HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUEEN NEUVOTTELUKUNNAN UUTISKIRJE 30.6.2011

Kesäinen tervehdys neuvottelukunnan jäsenille!
Neuvottelukunnan tämän vuoden toimintasuunnitelmaa on toteutettu kevään mittaan vaihtelevalla menestyksellä. Uutiskirje sisältää sekä oikein
lupaavia uutisia että tietoja takaiskuista. Työtä
kaikkien tämän vuoden tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan lomakauden jälkeen entisellä palolla takaiskuistakin huolimatta. Seuraavassa hyvät uutiset ensin ja takaiskut jäljempänä.

nan kanssa. Neuvottelukunnasta mukana olivat
Mikko Rotola-Pukkila sekä Marketta Nummijärvi.
Tämän kesän tapahtumaan (järjestettiin 12.6.)
reitin laajentaminen oli liian vaativa tavoite vähäisen valmisteluajan vuoksi. Alustava suunnitelma on, että laaksoreititys toteutetaan ensi
vuoden tapahtumassa, joka kaavaillaan toteutettavan kaksipäiväisenä. Rotola-Pukkila ja Nummijärvi osallistuivat tämän vuoden marssitapahtumaan, jonka reitti kulki viimevuotiseen tapaan
Lauhanvuoren laelta Kirveshoviin Hyypän Kirveskylässä. Reitti tarjosi elämyksiä maisema-alueella
mm. Kauhajärvellä, Katikan kanjoneilla ja Kirveskylän upeissa maisemissa.

Joenkunnostushanke lupavaiheessa
Hyypänjoen luonnonmukainen kunnostushanke
on lupienhakuvaiheessa. Lupia toimenpiteille
haetaan ELY-keskuksesta ilmoitusmenettelyllä,
sillä suunnitellut toimenpiteet ovat pieniä. Suunnitteluhankkeelle haettiin vuosi jatkoaikaa, jotta
se saadaan viedä loppuun hosumatta. Suunniteltujen toimenpiteiden toteutukseen kaavaillaan
haettavan syksyllä Leader-rahaa.

Ruralia-instituuttiin luotiin yhteys
Neuvottelukunnan ja Helsingin yliopiston Ruraliainstituutin välille avattiin yhteistyökanava neuvottelukunnan jäsenen, Pertti Sevolan aloitteesta.
Ruralia-instituutti edistää maaseudun elinkeinoja
ja elinolosuhteita tutkimus- ja kehittämishankkeiden avulla. Nummijärvi kävi esittelemässä neuvottelukunnan toimintaa ja Hyyppää koskevia
ajankohtaisia teemoja Ruralia-instituutin Seinäjoen yksikön johtajalle Sami Kurjelle 28.3. Todettiin,
että Hyyppä voi sopia tutkimus- tai kehittämis-

Kävelyreitin toteuttamiselle löytyi
kiinnostunut toteuttajataho
Kauhajoen reserviläiset kiinnostuivat Lauhan laskeutuminen -marssitapahtumansa laajentamisesta Hyypänlaakson halki Kirveskylästä Piipariin.
Reitityksestä pidettiin palaveri 9.5. reserviläisten
marssitapahtuman järjestäjien ja neuvottelukun1

matkailijoille tiivistettäviä tarinoita Kyrönjoen
varrelta Kauhajoelta, Kurikasta, Ilmajoelta ja Ylistarosta. Ensimmäinen opintoretkipäivä alkoi
Muurahaisen luontomatkailukeskuksesta, ja matkan alkuosa kulki Hyypänjokilaakson halki. Hyypän tarinat olivat keskeisessä osassa Kauhajoen
osuudessa. Nummijärvi oli kertomassa Hyypän
hienouksista ja maisema-aluehankkeesta. Tietoja
ja tarinoita tullaan hyödyntämään mm. matkailijan reittejä ja opastusta käsittelevässä opinnäytetyössä. Tavoitteena on myös koota tarinat ja tiedot gps-paikannukseen pohjautuvaksi digitaaliseksi oppaaksi.

kohteeksi Ruralian hankkeisiin tulevaisuudessa.
Kevään mittaan Nummijärvi rekrytoitiin Ruralian
ja Viron maatalousyliopiston yhteisen yhteisölähtöisen matkailun kehittämishankkeen Suomen
osuuden projektipäälliköksi. Pilottihankkeessa
yritetään juurruttaa yhteisölähtöistä toimintatapaa matkailun kehittämiseen kokeilualueilla Uudellamaalla ja Kymenläänissä. Hankkeesta saatua
kokemusta voidaan hyödyntää Pohjanmaallakin.

Viitoitus tyrmättiin ELY:ssä
ELY-keskukseen lähetettiin 2.5. esitys Hyypän
viitoittamisesta paikannimikilvin. Kielteinen vastaus esitykseen saapui juhannuksen alla. Kielteisestä kannasta Hyypänjokilaakson viitoittamiseksi
paikannimikilvin vastaa Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus, ja kannasta vaihtoehtona mainitun Muu
nähtävyys-merkinnän sopimattomuudesta tähän
tarkoitukseen vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.
Tiivistys perusteluista seuraavassa: Hyypänjokilaakso ei ole varsinainen maantieteellinen kohde.
Hyypänjokilaakson viitoitus ei ole mahtunut
vuonna 2009 laadittuun mm. kantatietä 44 koskevaan viitoituksen yleissuunnitelmaan, jossa
välillä Muurahainen-Rahikka viitoitetaan paikannimikilvin Kauhajärvi. Tällä 27 kilometrin matkalla
ovat myös Heikkurinkylä, Juonikylä ja Hyyppä.
Aronkylässä kantatie 44 suuntaan viitoitetaan
Kankaanpää ja Kauhajoki. Muu nähtävyys –
tunnuksella ei ole viitoitettu maisema-alueita.
Lausunnossa todetaan, että Hyypänjokilaakson
aluetta on hyvä tuoda esiin kaupungin ylläpitämissä opastuspisteissä.

Rakentamisessa ristiriitaisia näkemyksiä
Neuvottelukunta järjesti 5.5. Kauhajoen Sanssinkartanossa Suupohjan alueen kaavoituksen kehityskeskustelujen yhteydessä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuden uudisrakentamisen linjauksista
Hyypässä. Keskusteluun otti osaa ELY-keskuksen
ja Kauhajoen kaupungin edustajia sekä neuvottelukunnan sihteeri. Tilaisuudessa keskusteltiin
maisemanhoitoalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman sisältämien rakentamissuositusten tulkinnasta ja niiden nostamasta ristiriitatilanteesta.
Paikallisten toimijoiden näkemys on, että käyttöja hoitosuunnitelman suosituksia on noudatettu
kiistanalaisessa rakennushankkeessa, ELY-keskus
on toista mieltä. Ristiriitatilanteella on ennakkotapauksen luonne, ja se aiheuttaa huolta siitä,
että ELY-keskus ja paikalliset toimijat ajautuvat
eri puolille maisemanhoidon näkemyksissä, ja
asenneilmapiiri paikallisten toimijoiden keskuudessa muuttuu huonompaan suuntaan. Neuvottelusta huolimatta näkemykset ovat eri osapuolilla edelleen vastakkaiset.

Yrittäjät eivät aktivoidu matkailun
kehittämiseen / Tarinoita kerättiin
Neuvottelukunta valmisteli yhdessä EteläPohjanmaan matkailu Oy:n MAKUMA-hankkeen
kanssa Hyypän yrittäjille tuotteistamisillan, jossa
oli tarkoitus tuotteistaa matkailukierrosta Hyypänlaakson ympäri ja käynnit Hyypän yrityskohteisiin. Kaavailtu ajankohta oli 31.5. Iltaan ei kuitenkaan tullut riittävästi ilmoittautuneita, joten
se peruttiin. Sihteeri selvittää ilmoittautumisten
vähyyden syitä, jotta tiedettäisiin tarkemmin
onko matkailun paikalliselle kehittämiselle Hyypässä edellytyksiä.
Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy:n MAKUMAhankkeen puitteissa järjestettiin 6. ja 7.6. Kyrönjokea seurailevat opintoretket, joilla kerättiin

Neuvottelukunnan sihteeri toivottaa oikein
hyvää kesää teille kaikille!
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