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KOSOLAN TALON HISTORIAA

Lapuan kirkkosillan pielessä sijaitsevan komean kaksifooninkisen talon rakensi kauppa- ja asuintalokseen
kauppias A. G. Vikman vuosina 1861–62, jolloin maakauppa vapautui eli kauppaliikkeitä sai alkaa perustaa
kaupunkien ulkopuolelle. Vikman oli vaasalainen, mutta hänen vaimonsa oli Lapualta.
Vikmanin konkurssin jälkeen talon omisti ensin Kauhavan ”ruma vallesmanni” Adolf Hägglund, jonka aikana
se ilmeisesti laajennettiin nykymuotoonsa. Hägglundin jälkeen taloa isännöi Juho Juhonpoika Kero, jonka
konkurssin jälkeen omistajaksi tuli maanviljelijä Iisakki Kustaanpoika Kosola.
Iisakki Kosolan pojan Vihtorin (1884–1936) aikana talo oli paitsi toimiva ja edistyksellinen maatila, myös
majatalo. 1900-luvun alun sortovuosina Kosolasta tuli aktivisti eli maanalaisen vastarintaliikkeen mies.
Talossa majoittui Lapualle sijoitettuja venäläisiä santarmeja, mutta samalla se toimi Saksaan jääkäriksi
matkalla olleiden nuorukaisten salaisena etappipaikkana. 1930-luvulla talo oli äärioikeistolaisten
lapuanliikkeen ja sitä seuranneen poliittisen puolueen, Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) pääpaikka.
Vuonna 1948 Herättäjä-Yhdistys osti talon Vihtori Kosolan leskeltä Eliniltä.

Herättäjän Kirjakauppa
Herättäjän Kirjakauppa avattiin vuonna 1945 Lapualla ns. Vanhassa Kuoppalassa (Simpsiöntien ja
Härsiläntien risteyksessä). Maaliskuussa 1949 Kirjakauppa siirtyi remontoituun Kosolan taloon. Tässä jatkui
vanha perinne: talossa on koko sen historian ajan ollut liikehuoneistoja, ja siellä on myös toiminut 1880luvulla Suomen ensimmäinen maaseutukirjakauppa.
Kauno- ja tietokirjallisuuden, oppikirjojen, toimistotarvikkeiden ja lahjatavaroiden lisäksi Kirjakaupassa on
ollut laaja valikoima kristillistä ja Lapuaan liittyvää kirjallisuutta. Vuosikymmenten mittaan myynnissä on
ollut myös tekniikkaa kameroista ja kirjoituskoneista tietokoneisiin asti.
Herättäjän Kirjakaupalla on ollut sivumyymälät Lapuan Tiistenjoella 1960–71 ja Seinäjoen Törnävällä 1973–
77. Kirjakauppa kuului Info-ketjuun 1982–2006, minkä jälkeen se on ollut osa Kipa-ketjua. Kirjakaupasta tuli
osakeyhtiö 2002. Verkkokauppa avattiin 2017 osoitteessa www.herattaja.fi.

Herättäjä-Yhdistyksen kustannustoiminta
Herättäjä-Yhdistyksen kustannustoiminta juontaa juurensa vuoteen 1888, jolloin herännäisjohtaja Wilhelmi
Malmivaara perusti edelleen ilmestyvän Hengellisen Kuukauslehden. Kustannusosakeyhtiö Herättäjä
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perustettiin vuonna 1892 tuottamaan herännäishenkistä kirjallisuutta. Ensimmäisen kirjamyyjän se palkkasi
jo seuraavana vuonna.
Nykyään Herättäjä-Yhdistys on kristillinen kustantaja, jonka kustannusohjelmassa on vuosittain muutamia
kirjoja sekä äänitteitä, nuotteja, kortteja ja adresseja. Suosituin kustannuksen tuote on heränneiden
virsikokoelma Siionin virret, jonka uudistettu laitos otettiin käyttöön 2017.
LISÄTIETOJA: www.h-y.fi/toimintaa/kustannustoiminta

