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V iime keväästä lähtien korona ja sen uhka 
on aiheuttanut paljon harmia ja todellista 
hätääkin. Mutta ei niin huonoa, ettei jota-

kin hyvääkin.
Koronauhka on herättänyt monet meistä huo-

maamaan tavallisen arjen arvon.  Miten hienoa 
on, kun lapset voivat mennä kouluun, on hienoa 
poiketa kirjastoon ja käydä kuntosalilla, osallis-
tua harrastuksiin ja niin 
edelleen.

Digitalisaatio on siir-
tynyt juhlapuheista osak-
si arkipäivää. Täytyy vain 
ihmetellen ihailla, miten 
ihmiset ovat olleet val-
miita ottamaan käyttöön 
etäpalveluja ja miten no-
peasti palvelutarjontaa 
on siirtynyt verkkoon. Ai-
kaa ja rahaa on säästynyt, 
kun kokoukset ja palave-
rit on hoidettu webinaa-
reina. Paluuta entisiin käytäntöihin ei ole.  Tie-
tenkin henkilökohtaisten palvelujen tarve myös 
säilyy.  Vaikeat ja isot asiat on helpompi hoitaa 
kasvotusten tai yhteen kokoontuen. 

Maalla asuminen ja mökkeily kiinnostavat jäl-
leen myös nuorempaa ikäluokkaa. Alavuden jär-
villä on noin tuhat ulkopaikkakuntalaisten omis-

tamaa kesämökkiä. Koronan myötä yleistynyt 
etätyö mahdollistaa sen, että myös työikäiset 
voivat asua mökeillä entistä pidempään. Tämän 
myötä kylille saadaan lisää elämää.  Kaupun-
ki onkin parhaillaan käsittelemässä ohjeistusta, 
millä edellytyksillä vapaa-ajan asunto voidaan 
muuttaa vakituiseen asumiskäyttöön.

Jo useita vuosia jatkunut luontomatkailu ja 
-retkeilytrendi on otta-
nut harppauksen eteen-
päin.  Lähialueen luonto-
kohteet, reitistöt ja ulko-
liikuntamahdollisuudet 
ovat nousseet entistäkin 
arvokkaammiksi. Jo en-
nen koronaa suunniteltu 
Kuuden tähden reitistö - 
hanke tulee todelliseen 
tarpeeseen niin alavute-
laisten vapaa-ajan pal-
veluiden kuin matkailun 
kannalta.

Eri tahojen yhteistyöllä koronakeväästä selvit-
tiin Alavudella hyvin. Suuri kiitos kuuluu naapu-
riavulle ja vapaaehtoistyölle.  Jatketaan samaan 
malliin yhteistyöllä, jokainen vastuuta kantaen, 
käsiä pesten.   

Nautitaan syksystä ja hyvästä lähellä!

Tavallinen arvokas arki

SISÄLTÖ

PÄÄKIRJOITUS

Koronauhka on 
herättänyt monet 

meistä huomaamaan 
tavallisen arjen arvon.
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MITÄ KUULUU?

Pallo ja 
puhelin 
hallussa

Alavuden kaupunki järjesti alkuvuonna kampanjan, jossa  
innostettiin kuntalaisia kertomaan mikä Alavudessa on parasta. 
Kampanjan avulla uusi kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki pääsi 
tutustumaan kuntalaisen ajatuksiin ja positiivisiin näkökulmiin 
omasta kotikaupungistaan. Yksi kisaan vastanneista oli  
12-vuotias Joona Saarijärvi, joka voitti arvonnassa  
iPhone 11 Pro Max -puhelimen. Miltä Joona voitto tuntui?
– Kun puhelu voitosta tuli, niin en oikein itse heti tajunnut sitä,  
ja isosiskoni Jenna oli enemmän innoissaan. 

Millainen uusi puhelin on ollut käytössä?
– Siinä on tosi hyvä kamera ja puhelin on nopea käyttää.  
Kuvia olen sillä aika paljon ottanut.

Käyt nyt Länsipuolen koulun kuudetta luokkaa.  
Mikä koulussa on parasta?
– Kouluruoka on hyvää. Noin kerran kuukaudessa tarjolla on pinaattilättyjä 
ja ne ovat tosi hyviä. Meidän koulussamme on myös hyvät opettajat ja 
monipuoliset liikuntamahdollisuudet välitunneilla.

Mitkä kouluaineet ovat mielestäsi parhaita?
– Liikunta on parasta ja tykkään myös matematiikasta.

Siirryt ensi vuonna Länsipuolen koulusta keskustaan  
yläasteelle. Onko kiva päästä jälleen vuodeksi samaan  
kouluun isosiskon kanssa?
 – Onhan se ollut kivaa, että isosisko on ollut samassa koulussa  
ala-asteella, vaikka joskus häntä on saanutkin vähän hävetä. 

Harrastat aktiivisesti jalkapalloa ja pelaat hyökkääjänä.  
Mikä jalkapallossa kiehtoo?
– Sitä on vain tosi kiva pelata. Koulussa pelaamme jalkapalloa  
melkein joka välitunti, ja minulla on harkat kahdesti viikossa.  
Lisäksi harjoittelen myös itsekseni kotona. Talvella aion aloittaa  
pesäpallon uutena harrastuksena.

Kehuit vastauksessasi myös Kunto-Lutraa.  
Mitä siellä käyt tekemässä?
– Sinne on hyvä mennä harjoituksiin ja peleihin. Meillä on  
aina futsal-treenit siellä ja talvella Kunto-Lutrassa tulee  
käytyä vähintään kaksi kertaa viikossa.   

Kerro Liisalle -kampanjan  
arvonnassa uuden iPhone-puhelimen 
voitti 12-vuotias Joona Saarijärvi,  
jonka intohimona on jalkapallo.  
Joonan mukaan parasta Alavudessa 
on Kunto-Lutra, ja myös kouluruoka 
maistuu.
TEKSTI: Jaakko Jokela  KUVA: Matti Hautalahti
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H
arkova on Koillis-Ukrainassa 
sijaitseva suurkaupunki, jos-
sa on 1,5 miljoonaa asukasta, 
paljon autoja ja paljon ään-
tä. Veljeksille Denys ja An-
drii Voloshkolle se on tärkeä 

paikka, sillä siellä he ovat syntyneet ja siellä ovat 
monet elämän tärkeimmistä ihmisistä, vanhemmat 
ja sisar ennen kaikkea.

Molemmat ovat suorittaneet sikäläisessä yli-
opistossa maatalousalan tutkinnon ja lähteneet 
työn perässä maailmalle. 

Denys päätyi Alavudelle vuonna 2007, kun yk-
sityisellä tilalla oli maataloustyöntekijän paikka 

vapaana. Sitä ennen hän oli työskennellyt kolme 
vuotta Tanskassa.

Andrii tuli vuonna 2009 veljen luo kylään. Sil-
lä tiellä hän on edelleen. Opintonsa he suoritti-
vat loppuun etänä Suomesta käsin. Molemmil-
la on nyt Suomessa vaimot; Denysillä jo 9-vuoti-
as tytärkin.

Alavutta ei vaihtaisi
Denys ja Andrii eivät aikanaan ajatelleet lähtevän-
sä Ukrainasta pysyvästi. Niin siinä kuitenkin kävi, 
että Alavus otti omakseen. Tuli päivä, jolloin tun-
tui, että tämä on nyt koti.

Veljeksillä on vain hyvää sanottavaa Alavudes-

Kun palaa reissusta Alavudelle, tulee rauhallinen olo, sanovat ukrainalaissyntyiset alavutelaiset Denys ja Andrii Voloshko. Molemmilla on vakituinen työpaikka maata-
louslomittajina.

Alavudelle kotiutuneet
Veljekset Denys ja 
Andrii Voloshko 
eivät kaipaa enää 
miljoonakaupunkeihin, 
sillä Alavudesta on 
tullut heille koti.
TEKSTI: Minna Saloranta   
KUVA: Matti Hautalahti
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ta. He nauttivat rauhasta, turvallisesta elämänmenos-
ta ja kalastuksesta. 

– Miljoonakaupungissa ei jaksaisi enää olla millään.

Kolhoosikylän kesälomalaiset
Denys ja Andrii ovat nähneet monenlaista elämänme-
noa. Lapsuudessa suurkaupungin arjen vastakohtana 
olivat kesälomat maalla mummon luona. 

– Mummo oli töissä kolhoosissa, sokerijuurikaspel-
lolla. Pellolle vietiin hevoskärryillä ruokaa. Me saim-
me silloin hypätä kyytiin.

Se maailma tuntuu nyt kaukaiselta, mutta muistot 
mummolakesistä maalla ovat lämpimät.

Työpaikoista kiitollisia
Veljekset ovat kiitollisia vakituisista työpaikoistaan 
Alavuden lomituspalveluissa. Työ tiloilla on mieluista 
eläimistä pitäville miehille. 

– Työ antaa toimeentulon ja turvan elämälle. Sitä 
paitsi olisi tylsää, jos ei voisi käydä töissä, he sanovat.

Työ ja auttavaiset asiakkaat ovat olleet heidän mu-
kaansa hyviä kielen ja kulttuurin opettajia ja kotoutta-
jia.

Kielellisesti haastavinta ovat murteet, joiden eri vi-
vahteita mahtuu yhdenkin kaupungin alueelle.

Äiti on aina äiti
Perhekeskeisille miehille on hienoa, että oma ve-
li asuu lähellä ja on tarvittaessa tukena ja turvana.

Lomittajina heillä on joskus myös yhteisiä työ-
kohteita. 

– Se on ihan mukavaa, mutta onneksi emme ole 
joka päivä keskenämme samassa paikassa. Silloin 
näkisi toisen naamaa liikaa, veljekset naurah-
tavat. 

Ukrainassa he pyrkivät käymään jo-
ka vuosi. Tosin nyt matkan esteenä 
on ollut korona.

Onneksi on Skype. Sillä on 
helppo pitää yhteyttä.

– Äidille eivät puhelut rii-
tä. Hän haluaa nähdä omin sil-
min, että pojat voivat hyvin. 

TEKSTI JA KUVA: Minna Saloranta

K aikillehan sitä sattuu, että tulee tehtyä muuta kuin suunnitte-
li. Enis Catovicille kävi niin potenssiin sata.

Hän marssi alkukesästä ravintolaan maksamaan 50-vuo-
tisjuhliensa laskua ja sai kuulla, että tilat ovat vapautumas-

sa. Hänen vaimonsa Ramiza on ammattikokki, joten he päättivät no-
pealla aikataululla tarttua tilaisuuteen ja avasivat lounasravintolan.

Lounas 66 avattiin elokuun alussa. Alavuden Kehitys Oy:n kanssa 
tehty asiakaskysely saa pariskunnan silmät kostumaan. Niin huikeat ar-
vosanat asiakkailta on saatu.

– Kiitos, alavutelaiset. Sanat eivät riitä.

Alavus on paratiisi
Enisin juuret ovat Montenegrossa, josta hän lähti nuorena Saksaan. Ala-
vus koitui kohtaloksi täällä asuneen sisaren myötä 20 vuotta sitten.

Ramiza on Bosnia-Hertzegovinasta. Pariskunnan tutustutti yhteinen 
ystävä. Kolmen vuoden kaukosuhteen jälkeen Enis onnistui houkuttele-
maan Ramizan Suomeen.

Ramizalla on pitkä kokemus hotelli- ja ravintola-alalta. Enisin pää-
toimi on kaupungin teknisessä toimessa. Hän on tehnyt vuosia myös 
kiinteistöpäivystystä, mikä tarkoittaa lähtöjä kelloa ja keliä katsomatta.

Catovicit sanovat, että Alavus on vienyt sydämen. 
– Isojen kaupunkien kerrostalot ja ruuhkat on nähty Euroopassa ja 

Suomessa. Tämä on meille ja lapsille paratiisi. Ihmiset, luonto, suoma-
lainen työkulttuuri. Asiat ovat täällä niin hyvin. 

Maahanmuuttokoordinaattorin 
palvelut Alavudelle

Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvonta paranee, 
kun maahanmuuttokoordinaattori aloittaa työs-

kentelyn Alavudella lokakuussa.
Koordinaattorin palkkaukseen on saatu  

TE-keskuksen erityisavustus, joka kattaa peräti 80 
prosenttia kuluista. Hanke on Alavuden, Kurikan ja 

Kauhavan kaupunkien ja Suupohjan koulutus- 
kuntayhtymän yhteinen.

Tavoitteena on parantaa maahanmuuttajien 
ohjausta ja neuvontaa ja edistää työllistymistä ja 

arjen sujuvuutta. Samalla kehitetään 
yhtenäinen, maakunnallinen, matalan 

kynnyksen palvelumalli.

Sydämeltään 
alavutelaiset

Ramiza ja Enis Catovic 
ovat kiitollisia siitä, 
miten alavutelaiset 
ovat ottaneet muualta 
tulleet vastaan. 
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S
aarijärven perhe asustaa Alavuden 
Taipaleenkylässä, jonne perheen van-
hemmat muuttivat parikymmentä 
vuotta sitten.

– Miehen kotitalo on täällä ja hä-
nellä oli täällä yritystoimintaa, joka siirtyi viitisen 
vuotta sitten keskustaan, kertoo perheen äiti Jo-
hanna Saarijärvi.

Taipaleenkylässä luonto on lähellä. 
– Meillä on kaksi upeaa järveä, joissa voi ke-

säisin kalastaa. Järven ympäri voi kiertää pyöräl-
lä ja lisäksi on paljon hyviä metsäteitä sekä lenk-
keilymahdollisuuksia. Talvella järven jäällä on ra-
ta, jossa ajellaan kaikenlaisilla menopeleillä, Jo-
hanna kertoo.

Metsästä löytyy myös aarteita.
– Keräsin mustikoita ja puolukoita kymmenen 

sankoa ja myin ne. Polkupyöräni jäi traktorin alle, 
joten pitää kerätä rahaa uuteen pyörään, perheen 
vanhin tytär Jenna Saarijärvi sanoo.

Luonnon helmassa
Taipaleenkylässä järvet ja metsä tarjoavat 
mahdollisuuksia nauttia luonnosta. Nuoriso  
on innoissaan sadan metrin pätkästä pikitietä. 

TEKSTI: Jaakko Jokela  KUVAT: Matti Hautalahti

Johanna, Jenna, Janina ja Joona Saarijärvi viihtyvät hyvin Taipaleenkylässä, jossa tekemistä riittää 
muun muassa koulun pihassa jalkapalloa potkien tai hengaillen, kuten Janina näyttää.

Kuntosalia Taipaleenkylästä ei löydy, joten 
Saarijärvet rakensivat oman kuntosalin autotal-
liin ja hankkivat sinne vanhan kuntosalin laitteet.

– Isä teki sinne pari laitetta itsekin. Se on il-
mainen sali ja siellä saa treenata yksin, jolloin voi 
vaikka laulaa täysillä samalla, Jenna naurahtaa.  

”Ihan paras koulu”
Kontiaisissa sijaitsee Alavuden Länsipuolen kou-
lu, jossa on oppilaita useammasta lähikylästä. 
Saarijärven perheen esikoinen on jo siirtynyt ylä-
asteelle keskustaan, mutta muistelee lämmöllä 
ala-asteaikoja.

– Tämä oli ihan paras koulu. Täällä on hyvät 
opettajat sekä loistavat liikuntamahdollisuudet, 
Jenna hehkuttaa.

Perheen keskimmäinen lapsi Joona käy vielä 
tämän lukuvuoden Länsipuolen koulua ja seuraa-
vaksi koulupolun aloittaa kuopus Janina. Liikun-
nallisen koulun rehtorina on entinen pesäpallon 
Itä-Länsi-pelaaja Toni Juurakko. 

– Meillä oli muun muassa Sulkavan koulua 
vastaan pesis- ja jalkapallo-otteluita sekä erik-
seen vielä koulujen väliset. Kyllä me aika hyvin 
niitä olemme voittaneet, Jenna kertoo.

Oma kuntosali
Taipaleenkylässä asustaa paljon ylä- ja ala-astei-
käisiä lapsia. 

– Täällä on kaikki tarpeellinen. Talvisin pe-
lataan jääkiekkoa ja kesäisin pesäpalloa. Sadan 
metrin pikitiepätkällä on hyvä ajella niin mopolla 
kuin polkupyörillä, Jenna sanoo.

Perheen äiti nostaa Taipaleenkylän hyväksi 
puoleksi myös kulkuyhteydet. 

– Lasten harrastukset ovat keskustassa, jon-
ne kylältä kuljetaan usein kimppakyydillä.

Jenna on siirtynyt jo Länsipuolen koulusta 
yläasteelle keskustaan, mutta muistelee ilolla 
taustalla näkyvän ala-asteen aikoja. Tarinat 
saavat hymyn myös äidin huulille. 

Hirvet kiikarissa

”Toni, tuu 
tekemään jako”

V uonna 2008 perustettuun Länsipuolen 
kouluun saapuu oppilaita niin Kontiai-
sen, Taipaleen kuin Kaukolan kylistä. 

– Tämä on koko alueen koulu ja porukka on 
todella yhtenäistä. Koulu toimii myös opetuk-
sellisesti hyvin ja saamme muodostettua sopi-
van kokoisia ryhmiä, sanoo koulun rehtori To-
ni Juurakko.

Koulun isossa pihassa on hyvä harrastaa 
monenlaista liikuntaa. 

– Meidän oppilaamme ovat välitunnilla hy-
vin aktiivisia. Viime viikolla menin pihaan, niin 
yksi oppilas tuli sanomaan, että Toni tuu teke-
mään jako. Joskus pitää auttaa jakojen tekemi-
sessä, mutta muuten pelit sujuvat omatoimisesti.

Koulun opettajat ja rehtori ovat lähellä oppi-
laita, kuten myös koulun keittäjät.

– He ovat oheiskasvattajia ja moni oppilas 
käy heille höpisemässä asioita. Kouluruoka 
on myös erityisen hyvää ja se näkyy siinä, et-
tä hukka on aivan olematon. Meillä on ollut ilo 
saada todellisia ammattilaisia keittiöön, Juu-
rakko iloitsee. 
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Y
leensä Länsipuolen metsästysseu-
ran ampumaradalla järjestetään 
vuodessa viidet kisat, mutta koro-
na on laskenut tämän vuoden kiso-
jen määrän kolmeen.

– Täällä käy kisoissa paljon väkeä, koska paikka 
on keskeinen ja osanottajien mukaan täällä hom-
ma pelaa, kertoo seuran sihteeri Aimo Koivumäki.

Metsästysseuran majan läheisyydessä 
sijaitsee ampumarata, jossa voi am-

Hirvet kiikarissa

Länsipuolen metsästys-
seura ry on aktiivinen 
seura, jonka kilpailu- 
toiminta on vilkasta.
TEKSTI: Jaakko Jokela
KUVAT: Matti Hautalahti

Aimo Koivumäki ja Harri 
Runnakko esittelevät kis-

koilla liikkuvaa hirvitaulua, 
joka sujahtaa 23 metrin 
matkan 4,2 sekunnissa. 

pua tauluihin tai liikkuvaan hirveen.
– Enimmillään täällä on ollut yli kaksisataa am-

pujaa lääninmestaruuskisoissa, Koivumäki muis-
telee.

Ampuradan kahdeksantoista taulun näyttöhau-
ta on seuran ylpeyden aihe.

– Tällaista näyttöhautaa ei ole kenelläkään ja 
siitä on moni ottanut mallia. Siellä on toimitsija 
turvassa betonin sekä penkan takana ja samalla 
myös suojassa sateelta, Koivumäki kertoo.

Monipuolinen hirvenjuoksu
Seura järjestää myös hirvenjuoksu- tai hirvenhiih-
tokilpailuja, jossa osalajeja on kolme eli juoksu tai 
hiihto, etäisyyden arviointi ja ammunta.

– Hirvenjuoksu vaatii kolmisenkymmentä toi-
mitsijaa. Jos ei ole innokkaita ihmisiä seurassa, 
niin kisoja ei voi järjestää, sanoo seuran puheen-

johtaja Harri Runnakko.
Metsästystrapissa posautellaan kiek-

koja ilmasta ja siihen on omalla radalla 
mahdollisuus.

– Trap on mielenkiintoinen laji, kun sii-
nä näkee heti mitä tapahtuu, kun painaa liipasi-
mesta, Koivumäki toteaa.

Nuorisoa jäseniksi
Jäseniä Länsipuolen metsästysseurassa on nyt 
198, joista naisia on toistakymmentä.  2000-luvun 
alussa jäseniä oli noin 130, joten käyrä on nouse-
va.

Seura on houkutellut nuoria jäseniä poistamal-
la alle 18-vuotiailta liittymismaksun.

– Nyt taitaa olla kymmenkunta poikaa tullut 
mukaan jäseneksi, Koivumäki iloitsee.

Hirvimetsällä nuoria on ollut mukana jonkin 
verran.

– Meillä on aika paljon ajometsästystä hirvestyk-
sessä, joka on hyvää kuntoilua, Runnakko kertoo.

Viime vuosina hirvilupia on ollut noin 20-30. 
– Tämä syksy on arvoitus. Tuntuu siltä, että 

meillä on ollut vähän isompiakin petoja tuolla met-
sässä.  Ykkösvasoja vaan näkyy, toisen vasan on jo-
ku ottanut, Koivumäki uskoo.

– Marjastajat ovat löytäneet myös vasan jään-
nöksiä, Runnakko jatkaa.

Talkootyön voimalla
Metsästysseuran majaa vuokrataan muun muassa 
reserviläisille, maanpuolustajille tai vaikka lasten 
synttärijuhliin.

Majan laajennusosa valmistui vuonna 2011. 
Laajennusosassa on oleskelutila, upea sauna ja 
suihkut sekä ilmalämpöpumppu ja lattialämmitys. 
Isommassa päämajassa on muun muassa keittiöti-
lat.

Pihapiiriin viitisen vuotta sitten rakennetussa 
kodassa voi paistaa makkarat suojassa sateelta ja 
hyttysiltä.

– Kota oli yllättävän kova rypistys, joka tehtiin 
sekin lähes kokonaan talkootyönä, Koivumäki ker-
too.

Oikeastaan kaikki projektit seurassa tehdään 
talkootyönä.

– Sähkö- ja putkimiehet löytyvät sekä myös luk-
koseppä. Timpureita on tässäkin kaksi, naurahtaa 
Koivumäki tarkoittaen itseään ja Runnakkoa. 

7



Monien 
tarinoiden 
kodit

V
uonna 1990 valmistuneesta ko-
dista löytyy 95 vuotta elämän-
kokemusta. Reino Kallio on  
Ehrnroothin joukoissa palvellut 
mies, joka lähti rintamalle vain 
18-vuotiaana. Elämä oli päättyä 

Vuokseen, kun sama kranaatti haavoitti sekä Rei-
noa että kaksoisveli Henrikiä. 

Paljon on elämä sen jälkeen antanut. Rikkaan 
työn, rakkaan vaimon, urheilua ja ystäviä. Linnan 
juhlissakin Reino sai käydä Suomen täyttäessä sata 
vuotta. Ehrnrooth jäi elämänmittaiseksi ystäväksi.

Rakas ryijy 
Kun muuttokuorma tuotiin nykyiseen kotiin, talo oli 
vasta valmistunut ja rataesimies Reino jäänyt eläk-
keelle VR:ltä, jonka työsuhdeasunnossa oli aiem-
min asuttu.

Alli-vaimo ehti asua täällä kymmenen vuotta en-
nen kuolemaansa.

Makuuhuoneen seinällä on kookas kukkaryijy, 
yksi 150:stä vaimon taitavissa käsissä syntyneistä.

– Se on vähän sellainen perinne, että ryijy kuu-
luu olla. Olen minäkin autellut lankojen katkomi-
sessa.

Mitäpä sitä hyvää vaihtamaan. Sitä mieltä Rei-
no on kodistaan. 

Ihana divaani
Lähihoitajaksi opiskeleva Emma Lepistö, 18, ja ajo-
neuvoasentajaksi opiskeleva Joonas Kujala, 18, 
saivat avaimet omaan kotiin syyskuun alussa. 

Sisustaminen on vielä kesken, mutta huippulöy-
tö on tehty: juuri oikeanlainen, tumma divaanisoh-
va. Siinä köllitään ja pelataan pleikkarilla – ellei ol-
la yhdessä kuntosalilla. 

Koti on pariskunnan mielestä ihan täydellinen 
sisältä ja sijainniltaan. Linja-autoasema ja keskus-
ta ovat lähellä ja naapurit mukavia.

Oma koti tarkoittaa kihlaparille itsenäistymistä 
ja omaa rauhaa.

– Joskus vaan on hankala keksiä, mitä laittaisi 
ruoaksi. Sitä ei kotona joutunut miettimään, tun-
nustaa Emma.

Onneksi voi soittaa äidille.

Muistorikkaat pahkakellot 
Pahkasta tehdyt kellot ja kookas maisemamaalaus 
ovat keskeisillä paikoilla Jaana ja Erkki Korkiamä-
en kodissa. Kellot ovat Jaanan isän käsialaa. Taulu 

Alavuden Vuokra-asunnot Oy:n  
kodeissa asuu erilaisia ihmisiä erilaisissa 
elämäntilanteissa. Näissä kodeissa  
viihdytään ja viivytään. 
TEKSTI: Minna Saloranta  KUVAT: Matti Hautalahti ja Minna Saloranta
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Reino Kallio on aktiivinen 
sotaveteraani ja urheilumies,  
joka on ollut monessa mukana.

Kotia ei ole ollut  
tarve vaihtaa.  

Ikää voisi joskus  
vähän vaihtaakin. 

Mutta onhan se 
ikääntyminen toisaalta 

tasapuolista.  
Vuosia tulee kaikille 
samassa tahdissa.

-Reino Kallio
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A lavuden kaupungin tytäryhtiö Alavuden 
Vuokra-asunnot Oy vastaa noin 700 asun-
non ja 15 miljoonan euron vuokra-asun-

tokokonaisuudesta. 
Asuntojen käyttöaste on kova, 95 prosenttia. 

Koteja löytyy yksiöistä perheasuntoihin sekä taaja-
missa että niiden ulkopuolella. Tarjonta vastaa siis 
monenlaiseen tarpeeseen.

Vuokra-asumisen suosio on toimitusjohta-
ja Riitta Jaskarin mukaan kasvussa. Asunnoilta 
myös vaaditaan entistä enemmän.

Asumismuodossa houkuttaa huolettomuus. 
Etenkin nuoret ja nuoret aikuiset satsaavat mie-
luummin elämyksiin ja harrastuksiin kuin asunto-
lainaan. 

– Toisaalta omastakin talosta saatetaan siirtyä 

Vuokra-asunto on helppo ja joustava 

tuli ostettua ompelukonekaupan yhteydessä.
Ei se huono kauppa ollutkaan: kone toimii 

edelleen ja taiteilija on kuulemma nimekkäämpi 
kuin arvattiin.

Korkiamäet muuttivat asuntoon Kurikasta 
vuonna 1995, lähemmäksi Jaanan vanhempia. 
Lapset olivat silloin pieniä ja piha täynnä kaverei-
ta. Koko perhe sai pian hyviä ystäviä.

Aina tuntui paremmalta jäädä

Tullessaan Korkiamäet tuskin arvasivat, että tästä 
tulisi heidän kotinsa kymmeniksi vuosiksi. 

– Kurikassa ehdimme asua seitsemässä asun-
nossa. Tuli aina vaihdettua parempaan tai isom-
paan.

Tästä ei ole lähdetty, vakka välillä suunniteltiin 
kovastikin oman talon ostamista.

– Aina tuntui kuitenkin paremmalta jäädä. 
Erityisen hyvää kodissa ovat rauha, läheinen 

metsä ja lenkkeilymahdollisuuksien runsaus. 
Vaikka olihan Jalasjärvellä syntyneellä miehellä 
tottuminen siihen, että metsä tulee ikkunan alle 
eikä katse kanna kilometrien päähän.

– Kyllähän silmä tuohon metsään aluksi tökkä-
si. 

Työn suola on se, 
kun ihminen löytää 
pelkän asuinpaikan 
sijasta itselleen 
viihtyisän kodin, 
sanovat Alavuden 
Vuokra-asunnot 
Oy:n toimitusjohtaja 
Riitta Jaskari (vas), 
asuntosihteeri 
Marita Saariaho, 
palveluasiantuntija 
Marja-Leena 
Pitkänen ja 
kiinteistöpäällikkö 
Kari Kirvesmäki.

Paita ja peppu: sellainen pari Emma  
ja Joonas ovat olleet jo kolme vuotta. Omassa kodissa  

tuntuu hienolta asua.

Jaana ja Erkki Korkiamäkeä viehättää
vuokra-asumisen vaivattomuus ja vapaus myös lähteä, 
jos se joskus tuntuisi tarpeelliselta. 

Vastaa Unelmiesi  
vuokrakoti -kyselyyn

Alavuden Vuokra-asunnot Oy selvittää 
asiakkaidensa asukastyytyväisyyttä 

nettisivuillaan. Vastaa Unelmiesi 
vuokrakoti -kyselyyn ja kerro, millaista 
tulevaisuuden vuokra-asumisen tulisi 

mielestäsi olla. 
Kysely löytyy osoitteesta 

www.alavudenvuokra-asunnot.fi

vuokra-asumiseen, kun halutaan päästä eroon kiin-
teistön huollosta ja kunnossapidosta, sanoo Jaskari.

Digipalveluita kehitetään
Marraskuussa yhtiön vetovastuuseen tullut Jaska-
ri johtaa vuokrataloyhtiötä kohti uutta. Suunnitel-
missa on rakennusten ja huoneistojen kunnosta-
mista sekä asiakaspalvelun kehittämistä digitaali-
sia palveluita painottaen. 

– Asumisen tarpeen muutokset on tunnistetta-
va ja ennakoitava. Haluamme luoda yhä parempaa 
vuokra-asumista ja tarjota tarpeita vastaavia asun-
toja toivotulla sijainnilla.

Johtoajatus on tarjota kohtuuhintainen, turval-
linen ja toimiva koti mahdollisimman monelle. 

Turvallinen asuminen 
syntyy asumiskulujen 
ennakoitavuudesta, 
ammattimaisesta 

kiinteistöjen ylläpidosta ja 
hyvästä asiakaspalvelusta.

-Riitta Jaskari

TEKSTI JA KUVA: Minna Saloranta
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T
ammikuussa Vainionpään perhe 
pakkasi muuttokuormansa Terva-
koskelta Riihimäen kupeesta.

– Olimme ajatelleet, että jossain 
vaiheessa palaamme takaisin, sillä 

molempien vanhemmat asuvat Alavudella, ker-
too perheen äiti Eveliina Vainionpää.

Perhe ehti asustella Alavudella vuokralla kuu-
kauden päivät, kunnes varasivat tontin Tervas-
mäestä. Nyt tontille on kohonnut jo talon runko, 
jossa pääsee rakennushommia tekemään sisäti-
loissa.

– Toivottavasti tilat ovat toimivat. En tiedä voi-
ko tätä sanoa loppuelämän kodiksi, mutta ei me 
tästä ihan heti olla muuttamassa pois, Eveliina sa-
noo.

Tuttu alue
Pariskunnan talo on hirsirakenteinen.

– Vierashuoneeseen tulee pariovet ja mustassa 
keittiössä on kivitaso. Niistä haaveilimme jo Ter-
vakosken talossa. Nyt saa tehdä sellaista kuin ha-
luaa, Eveliina iloitsee.

Talon vierestä lähtee pururata ja alue on muu-
tenkin pariskunnalle jo nuoruudesta tuttu. Asun-
non värimaailmassa nähdään mustaa sekä puuta.

– Pihaan tulee autokatos, varasto ja autotalli, 
johon meille tulee oma kuntosali, perheen isä Vil-
le Vainionpää paljastaa.

Urheilullinen perhe
Vainionpään arkea ilostuttavat kaksi poikaa, 
4-vuotias Akseli ja 6-vuotias Eemeli. Naapurustos-
sa on lapsille leikkikavereita melkein joka tuvassa.

Tervakoskelta 
Tervasmäelle

Vainionpään perhe  
palasi takaisin  
juurilleen rakentamaan 
unelmiensa taloa.
TEKSTI: Jaakko Jokela  
KUVA: Matti Hautalahti

– Alavudella on kattavasti harrastusmahdolli-
suuksia ja yksi ajatus muutossa oli myös se, ettei 
poikien tarvitsee vaihtaa koulua, Ville sanoo.

Eemeli oli kesällä mukana pesäpallokoulus-
sa ja keväällä hän aloitti kiekkokoulun, joka jat-
kuu nyt syksyllä. Molemmat pojat käyvät harras-
tejumpassa.

– Jos vielä pumptrackin sekä ulkokuntosalin 
Alavudelle saisi, niin täällä olisi puitteet viimei-

sen päälle, Ville toivoo.
Eveliina valmentaa Alavudella voimistelijoita, 

Villen taas ei ole tänä vuonna juuri harrastuksia 
tarvinnut miettiä. 

– Kaikki vapaapäivät menevät täällä tontilla. 
Eihän tätä toki yksin pysty rakentamaan. Rungon 
kasasimme kökkäporukalla ja kirvesmies on ollut 
isona apuna. Hän osaa ajatella aina muutaman as-
keleen eteenpäin, Ville kiittelee.  

Eveliina ja Ville Vainionpään pojat Eemeli ja Akseli ovat innokkaita apureita rakennuspuuhissa.  
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Janne Suhonen maasto- 
pyöräilee kuukaudessa 

jopa 70 tuntia. Polut Alavuden 
metsiin hän on pääosin 

raivannut itse.

TEKSTI: Jaakko Jokela  KUVA: Matti Hautalahti

Reitistöstä luonto-
matkailun vetonaula

V
iitisen vuotta sitten Jan-
ne Suhonen hurahti 
maastopyöräilyyn ja on 
edelleen samalla polul-
la. Tai oikeastaan polku-
ja on tullut noina vuosi-

na rutkasti lisää, sillä Suhonen on aktiivisesti 
heilunut raivaussahan kanssa Alavuden met-
siköissä.

– Olen tehnyt uusia polkuja ja raivan-
nut täysin ummessa olevia vanhoja polkuja 
maanomistajien luvalla. Raivaussahaan on 
mennyt bensaa pitkälle toistasataa litraa, 
Suhonen kertoo.

Hän esittelee muutaman erittäin tekni-
sen polun, jotka hän on tehnyt viime talvena.

– Nämä ovat tarkoituksella oikein kivik-
koisia ja teknisiä polkuja, jotka vaativat vä-
hän enemmän kokemusta. 

Kokemusta maastopyöräilystä Suhosel-
le on viidessä vuodessa kertynyt runsaas-
ti. Viime syksynä hän hankki myös maan-
tiepyörän.

– Viime vuonna pyöräilin viisi tuhatta ki-
lometriä. Suurin osa kilometreistä tuli met-
sässä, jossa kilometrit eivät kerry ihan sa-
malla tavalla kuin maantiellä. 

Kotimaista laatua
Kesällä Suhonen päästeli maastopyöräl-
lä kaverinsa kanssa 240 kilometriä polkuja 
Alavuden maastossa.

– Puoliltaöin lähdettiin ja seuraavana 
päivänä viiden aikaan iltapäivällä lopetet-
tiin, Suhonen muistelee.

Suhosella on nyt käytössään neljä pyö-
rää ja tulossa on pian uusi täysjousitettu 
maastopyörä, joka on viiteen vuoteen kym-
menes pyörä. 

– Alkuun pääsee hyvin sellaisella tonnin 
pyörällä. Se on hyvä asia, että on olemassa 
hieman halvempia ja käytettyjä pyöriä.

Alavudella maastopyöräilyharrastajien 
määrä on lisääntynyt erityisesti tänä kesä-
nä. Koronapandemia on myös vaikuttanut 
siihen, että muun muassa lenkkeily, pyöräi-
ly ja vaeltaminen metsässä ovat lisäänty-
neet hurjasti.

– Meitä on muutama aktiivinen pyöräi-
lijä, mutta paikalliseen Facebook-ryhmään 
on tullut jo 150 jäsentä.

Autonrengas aurana
Talvea kohti mentäessä Suhonen kaivaa 
sukset esiin ja siirtyy vahvemmin hiihtopo-
lulle.

– Toissatalvena hiihtokilometrejä tu-
li yli neljä tuhatta, mutta silloin pyöräilyä 
oli vähemmän. Viime talvena hiihdin kak-
si tuhatta kilometriä, vaikka lunta oli mel-
ko vähän. 

Maastopyöräily ei kuitenkaan ole talvel-
lakaan tauolla.

– Olemme pitäneet polkuja auki talvella-
kin. Jos on tullut paljon lunta, niin olemme 
vetäneet autonrengasta perässämme lumi-
kengillä, ja sillä tavalla raivanneet polkuja. 
Kyllä siinä on joskus joku sivullinen ihme-
tellyt, että mitä nuo puuhaavat, Suhonen 
naurahtaa. 

Mies, joka 
kulkee omia 

polkujaan

K uuden tähden reitistö kuntoon! -hankkeessa 
selvitetään koko Kuusiokuntien alueen kat-
tavan Kuuden tähden reitistön tila ja laadi-

taan suunnitelma sen kunnostamisesta ja ajantasais-
tamisesta seudun luontomatkailun vetonaulaksi. 

– Työ reitistön kehittämiseksi käynnistettiin elo-
kuussa järjestämällä jokaisessa hankealueen kunnas-
sa tilaisuus, jossa esiteltiin hankkeen toimenpiteitä ja 
keskusteltiin kunkin kunnan reittien nykytilasta. Sa-
malla talkootyöstä kiinnostuneita kuntalaisia ohjeis-
tettiin tekemään alueen reiteistä maastokartoituk-
sia, jotta saadaan käsitys reitistön kunnostustarpeis-
ta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Emilia Etula.

Maastokartoitusten jälkeen valikoidaan reitit, jot-
ka otetaan mukaan uudistettuun, aiempaa kompak-
timpaan Kuuden tähden reitistöön. 

– Valituille reiteille tullaan tekemään marraskuun 
aikana yhteisiä testireissuja, jotka ovat avoimia kai-
kille kiinnostuneille, Etula kertoo. 

Lisätietoa testireissuista ja hankkeen etenemi-
sestä voi seurata Kuuden tähden reitistö kuntoon 
-hankkeen Facebook-sivulta ja verkkosivustolta  
fasadi.com.  Hanketta rahoittaa Leader Kuudestaan 
ry ja Aisapari ry ja sitä hallinnoi Alavuden Kehitys 
Oy. 

Janne Suhonen  
on itse tehnyt useita maastopyöräilyyn soveltuvia 
polkuja. Yhdellä polulla on koristeena vanha ruostunut 
fillari.
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V anhan viisauden mu-
kaan Suomi elää met-
sästä ja metsillä on tär-
keä rooli myös Alavudel-

la. Alavuden keskeinen sijainti aut-
taa paljon, sillä alle 130 kilometrin 
säteelle mahtuvat niin Vilppulan sa-
ha, MetsäGroupin Äänekosken teh-
das kuin Kaskisten sellutehdas.

– Siinä puhutaan Suomen suu-
rimmista tuotantolaitoksista, kuten 
Suomen suurimmasta sahasta ja 
sellutehtaasta, sanoo Jarkko Var-
tiamäki.

Kuljetusyritys Veljekset Var-
tiamäki Oy:n yrittäjä sanoo, että 
Alavuden asemalla on tärkeä rooli 
puun kuljetuksessa.

– Pitkillä matkoilla juna on edul-
lisempi tapa kuljettaa puuta kuin 
kumipyörillä.  Se, että Alavudella 

on toimiva asema ja puuterminaa-
li, on tärkeä asia alavutelaisille met-
sänomistajille ja kuljetusyrityksille.

Viime talvena asemalta lähti par-
haimmillaan kuusi puunkuljetusju-
naa viikossa.

– Muutaman vuoden päästä Ke-
min tehdas valmistuu, eikä olisi mi-
tenkään ihmeellistä, jos Alavudella 
silloin lastataan Kemiin meneviä ju-
nia. Jos taas Etelä-Suomessa sataa 
vettä monta kuukautta ja talvi ei tu-
le, niin silloin puuta joudutaan kul-
jettamaan sinne kauempaakin.

Kumipyörien valtakunta
Alavuden asemalle saatiin viime 
vuonna merkittävät investointipää-
tökset.

– Rambollin Kimmo Tiaisen, 
metsäyhtiöiden ja toimijoiden yh-

Kuljetusyrittäjä ja Metsäalan 
Kuljetusyrittäjien puheenjohtaja 
Jarkko Vartiamäki painottaa Alavuden 
rautatieaseman merkitystä paikallisille 
metsänomistajille.
TEKSTI: Jaakko Jokela

Jarkko Vartiamäen  
kuljetusyrityksellä on  
neljä puunkuljetusautoa  
ja Alavuden asemalla  
puuta lastataan  
tavarajunien kyytiin. 

Asemalla 
iso rooli

teistyöllä saimme investoinnit ai-
kaan, sillä olimme itse aktiivisia. 
Vastaavia asemia on Suomessa usei-
ta, mutta monessa paikassa ei ole 
yhtä hyvä tilanne kuin täällä.

Alavuden asemalla on ollut vuo-
den verran käytössä materiaalikai-
vuri.

– Sitä kautta olemme saaneet ase-
malle johtavaa liikennettä rauhoit-
tumaan. Olemme myös sijoittaneet 
eniten puuta lastaavat metsäyhtiöt 
kauimmas asutuksesta, Vartiamäki 
kertoo.

Yksi suurimmista rautatiekul-
jetusten käyttäjistä on metsäteolli-
suus. Vartiamäki kuitenkin painot-
taa, että suurin osa puusta liikkuu 
rekoilla.

– Yksikään puunkuljetusjuna 
ei lähde, jos niihin ei kumipyöril-
lä tuoda puuta. Jos mietitään kaik-
kea Suomen tavaraliikennettä, niin 
90 prosenttia liikkuu kumipyörillä, 
joten se on ihan suvereeni kuljetus-
muoto. Loput kymmenen prosenttia 
jakaantuu rauta- ja laivaliikenteen 
osuudeksi. Koko Suomen puuhuolto 
tarvitsee kaikkia kuljetusmuotoja.

Yhteinen etu edellä
Veljekset Vartiamäki Oy:n perusti 

Jarkko Vartiamäen isä kahden vel-
jensä kanssa vuonna 1968. Yrityk-
sellä on neljä yhdistelmäautoa ja 
seitsemän vakituista kuskia.

Yritystoiminnan lisäksi Var-
tiamäki innostui järjestötoiminnas-
ta vuonna 2004. Nyt hän on Suo-
men Kuljetus ja Logistiikka SKAL 
ry:n  hallituksen jäsen ja toista kaut-
ta Metsäalan Kuljetusyrittäjien pu-
heenjohtajana.

– Meillä on ollut historian mit-
tavin mitta- ja massauudistus, 
kun 64-tonniset rekat muuttuivat 
76-tonnisiksi. Siinä oli omat kasvu-
kipunsa.

Järjestön merkittävin saavu-
tus viime vuosina on ollut polttoai-
neklausuuli, joka mahdollistaa ko-
honneiden polttoainehintojen lisää-
misen sopimushintoihin ilman erilli-
siä hintaneuvotteluja.

– Puunajossa polttoaineen osuus 
liikevaihdosta on noin kolmekym-
mentä prosenttia. 6,8 sentin poltto-
aineveron korotus ilman klausuulia 
lisäisi yhden puuauton kustannuk-
sia vuositasolla kymmenen tuhatta 
euroa. Kun tietää, että alan yrittä- 
jien asioihin on pystynyt positiivises-
ti vaikuttamaan, niin se kyllä palkit-
see, Vartiamäki kertoo. 
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Aino-koira joutui metsässä  
ilmeisesti mäyrän hyökkäyksen  
kohteeksi, mutta onneksi apu  
löytyi nopeasti läheltä.
 
TEKSTI: Jaakko Jokela KUVAT: Matti Hautalahti

A stelemme kuvaajan kanssa si-
sälle Töysän eläinlääkärin ti-
loihin, jossa on tarkoitus haas-
tatella eläinlääkäri Marian-

ne Huuskosta. Koputamme oveen ja saam-
me luvan astua sisälle. Hoitopöydällä ma-
kaa isokokoinen koira rauhallisesti hengit-
täen, mutta niin etu- kuin takatassuissa on 
verijälkiä.

– Mäyrä se varmasti oli, vaikka näyttöä 
tai jälkeä ei ole, sanoo koiran lääkäriin pi-
kaisesti tuonut Pirjo Jaatinen.

Aino-koira on rodultaan jämtlanninpys-
tykorva ja ikää aktiivisella metsästyskoiral-
la on 7 vuotta.

– Emme uskaltaneet mennä katsomaan 
sinne ryteikköön, kun siellä olisi voinut ol-
la vaikka karhu. Kutsuimme sitä pois, mut-
ta toista tuntia se siellä oli. Lopulta se tuli 
pois omin voimin, mutta oli väsynyt hauk-
kumisesta. Välillä Aino on vähän liiankin 
sitkeä, kuten tässäkin tilanteessa jäi met-
sään loukkaantuneena haukkumaan, Jaa-
tinen kertoo.

Kyy pääsi puremaan
Eläinlääkäri Huuskonen laittaa nukutetun 
Ainon takatassuun tikit ja tutkii tarkas-

”Eläinrakkaus on myös  
sitä, että osaa luopua”

M arianne Huuskonen on elokuun lopusta asti pi-
tänyt yksityistä eläinlääkärin vastaanottoa Töysän 
keskustassa. Sitä ennen hän työskenteli Alavuden 

kaupungineläinlääkärin tehtävissä. 
Enimmäkseen Huuskosen potilaina on ollut pieneläimiä, 

kuten kissoja tai koiria, mutta jonkin verran myös tuotanto-
eläimiä sekä hevosia.

Huuskonen on saamassa vastaanotolle myös verinäyteana-
lysaattorit muutaman kuukauden sisällä. 

– Haaveenani on tulevaisuudessa saada pieneläinten hoi-
toon parempaa varustusta, kuten röntgen ja hammasporayk-
sikkö, sekä isommat toimitilat. 

Savosta kotoisin oleva Huuskonen on opiskellut Helsingin 
yliopistossa eläinlääketiedettä. Alavudelle hän tuli työn peräs-
sä ja löysi paikkakunnalta miehen.

Kotona perhe-elämää vilkastuttaa pieni lapsi ja toinen on 
mahassa odottelemassa. Seassa vipeltävät myös kaksi kissaa ja 
maanviljelijäpuolisolla on lypsykarjaa vanhempiensa kanssa.

– Olen eläinrakas, mutta eläinrakkaus ei saa olla esteenä 
päätöksille työssäni. Tarvittaessa pitää pystyä lopettamaan 
kärsivä eläin, sillä eläinrakkaus on myös sitä, että osaa tarvit-
taessa luopua. Kerron toki omistajalle aina kaikki hoitovaihto-
ehdot ja joskus voi löytyä äärimmäinen hoito, kuten aivokirur-
gia tai syöpähoidot pääkaupunkiseudulla.  

Sitkeä ja 
sympaattinen

ti etutassua. Siihen osu-
ma on ollut rajumpi ja yk-
si luu on katkennut. Huus-
konen putsaa haavan ja suo-
jaa tassun.

– Varaan sinulle illaksi ajan, 
niin katsotaan sitten mitä teemme 
etutassulle.

Viitisen vuotta sitten Aino nappa-
si suuhun kyyn poikasen, joka sitten puri. 

– Eläinlääkärissä Ainolle annettiin suo-
la- sekä sokerivettä ja koira laitettiin kulje-
tushäkkiin, jossa se ei päässyt liikkumaan 
kovin paljon. Kaula turposi puremasta, 
mutta Aino sai kuitenkin henkeä ja terveh-
tyi siitä aika äkkiä. Onneksi purema ei osu-
nut suoraan verisuoneen, Jaatinen muis-
telee.

Metsästä herkkuja
Huuskonen pistää Ainolle herätyspiikin, 
mutta Aino ei ensin millään meinaa jak-
sa nousta jaloilleen. Jaatinen nostaa koi-
raa ylös, mutta Aino valahtaa aina lattialle 
makuulle. Lopulta koira nousee hoiperrel-
len ylös ja lähtee hitaasti kävelemään ulos. 

Illalla Ainon etutassun kannus ampu-
toitiin, sillä siinä oli vaikea avomurtuma.

– Hoitovaihtoehdot olisivat olleet ki-
rurginen korjaus ruuvein ja levyin tai am-
putointi. Päädyimme amputointiin, koska 
koira ei tarvitse kannusta eli peukaloaan 
ja pärjää hyvin ilman sitä, Huuskonen ker-
too.

Ainon herkkua metsässä ovat erityises-
ti mansikat ja mustikat, mutta myös juo-
lukat menevät paremman puutteessa.

– Nehän ovat koirillekin todellista 
superfoodia. Kyllä Ainolle jotain herk-
kua pitää nyt saada, muutaman kilomet-
rin päässä eläinlääkäristä Töysässä asu-
va Jaatinen toteaa ja kiittelee Huuskosta 
hyvästä hoidosta.  

Marianne Huuskonen tutki tarkasti Ainon 
etutassua, johon ilmeisesti mäyrä oli 
lyönyt kyntensä tai hampaansa.

Eläinlääkäri Marianne 
Huuskonen hoiti Pirjo Jaatisen loukkaantuneen Aino-
metsästyskoiran tassut kuntoon.
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”Eläinrakkaus on myös  
sitä, että osaa luopua”

TEKSTI: Jaakko Jokela

Ympäristöministeriön ke-
hittämisjohtaja Ju-
ho Korpi siirtyi 

huhtikuun puolivälissä 
Uudenmaan rajoitusten 
purkamisen jälkeen 
etätöihin isänsä kotiti-
lalle Alavuden Sulka-
vankylään.

– Yleisesti ot-
taen etätyö on su-
junut Alavudella 
erittäin hyvin. Etä-
työ on mahdollista-
nut sen, että on voinut 
nauttia luonnosta ja va-
paa-ajasta töiden jälkeen 
toisella tavalla kuin perin-
teisessä toimistotyössä, Korpi  
kertoo.

Normaalioloissa Korpi työskentelee ympä-
ristöministeriössä Helsingin keskustassa ja asuu Espoossa.

– Nykyisin laajakaistayhteydet ja eri ohjelmistot mahdollis-
tavat erittäin monipuolisen etätyöskentelyn.  Kokoukset ovat 
järjestyneet varsin hyvin, työni koostuu pitkälti neuvotteluis-
ta eri tahojen kanssa.  Ehkä eniten haasteita on siinä, ettei olla 
opittu työskentelemään monipaikkaisesti. Tämä näkyy muun 
muassa ajankäytön suunnittelussa. 

Korpi uskoo, että etätyöt ovat tulleet jollakin tasolla jäädäk-
seen.

– Uskon myös, että koronan johdosta lisääntynyt etätyö 
kannustaa organisaatioita ja ihmisiä harkitsemaan uudella ta-
valla työnteon tapoja. Lasten koulut kuitenkin tuovat rajoittei-
ta etätyöhön arkena, Korpi sanoo.

Etätyöhuone kympillä
Alavuden kaupunki tarjoaa eTuurin etätyöhuonetta niin pai-
kallisille, mökkiläisille kuin myös satunnaisille vierailijoille.

Rauhallisessa tilassa sujuu esimerkiksi tärkeä etäpalaveri 
tai keskittymistä vaativa tehtävä. 
Etätyöhuoneen voi vuokrata 
vaikka vaan yhdeksi päiväksi.

Kalustettu työhuone 
sijaitsee Tuurissa hyvien 
kulkuyhteyksien varrella. 
Työtila on valoisa ja tilaa 
käyttäville on wifi-yhteys. 
Huoneen päivävuokra on 
kymmenen euroa ja hintaan 
lisätään arvonlisävero. 

Etätyö toi 
luonnon keskelle

Lisätietoa: 
Kiinteistö Oy 

Tuurin Tietotalon 
toimitusjohtaja Ulla Koivisto, 

044 550 0974, 
ulla.koivisto@fasadi.com

Nuori, osallistu  
Omat Hoodit -kampanjaan!
Alavus on mukana Seutukaupunkiverkoston Omat Hoodit -kampanjassa, 
jossa komediaryhmä Justimusfilms innostaa nuoria tuomaan esiin omia aja-
tuksiaan ja suosikkipaikkoja omasta kotikaupungistaan. Omat Hoodit -haas-
tekampanjassa on mukana 25 seutukaupunkia eri puolilta Suomea.

 Ideana on, että nuoret kertovat omasta suosikkipaikastaan Alavudel-
la. Luovuutta saa käyttää! Osallistua voi videolla, kuvalla, kirjoittaen tai 
vaikka laulaen. Nuoret voivat tehdä kilpailutyön yksin tai kavereiden kans-
sa ja osallistua voi yhdellä tai useammalla teoksella. Osallistumisaikaa on 
25.10.2020 saakka. Kilpailuun pääsee mukaan lähettämällä työnsä omat-
hoodit.fi-sivuston kautta.

 – Haluamme Alavudella kerätä myös nuorten näkemyksiä oman kotikau-
pungin parhaista puolista. Tämä Seutukaupunkien Omat Hoodit -kampan-
ja on hyvä jatko keväällä toteutetulle Kerro Liisalle -kampanjalle, mutta nyt 
halutaan saada kuuluviin nimenomaan nuorten ääni, toteaa kehittämispääl-
likkö Ulla Koivisto.

 Palkintona on Segway Ninebot ES2 –sähköpotkulauta ja pääsy kave-

Lisätietoja 
ja osallistuminen:

www.omathoodit.fi
www.facebook.com/ 

OmatHooditKampanja/
www.instagram.com/

omathoodit/
 

rin kanssa Justimusfilmsin uuden 
DUO2-komediasarjan kutsuvie-
raiden ensi-iltaan Helsinkiin mar-
ras-joulukuussa 2020. Voittajan va-
litsee tuomaristo, johon kuuluvat 
Justimusfilms ja Omat Hoodit -kam-
panjan vastuuhenkilöt.

 Voittajalle ilmoitetaan voitosta 
31.10.2020 mennessä henkilökoh-
taisesti. Osallistujien teoksia julkais-
taan Omat Hoodit -kampanjan so-
me-kanavissa pitkin syksyä, myös ki-
san päättymisen jälkeen.

 

Lukuvuoden 2020-2021 
opiskelijalahja haettavana
Alavuden kaupunki maksaa 200 euroa/lukuvuosi opiskelijalahjaa alavute-
laisille päätoimisille 18 – 29-vuotiaille opiskelijoille, jotka opiskelun vuoksi 

Lisätietoja: 
www.alavus.fi 

tai 
(06) 252 51000.

asuvat Alavuden ulkopuolella. 
Opiskelijalahjan haku tapahtuu säh-

köisellä lomakkeella kaupungin sivuil-
la www.alavus.fi. Hakulomakkeita saa 
myös kaupunginviraston neuvonnasta 
Kuulantie 6, 63300 Alavus ja Töysän kir-
jastosta, Töysä-talo, Rantatie 2. Hakuai-
ka 1.-31.10.2020. 
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Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/Väestörekisterikeskus. 
Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän haltuun.
Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, 

Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Maalaisjärki YouTube-kanavalla on 
tilaajia huimat 18,5 tuhatta! Helsin-
gistä maalle miehen perässä muut-
tanut Anna kertoo kanavalla elämäs-
tä maalla lehmien ja muiden eläinten 
kanssa. 

Keisalan tilalla on 150 lehmää ja 
saman verran nuorta karjaa, ja Anna 
kertoo kanavalla maidontuotannosta 
rehellisesti sekä avoimesti. 

Tervetuloa seuraa-
maan, opit leh-
mistä, maidon-
tuotannosta ja 
kotimaisesta 
ruoasta aivan 
huomaamatta! 

Alavuden Kehitys Oy ja Kuortaneen Energiaosuuskunta ovat yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa 
selvittäneet alueillaan biokaasun tuotantomahdollisuuksia erityisesti maatalouden biomassojen 
osalta. 

Massakartoituksessa tarkastelualueilta löytyi kaikkiaan yli 150 000 tonnia biokaasulaitokseen 
soveltuvia maatalouden jakeita. Syötteiden saatavuuden pohjalta molemmille alueille on määri-
tetty viisi mahdollista paikkaa biokaasulaitokselle. 

Tavoitteena biokaasulaitoksella on biometaanin tuotanto eli ajoneuvoihin soveltuva kaasu. 
Ajoneuvokaasun tuotanto vaatii biokaasun riittävää puhdistusta, joka tehtäisiin biokaasun tuo-
tantolaitoksen yhteydessä. 

Laitoksille on pyydetty kesän aikana budjettitarjoukset ja syksyn 2020 aikana laaditaan 
kannattavuuslaskelmia. Selvitystyön edetessä seurataankin mielenkiinnolla, millaisia linjauksia 
Suomen valtio ottaa biokaasun tuotannon edistämisen suhteen. 

Positiiviset linjaukset voisivat siivittää hankkeita eteenpäin vauhdik-
kaammin ja alueilla päästäisiin tuottamaan ajoneuvopolttoainetta paikal-
lisista raaka-aineista. Nyt voidaan jo todeta, että biokaasussa on Kuor-
taneen ja Alavuden seuduilla iso mahdollisuus, joka voisi paikallisen 
energiantuotannon lisäksi tehostaa ravinteiden kiertoa alueella. 

Biokaasu-
hankkeen 

etenemistä voi 
seurata osoitteessa 

www.fasadi.com

Maalais-
järkeä-kanava 

YouTubessa 
sekä tilit 

Instagramissa ja 
Facebookissa!

Nuorisopalvelut
Ma 12.10.  LASTEN PUUHAPÄIVÄ (Alavus)
 Klo 10–14 Nuorisotila Lymy,
1-6 lk ilm. Katariina Suokas puh. 044 550 1349

Ti 13.10.  LASTEN PUUHAPÄIVÄ (Töysä)
 Klo 10–14 Nuorisotila Kaktus,
1-6 lk ilm. Oona Oinonen puh. 050 599 5462, 
 yhteistyössä Töysän 4H-yhdistys

Ke 14.10.  KAUNEUSILTA
 Klo 17–19 Nuorisotila Lymy,
K13 ilm. Oona Oinonen 050 599 5462. 
 Kauneussalonki Timantista 
 paikalla Ida sekä Elina.

Ke-to 14.-15.10. YÖNUOPPARI
 Klo 12–06 Nuorisotila Kaktus,
K13 ilm. Sini Tuuri 040 079 5636.

To 15.10.  LYMY AUKI 
 (tarjolla vohvelia)
K13  Klo 17–19 Nuorisotila Lymy

To 15.10.  ELOKUVA (Nimby)
 Elokuva alkaa klo 19.00,
K12 ilm. Katariina Suokas puh. 044 550 1349.
 ILMOITA KOKO 
 KAVERIPORUKKA KERRALLA!

Pe 16.10.  JÄÄKIEKKOREISSU (Tappara-HPK)
 Lähtö klo 15.00. Hinta 25 €.
 Ilm. Oona Oinonen puh. 050 599 5462.

Biokaasulaitoksen  
mahdollinen sijainti selvillä

Someilmiö  
Keisalan tilalta

Alavuden uuden kaupunginjohtajan Liisa Heinämäen mukaan nimetty Ker-
ro-Liisalle -kampanja keräsi yhteensä noin 400 vastausta, jossa kerrottiin 
mikä Alavudella on hyvää ja kaunista. Vastauksissa esille nousivat erityises-
ti kaupungin kaunis luonto, upeat järvet, harrastusmahdollisuudet, Tuurin 
kauppakylä sekä ihmisten välittömyys ja yhteisöllisyys.

Alavudella paljon hyvää ja kaunista

”Alavus on värikäs ja 
iloinen kaupunki, jossa on  

mukavat ja vieraanvaraiset  
ihmiset! Alavudella on aina  

mukava vierailla kun, tuntee 
olonsa tervetulleeksi!”

”Alavudella esimerkiksi on
 todella hyvät liikuntamahdolli-
suudet. Minä, itse tykkään myös 
meidän koulustamme paljon ja

 siitä kun täällä on, paikkoja missä voi 
olla vapaa-ajalla tai koulun jälkeen 

kavereiden, kanssa esim. rantapuisto tai 
monesti olemme menneet pizzalle

 koulun jälkeen”

”Kymmenet järvet ehdottomasti. 
Koronakevään jälkeen Suomen luonto on 
vielä entistäkin tärkeämpää suomalaisille, 
ja mahdollisuus päästä, puhtaaseen järveen 
uimaan korvaamatonta”

”Ihmiset, joista yksi on hyvä työkaverini. 
Hän käy usein kotiseudullaan Alavudella 
ja tulee takaisin rentoutuneena ja hyväntuu-
lisena”

”Mielestäni Alavudella paras-
ta on kaunis luonto ja järvimaise-
mat. On, hyvä tietää, että omiin 
naapureihin voi luottaa ja saa 
elää, turvallisessa ympäristös-
sä. Pieneksi kaupungiksi Alavu-
delta löytyy paljon tekemistä ja, 
monenlaisia harrastusmahdolli-
suuksia kaikenikäisille.  On kiva, 
että läheltä löytyy Keskisen Ky-
läkauppa, josta saa lähes kaiken 
tarvittavan ja kesällä pääsee sit-
ten Miljoonativoliin!”


