
Tervetuloa tutustumaan 
Alahärmän kauniiseen kirkkoon 

ja hautausmaahan. 

Tähän vihkoon on koottu 
vanhalla hautausmaalla olevia 
muistomerkkejä ja nähtävyyksiä. 
Kohteet on merkitty myös karttaan.

Vanhan hautausmaan muistomerkit
 Alahärmän kirkon ympärillä
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Alahärmän vanhalla hautausmaalla olevia 
muistomerkkejä ja nähtävyyksiä

RAKENNUKSET
1. Kirkko vuodelta 1903. Suunnittelija arkkitehti 

Josef Stenbäck. Kirkon on rakentanut kurikkalainen 
rakennusmestari S. Birling härmäläisten kivimiesten 
avustamana. Viimeisin peruskorjaus on tehty vuosi-
na 1986-1987. Rakennusaineena harmaa luonnon-
kivi, sisäosa verhottu tiilivuoraus.

2. Talvihauta vuodelta 1858. Rakennukseen kerät-
tiin entisinä aikoina talven aikana kuolleet vainajat. 
Hautaukset tapahtuivat keväällä roudan sulettua. 
Rakennus toimii nykyisin vainajien säilytystilana, ja 
se on varustettu uudenaikaisilla kylmiölaitteilla.

3. Leikkaushuone. Paikalla sijaitsi aikaisemmin raken-
nus, josssa suoritettiin ruumiinavaukset.

4. Sotien 1939-1945 sankavainajien muistomerkki 
ja hauta-alue kirkkopihassa. Sankarihautoihin on 
haudattu 187 viime sodissa kaatunutta. Rukoilevaa 
äitiä kuvaavan muistomerkin on suunnitellut V. Hie-
tanen. Patsaan paljastus oli 12.6.1949.

5. Vapaussodan veteraanien muistomerkki, kirkon 
ja talvihaudan välissä. Kuvanveistäjä Johan Muns-
terhjelmin suunnitteleman, vuonna 1927 valmis-
tuneen, kunniavartiossa olevaa sotilasta kuvaavan 
muistomerkin ympärille on haudattu 29 vapausso-
turia. 

6. Vuosina 1867–68 nälkään kuolleiden muistoki-
vi. Nälkään kuolleita oli paikkakunnalla kyseisinä 
vuosina noin 1000 henkeä. Monet olivat toisilta 
paikkakunnilta saapuneita, tuntemattomina haudat-
tuja vainajia. Vuonna 1989 paljastettu luonnonkivi 
on vanhalla hautausmaalla, joukkohaudan päällä.

7. Vanhojen kirkkojen muistokivi. Ensimmäisen 
kirkon rakensi Sipi Kauppi, työnjatkajanaan Knuutti 
Liuhtari vuonna 1675. Toisen kirkon rakentaja oli 
maankuulu alahärmäläinen kirkonrakentaja Antti 
Hakola. Kirkko valmistui vuonna 1750 tuhoutuen 
tulipalossa vuonna 1898.

MUISTOMERKIT
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8. Lina Fabritius Ingmannin hautakivi vuodelta 1846. 
Vanhin Alahärmän hautausmaalla tunnettu hauta. 
Lina F. Ingman kuoli synnytykseen vain 19-vuotiaana. 
Hänen miehensä Anders Wilhelm Ingman toimi täällä 
kappalaisen apulaisena vuosina 1844-1854. Ingman 
käänsi täällä ollessaan Lutherin postillat suomeksi. 
Ingman toimi myöhemmin teologisen tiedekunnan 
professorina ja dekaanina. Hän käänsi mm. Uuden 
testamentin suomeksi. Oli  yksi merkkihenkilöistä 
herännäisyyden ja beckiläisyyden välisessä keskuste-
lussa. Vrt. professori Ylikankaan kirjoittama näytelmä: 
Kolmekymmentä hopearahaa.

9.  Antti Isotalon, alahärmäläisten häjyjen kuuluisan 
      johtajan hautapaikka.

10. Ennen seurakunnan itsenäistymistä olleen viimeisen 
       kappalaisen Thomas Calenin hautakivi. 

11. Kirkkoherra, rovasti Lars Emil Törvallin hautakivi. 
       Musikaalisuudestaan tunnetuksi tulleen rovastin 
       säveltämiä lauluja on mm. Siionin Kanteleessa.

12. Kirkkoherra, rovasti Väinö Viljasen hautakivi.

13. Kanttori Stefan Salosen hautakivi. Salonen toimi  
       vuosikymmenet seurakunnan kanttorina. Hän pyrki
       virittämään seurakuntalaisissa lähetysinnostusta.

14. Valtiopäivämies Matti Holman hautakivi.

HAUTAMUISTOMERKIT

MUUTA
15. Vanhan hautausmaan kiviaita. Aidan itäpuolelle ruvettiin hautaamaan 1830-luvulta
       alkaen.
16. Vanhin hautausmaanosa. Ollut käytössä 1670-luvulta alkaen. Alkuvuosikymmeninä
       varakkaat henkilöt, talolliset yms. haudattiin joko Lapualle tai Uuteenkaarlepyyhyn
       riippuen siitä, kummasta kappelin osasta vainaja oli.
17. Hautausmaan laajennusosa. Vanhasta kiviaidasta alkaen maapohja on nostettu 
       ajamalla alueelle aikanaan maata pohjoispuolella olevalta pappilan alueelta.
18. Viljamakasiini.  Toimii nykyään Härmä-Seuran museona.
19. Viljamakasiini, jonka seinässä kirkon palosta vuonna 1898 pelastettu vaivaisukko.
20. Muualle haudattujen muistomerkki.
21. Jääkärien muistomerkki. Alahärmästä lähti aikanaan enemmän jääkäreitä kuin 
       mistään muusta pitäjästä, yhteensä 45 miestä.
22. Kirkonrakentaja Antti Hakolan monumentti. Seurakuntatalon pihamaalla Hakolan
       puistossa vuonna 1998 paljastettu teos.
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ALAHÄRMÄN SEURAKUNNAN HISTORIAA YM.                                   

Härmän nimi ja maine tunnetaan laajalti. Seudulla on takanaan vuosituhantinen 
historia. Pitäjän eri puolilla on runsaasti aina kivikaudelta asti olevia hautasijoja ja 
asuinpaikkoja. Nykyiset härmäläiset polveutuvat suurelta osin Heikki Maununpoika 
Härmästä, joka asettui vuoden 1537 vaiheilla asumaan kirkkoa vastapäätä Lapuanjoen 
itäpuolelle Vuohi- eli Kunnarinluoman suulle. Vuosikymmenten kuluessa 
Lapuanjokivarteen muutti monia uudisasukkaita. Jokivarteen muodostui vähitellen 
neljä kylää: Hakola, Härmä, Vuoskoski ja Heikkilä. Vuonna 1676 pitäjässä oli jo 19 
talollista. 

Härmä tai kuten sitä alunperin kutsuttiin, Naarasluoma oli ensin vuonna 1581 
itsenäistyneen Lapuan kirkkoherrankunnan alainen kappeli. Päätös Härmän kappelin 
perustamisesta tehtiin Uudessakaarlepyyssä 1.3.1676 pidetyssä piispantarkastuksessa. 
Pian kappelioikeuksien saamisen jälkeen heräsi ajatus päästä itsenäiseksi 
seurakunnaksi. Tässä tarkoituksessa talollinen Heikki Vakkuri matkasi jalan 
Tukholmaan kuninkaisiin saaden Kaarle XI:n suostumuksen 22.12.1683 Härmän 
kirkkoherrankunnan perustamiseksi. Päätös peruttiin kuitenkin parin vuoden kuluttua 
Lapuan kirkkoherran ja Turun Tuomiokapitulin vastustuksen vuoksi. Itsenäiseksi 
seurakunnaksi Alahärmä tuli vasta 16.5.1859. Ylihärmä oli eronnut pitäjän kantaosasta 
jo vuonna 1786 saatuaan oman kirkon. Tällöin ruvettiin paikkakuntaa nimittämään 
virallisesti Alahärmäksi. 

Härmäläisten kirkkomatkat suuntautuivat aluksi  Isokyröön ja Pietarsaareen, 
myöhemmin Lapualle. Paikkakunnalle, nykyisen kirkon paikalle valmistui 
seurakunnan ensimmäinen kirkko vuonna 1676. Tuomiokapitulin luvalla rakennetun 
kirkon rakennustyön pani alulle pitäjän puuhamies Sipi Kauppi. Työn saattoi 
päätökseen lapualainen, myös Kuortaneen kirkon rakentanut Knuutti Liuhtari. Kirkko 
oli vaatimaton torniton pitkäkirkko suuruudeltaan 25,5, kyynärää x 19,5 kyynärää 
(15x12 m). Sakaristo oli rakennuksen pohjoispuolella, alttari itäpäädyssä. Kirkon 
pääsisäänkäynti oli etelänpuoleisella seinällä. 

Kirkon ulkopuolella oli hautausmaa, johon haudattiin varattomimmat. Talolliset ja 
muut varakkaat haudattiin joko Lapualle tai Pietarsaareen. Kirkko oli käytössä vuoteen 
1752 saakka, jolloin samalle paikalle valmistui seurakunnan toinen, pitäjän oman pojan 
Antti Hakolan tekemä kirkko. Alunperin yksilaivainen kirkko muutettiin myöhemmin 
ristikirkoksi. Suippotorninen pitkäkirkko, jossa alttari oli itäpäädyssä, sakaristo alttarin 
pohjoispuolella ja pääsisäänkäynti länteen päin, tuhoutui katon tervaajan tupakasta 
alkaneessa tulipalossa 7.7.1898. Vain muutamia kattokruunuja ja muuta irtaimistoa 
ehdittiin pelastaa. Kirkosta erillään ollut tapuli säästyi tulen tuhoilta.  

Nykyinen järjestyksessään kolmas kirkko vihittiin käyttöön ensimmäisenä adventtina 
1903. Kirkon on suunnitellut arkkitehti Josef Stenbäck ja rakentanut kurikkalainen 
rakennusmestari S. Birling härmäläisten kivimiesten avustamana. Kirkkoa on korjattu 
mm. vuosina 1920 tulipalon jälkeen, vuonna 1937 arkkitehti Ilmari Launiksen 
suunnitelmien mukaan sekä vuonna 1961 arkkitehti Veikko Larkaksen suunnitelman 
mukaan. Kirkko peruskorjattiin vuonna 1987 arkkitehti Jari Reposen suunnitelmien 
mukaisesti.                                                                                           

Härmäntie 31, 62300 Härmä       kauhavan.seurakunta@evl.fi
Seurakuntatoimisto p. (06) 485 2111     www.kauhavanseurakunta.fi
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Kiitos mielenkiinnostasi!
Tutustu myös Kauhavan kirkot -esitteeseen.


