
Sattumasta perinteeksi 

- teekaupunki täyttää 20 vuotta 

 

Keski-Euroopassa pyöri vuonna 1999 jääteemainos, jossa nuorisoporukka vaelsi kylmässä ja lumisessa 

maisemassa. Mainoksen alkuun ilmestyy teksti ”Haapajärvi -27 astetta”, kuvaamaan tuota lumista ja 

kylmää maisemaa. Mainos oli kuvattu Rukalla ja tuolloin elettiin aikaa, jolloin Mika Myllylän hiihtomenestys 

teki Haapajärveä tunnetuksi. Mainoksen voi käydä katsomassa Haapajärven kaupungin YouTube -kanavalla. 

Hesarissa olleen jutun kautta viesti mainoksesta kiiri Haapajärvelle. Silloiset kaupungin vastuunkantajat 

valtuuston puheenjohtaja Kyösti Niinikoski etujoukoissa innostuivat asiasta. Ripeästi kaupunki julistettiin 

valtakunnalliseksi teekaupungiksi ja ryhdyttiin toimeen. 

Idea teekuppikokoelmasta lähti liikkeelle ja nyt kaupungintalolla on lähes 800 teekupin ja -astiaston 

kokoelma, joka on karttunut pääosin lahjoituksina. Kokoelmaan voi tutustua arkisin klo 9-15 

kaupungintalon ala-aulassa. Muulloinkin pääsee tutustumaan kokoelmaan sopimalla asiasta 

kulttuurituottajan kanssa. 

Teeisäntä ja -emäntä valittiin viemään teekaupungin asiaa eteenpäin. Kyösti Niinikoski ja Pirkko Harju 

ryhtyivät hyvässä yhteistyössä teetoimikunnan kanssa toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja esittelyjä. Jo 

edesmennyt Kyösti Niinikoski teki mittavan työn teekaupungin eri toiminnoissa. Pirkko Harjulle on tässä 

yhteydessä – kun hän on ilmoittanut vetäytyvänsä tehtävästä juhlavuoden jälkeen - miellyttävä lausua mitä 

lämpimimmät kiitokset tee-emännän tehtävän antaumuksellisesta hoitamisesta. Teetoimikunta on 

päättänyt, että teekaupungin toimintoja ja teen sanomaa viedään jatkossa eri tavoilla, mutta varsinaista 

teeisäntää ja -emäntää ei valita. Nuo arvonimet jäävät ainutkertaisiksi arvostamaan Kyöstin ja Pirkon 

tekemää tienraivaajatyötä. 

Haapajärvellä on kahdenkymmenen vuoden aikana esitelty mm. kiinalaista, englantilaista ja venäläistä 

teekulttuuria.  Teekaupungilla on oma nimikkotee, jota saa ostaa paikallisista liikkeistä. Haapajärvellä on 

myös oma Sisko Kankaan savipajan valmistama teeastiasto. 

Teen juominen ja siihen liittyvät muut asiat ovat yleistyneet teekaupungin 20-vuotisen historian aikana. 

Suurempiin kaupunkeihin on perustettu teehuoneita. Myös valtakunnallinen Teen ystävät ry perustettu 

teekaupungin olemassaolon aikana. Teen ystävien nuorekas joukko TeaBagPackers on omalla 

videosarjallaan vienyt teen asiaa eteenpäin. TeaBagPackersien videosarjassa on oma video Haapajärven 

teekaupungista, joka löytyy YouTubesta heidän kanavaltaan. 

Teepiknik järjestetään nyt kolmatta kertaa osana teekaupungin teemaa ja toimintaa. Piknikillä voi rennossa 

meiningissä nauttia niin ruumiin kuin hengenkin ravintoa. Ronkaalan rannassa järjestettävässä 

tapahtumassa voi mm. kuunnella monipuolisia musiikkiesityksiä, ratsastaa, meloa, kuunnella satuja tai 

seurata taikurin ihmeellisiä edesottamuksia. Herkullista piknikevästä voi ostaa yhdistysten ja yritysten 

teltoilta. 

 


