Kauhavan joulu 2008

MENESTYKSEKÄS MAATALOUSNÄYTTELY PERNAALLA
Iso rutistus
Alakylän kyläyhdistyksen ja nuorisokuoro Diskantin väki kokoontui elo- ja syyskuulla kolmeen
yhteiseen palaveriin, joissa nuijittiin runko Lasten maatalousnäyttelylle. Yhteistyön tuloksena
huomattiin, että runsaan tuhannen kävijän tapahtuma vaatii yli 70 vapaaehtoisen työpanoksen, jotta
kaikki työpisteet saadaan miehitettyä, bussikuljetuksen torilta ja Pernaan portilta, jotta pysäköinti ja
liikenne kyläkoulun läheisyydessä sujuisi sekä toimintojen sijoittamisen sisätilojen lisäksi väljästi
Pernaan koulun ympäristöön ja pelloille, jotta kaikki etukäteen suunniteltu ja tilattu mahtuisi
tapahtuman ytimeen.

Näyttely yli odotusten
Vaikka sää ei koko tapahtuman ajan ollutkaan napakymppi, lapsiperheet löysivät tiensä Lasten
maatalousnäyttelyille yli Kauhavan kuntarajojen. Talutusratsastus poneilla ja muurinpohjalättypiste
vetivät vieraita jopa puolen tunnin mittaiseksi jonoksi asti. Miehistönkuljetusvaunulla Tuurin pellon
ympäri ajoi 430 henkilöä ja saman verran lapsenmielisiä kävi mato-ongella koulun yläkerrassa.
Näyttelyvieraat viihtyivät Lasten maatalousnäyttelyissä loppuun saakka, sillä tunti ennen juhlan
loppua alkoi monien odottama huutokauppa. Possut Nasu ja Putte sekä broilerisisarukset päätyivät
uusille hoitajille lasten huutamina, kun taas polkutraktorikanta nostatti ennen kaikkea isien ja

pappojen käsiä. Suurin sanakopu käytiin kuitenkin Alakylän oman jääkiekkosankarin Jussi Pernaan
pelipaidasta, joka saatiin jäämään loppu viimein omaan kylään.
Valttikorttina maaseudun vetovoimaisuus
Yhteistyötahoille etukäteen tulevasta soitellessa ja viestitellessä sanat - lasten maatalousnäyttely toivat mielikuvan uudenlaisesta lastenjuhlasta. Sähköpostin välityksellä tieto tapahtumasta levisi
laajasti ja reppupostin kautta esitteen tulevasta saivat päiväkerholaiset, päiväkotiryhmät,
alakoululaiset Kauhavalla ja lähikunnissa. Kun tapahtuma-aamuna eläinosaston karsinat ja häkit
täyttyivät vasikoilla, possuilla, kanoilla, kukolla, lampailla, kaneilla, ketuilla ja broilereilla,
Alakylän ensimmäisten Lasten maatalousnäyttelyjen avajaiset olivat lähellä. Eläimet toivat
tullessaan omalla olemuksellaan ja ääntelyllään Lasten maatalousnäyttelyille hengen, kun taas
pesäpallokentällinen maa- ja metsätalouden koneita ja laitteita tarjosi teknisempää tietämystä
nykymaataloudesta. Kun näyttelyjen portit aukesivat, väkeä virtasi tasaisesti tapahtuma-alueen eri
toimipisteisiin. Lapsiperheet viihtyivät eri kohteissa useita tunteja kiitellen tapahtuman
toiminnallisuutta, suloisia eläimiä, koneita, joiden kyytiin sai nousta ja kaikkea lapsenmielistä sekä
mukavaa touhuamista, mitä he päivän aikana saivat kokea. Taaskaan ei kannattanut lähteä merta
edemmäs kalaan, kun ideaa lastenjuhlalle haettiin: maaseutu ympäristönä, sen kaupunkilaisia
kiireettömämmät ihmiset ja letkeä tunnelma kyläkouluympäristössä toimivat.
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