääsy, ja kerrotaan, että pojanvintiöt 

soittelivat luvattomasti kelloja.

 Ylihärmän kellotapuli vuodelta 1828 on tehty 

Oravaisista kotoisin olleen rakennusmestari Olof 

Häggblomin johdolla. Hän on vastannut tapulin 

rakentamisesta myös 1830 Kuortaneella, missä on 

nähtävissä Ylihärmän tapulista omaksuttuja aiheita. 

Virallisiin rakennuspiirustuksiin verrattuna Ylihär-

män kirkko on taiteellisesti kauniimpi. Kiitos tästä 

kuuluu rakentajien itsenäisyydelle ja kiireydelle. Kir-

kon katto on suunniteltua huomattavasti jyrkempi. 

Katolla on myös sipulikupoliin päättyvä kattoratsas-

taja, jota ei ole rakennuspiirustuksissa lainkaan.

Ylihärmän sankarihauta-alueen suunnittelija, yli-

härmäläissyntyinen arkkitehti, professori J. S. Siren 

on suunnitellut myös Suomen eduskuntatalon.   
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Kauhavan kirkko

Punatiilestä ja harmaasta graniitista 

rakennettu, tornillinen pitkäkirkko

•  Valmistumisvuosi: 1925

•  Suunnittelija: Josef Stenbäck

•  Alttaritaulu: Alexandra Frosterus-

 Såltinin ”Jeesus siunaa lapsia” v. 1882

•  Urut: 32-äänikertaiset mekaaniset urut, 

 Kangasalan urkutehdas v. 1968  

Alahärmän kirkko

Harmaasta luonnonkivestä rakennettu 

kivikirkko, tornillinen pitkäkirkko

•  Valmistumisvuosi: 1903

•  Suunnittelija: Josef Stenbäck

•  Alttaritaulu: Alexandra Frosterus- 

 Såltinin ”Kristus Getsemanessa” v. 1904

•  Urut: 22-äänikertaiset mekaaniset 

 urut, J. A. Zachariassen v. 1904, 

 Kangasalan urkutehdas v. 1976

Kortesjärven kirkko

Puukirkko, kahdeksankulmainen ristikirkko

•  Valmistumisvuosi: 1792

•  Suunnittelija: Jaakko (Jacob) Rijf

•  Alttaritaulu: Berndt Lagerstamin 

 “Jeesus Getsemanessa” 

 (jäljennös, hankittu v. 1902)

•  Urut: 16-äänikertaiset mekaaniset urut, 

 Hans Heinrich v. 1980

•  Kellotapuli: v. 1855

Ylihärmän kirkko

Puukirkko, 24-kulmainen ristikirkko

•  Valmistumisvuosi: 1787

•  Suunnittelijat: Antti ja Kaappo Hakola 

•  Alttaritaulu: Lauri Hämäläisen 

 ”Jeesuksen ottaminen ristiltä” v. 1948

•  Urut: 24-äänikertaiset mekaaniset 

 urut, Hans Heinrich v. 1985

•  Kellotapuli: v. 1828

Kauhavan seurakunta

K auhava sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Länsi-Suomen läänissä. Asukasmääränsä 

perusteella se on Etelä-Pohjanmaan kunnista toiseksi suurin. Vanha Kauhavan 

kaupunki lakkautui, kun se yhdistyi Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kanssa 

uudeksi Kauhavaksi vuonna 2009. 

Seurakuntaliitoksen myötä Kauhavan alueseurakunta muodostaa yhdessä Alahärmän, 

Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakuntien kanssa nykyisen Kauhavan seurakunnan. 

Seurakunta kuuluu Lapuan hiippakuntaan.  

www.kauhavanseurakunta.fi   kauhavan.seurakunta@evl.fi 
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