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KRISTUKSEN KIRKASTUKSEN KIRKKO
K.J. STÅHLBERGIN LAPSUUDENKOTIMUSEO
RANTAPOLKU
KAUPPAKADUN PUUTALOALUE - KULTTUURITALO
MIKA MYLLYLÄN PATSAS - HÄGGMAN
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Ronkaalan kierros kierretään
vastapäivään Haapajärven

kaupungintalo ohittaen. Reitti alkaa
jokimaisemassa Uitonsalmen sillalta,

joka paremmin tunnetaan
Kirkkosiltana.

 Reitti keskittyy Ronkaalan
kaupunginosaan Kalajoen varrella.

Tervetuloa kiertämään
Haapajärven keskustan

kävelyreittejä!

WWW.VISITHAAPAJARVI.FI



Kristuksen kirkastumisen kirkko, kellotapuli ja vanha hautausmaa. Haapajärven

kustavilaistyylinen ristikirkko valmistui herran vuonna 1802. 1800-luvun

puolivälin jälkeen kirkkoa alettiin kunnostamaan ja vuonna 1880 valmistuneissa

muutostöissä kustavilainen kirkko sai uusgotiikkaa henkivän, ajan ihanteiden

mukaisen asun. Nykytilansa kirkko saavutti 2002 valmistuneessa

kokonaisvaltaisessa saneerauksessa. Kellotapuli valmistui kymmenkuntavuotta

kirkon jälkeen vuonna 1813. Tapulin kellot ovat valettu Tukholmassa vuosina

1761 ja 1843.

 Ståhlbergin museo ja Ronkaalan pappila. Presidentti K.J. Ståhlbergin

lapsuudenkotimuseo esittelee 1800-luvun pappisperheen elämää. Toissa

vuosisadalla Haapajärven pappilana toimineen museon sisustus pyrkii

noudattelemaan mahdollisimman tarkasti ajan tyyliä. Itse presidentti Ståhlbergin

omaisuudesta on jäljellä ainoastaan puinen voirasia, jolla hän kuljetti

Haapajärveltä Ouluun opiskelemaan mennessään eväsvoita. Museo on avoinna

kesäisin. Museolta kujaa eteenpäin katsottaessa näkyy Ronkaalan nykyinen

pappila, joka on yksityisessä asuinkäytössä. 

 Rantapolku. Rantapolku lähtee presidentti Ståhlbergin museon takaa ja jatkuu

aina Ronkaalan pesäpallokentän uimarannalle saakka. Polku avautui kesällä

2015.  Polku palvelee kesäisin lenkkeily-, sekä polkupyöräreittinä ja talvisin

hiihtolatuna. Rantapolun läheisyydestä löydät myös uudet kuntoportaat!

Kauppakadun puutaloalue. Kauppakadun varressa on säilynyt viehättävä

puutaloalue. Puutalot ovat pääasiassa sotien jälkeisen jälleenrakennuskauden

tuotetta.   Kulttuuritalo, nykyään kirjasto. Kulttuuritalo on rakennettu vuonna

1939 Haapajärven suojeluskuntataloksi. Aiemmin paikalla sijainnut

suojeluskuntatalo paloi samana vuonna. Kulttuuritalossa sijaitsee myös

Pohjanmaan sotilaspoikien Haapajärven sotilaspoikien paikallistoimikunnan

perinnehuone Suojalukko. Talossa on lisäksi teatterisali, jossa näytetään elokuvia

sekä teatteri- ja musiikkiesityksiä. 

Häggmanin kahvila. Tämä jokaisen haapajärvisen lempikahvilan uusi

kahvilarakennus on valmistunut vanhan puretun paikalle 2018.  Alkuperäinen

kahvila paloi vuonna 1985 ja tarina kertoo, että tulipalosta pelastettiin

ensimmäisinä suvun vanhat, 1900-luvun alkuun ulottuvat reseptikirjat ja

kallisarvoinen leipäjuuri. Kauniissa vanhassa talossa kelpaa hörpätä kierroksen

lomassa kupposen kahvia tai teetä, ja nauttia vaikkapa haapajärvisissä suuria

tunteita herättävät munkkipossut tai omenaleivoksen!  

Kirkkosilta  yhdistää Haapajärven toisella puolella jokea oleviin kyliin. Silta oli aluksi

hiukan sivummalla nykyiseen sijaintiinsa nähden, eikä silta ollut juuri hevoskärryjä

leveämpi.

 Kirkkosillalta katsottuna keskustan vasemmalla puolella puistikon siimeksestä näkyy

Katteluksen kartano. Kartano on palvellut monisatavuotisen historiansa aikana

muun muassa monenlaisen virkamies- ja porvarisperheen asuinsijana, kauppana,

vuokrakortteerina ja nykyisin yksityisenä perhekotina. Kartanon kaunis, joelle päin

antava herraskainen pylväikkökuisti rakennettiin voimakastahtoisen

apteekkarinrouvan tahdosta 1900-luvun alussa. 
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"Murtunut latu" - patsas. Ikkunasta näet vastapuolella tietä komeilevan Mika

Myllylän muistopatsaan jonka on suunnitellut Seppo Kalliokoski.
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