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#parasta

Hyviä Uutisia Lapualta 
on kaupungin tiedotus-
lehti, joka ilmestyy 
kaksi kertaa vuodessa.

Lehti jaetaan jokaiseen 
lapualaistalouteen. 
Lehti on luettavissa 
myös kaupungin 
verkkosivuilla.

Elin- 
voimainen
keskusta
s. 5, 10-12

Kaupunginjohtajan terveiset 

Uusia alakouluja ja
kaikille sopivaa asumista

Tämä Ritavuoren
koulu aukeaa

oppilaille 
elokuussa. L 

apuan uudet alakoulut valmistuvat pian. Ritavuoren koulu 
valmistuu kesällä 2020. Se on mitoitettu 300 oppilaalle ja 
40 esikoululaiselle. Ritavuoren koululla sijaitsee iltakäyttöä 
palveleva liikuntasali sekä laajasti kaupungin kouluja ja päi-

väkoteja palveleva keskuskeittiö. Elokuussa Ritavuoren alakoululaiset 
pääsevät aloittamaan uudessa koulussa.

LIUHTARIN KOULU VALMISTUU vuoden 2020 aikana ja koululaiset siirtyvät 
uusiin tiloihin hiihtoloman jälkeen 2021. Koulu on mitoitettu 180 ala-

koululaiselle, 32 erityiskoulun oppilaalle 
ja 30 esikoululaiselle. Koululla sijaitsee 
myös iltakäyttöä palveleva liikuntasali.
Ritavuoren asuntoalueen koulun lähis-
tölle sijoittuvat tontit (17 kpl) ovat nyt 
haettavissa. Kunnallistekniikka val-
mistuu syyskuun aikana ja sen jälkeen 
rakentaminen voidaan aloittaa. Tällä 
hetkellä tontteja on tarjolla yli 100 tont-
tia eri puolilla Lapuaa. Merkittävimmät 
tekeillä olevat asemakaavahankkeet 
ovat Ritavuoren Peikkopuro ja Marie-
lund.
Lapualla on tarjolla kaikille sopivaa asu-
mista. Tiedotuslehdestämme voit lukea 
asukkaidemme näkökulmia erilaisista 
asumisvaihtoehdoista omistus- ja vuok-
ra-asunnoissa kerrostaloissa, rivitalois-
sa ja omakotitaloissa. Mitkä tekijät ovat 

sinulle tärkeitä asumisessa ja millaista on sinulle sopiva asuminen?
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet, toimivat palvelut ja viihtyisä 
ympäristö tarjoavat asukkaille turvallisen tulevaisuuden.
Toivotan kaikille lapualaisille hyvää kesää ja terveyttä. Toivotan myös 
uudet asukkaat tervetulleiksi hyvinvoivaan ja elinvoimaiseen maaseutu-
maiseen kaupunkiimme. 

Satu Kankare
Kaupunginjohtaja

LAPUA TARJOAA ERINOMAISET puit-
teet etätyöskentelylle. Monet ovat 
nyt siirtäneet ajan hengen mukai-
sesti työpisteensä kodin seinien 
sisälle ja huomanneet, että se toi-
mii.

KUKAPA EI NAUTTISI hiukkasen pi-
demmistä aamuvenyttelyistä ja 
tavallista rennommasta aamiai-

sesta? Ja mikään ei estä auringon 
paistaessa siirtämästä työpistettä 
ulkoilmaan omalle terassille tai 
muualle luonnon helmaan.
Maisemanvaihto virkistää etätyö-
päivää, kun läppäri kainalossa voi 
lähteä vaikkapa Simpsiölle tai Joki-
laakson matkailupuutarhaan; La-
puan upeat viheralueet tarjoavat 
inspiraatiota työtä tekevän sielulle.

Lähellä koti ja työ

Moni-
puoliset 

harrastusmah-
dollisuudet, 
toimivat pal-
velut ja viih-
tyisä ympä-
ristö tarjoavat 
asukkaille 
turvallisen tu-
levaisuuden.

Lapua tarjoaa 
erinomaiset
puitteet 
etätyöskentelylle

Tontti-
pörssi
s. 6-7

Elävät
kylät
s. 3-4, 8-9
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Elävät kylät

LYHYTKARVAINEN SAKSANSEISOJA 

Aino, toinen Lapuan Tiistenjoella 
asuvan Alajärven hallintojohtajan 
Nina Pärssisen silmäteristä, työn-
tää kuonoaan puuaidan välistä 
kohti vihertävää peltoaukeaa.
- Siellä taitaa olla peltopyitä. Aina-
kin aamulla niitä oli liikkeellä, Ainon 
emäntä juttuaa komealle metsäs-
tyskaverilleen.

NINA PÄRSSINEN ON NAUTTINUT la-
pualaisena maalaiselämästä Tiis-
tenjoella puolentoista vuoden ajan. 
Kanakoiraharrastajana Lapua on 
tullut tutuksi vuosikymmenten ai-
kana mm. Junkkari-tapahtuman 
kautta, johon Pärssinen on lähes 
vuosittain osallistunut. Harrastus 
johdatti hänet lopulta Lapual-

le. Enää ei tarvitse koirien kanssa 
matkustaa useiden tuntien ajan 
pääkaupunkiseudulta harrastus-
maastojen ja kilpailujen merkeissä, 
sillä hän osti pohjalaistalon, palan 
maata ja metsää sen ympäriltä.
- Ajatus oli, että vähitellen kun-
nostan taloa ja tonttia eläkepäivien 
varalle. Olin järjestelmällisesti et-
sinyt Etelä-Pohjanmaan alueelta 
suunnitelmiini sopivaa taloa. Sitten 
se löytyi!

ITÄ-HELSINGISSÄ ASUVALLA, silloi-
sella Metsäteollisuus ry:n työmark-
kinajohtaja Pärssisellä oli nyt tuki-
kohta Lapualla. Ajatukset alkoivat 
muutenkin kallistua rauhallisem-
man elämänrytmin suuntaan.
- Helsingistä on pitkä matka joka 

paikkaan. Vapaa-ajan harrastuk-
sen merkeissä reissasin paljon ja 
aikaa kului autossa istumiseen. 
Kun sain tietää, että Alajärvelle ha-
ettiin hallintojohtajaa, päätin ha-
kea paikkaa. Minulla oli jo asunto 
ja toinen jalka Lapualla. Olen huo-
mannut, että Lapualta on helppo 
kulkea moneen paikkaan. Työmat-
kaan menee puoli tuntia, saman 

verran suurin piirtein kuin pääkau-
punkiseudulla asuessani, Pärssi-
nen arvioi.
Iso plussa on myös se, että mat-
ka hänen ja Uumajassa asuvan 
miesystävän välillä lyheni viisi tun-
tia.

KAIKESTA NÄKEE, ETTÄ Nina Pärs-
sinen nauttii täysin siemauksin 

elämänmuutoksestaan. Talon 
nurkalla odottaa laatikossa erilai-
sia taimia istuttamista. Hän kertoo 
löytäneensä sisältään puutarhurin 
ja remonttinaisen, sillä työpäivän 
jälkeen talon emäntä rakentaa il-
ta-aurinkopatiota tuomien varjoon 
ja suunnittelee vieressä olevan sa-
vusaunan remontointia.
- Paljon olen teettänyt töitä pai-
kallisilla rakentajilla. Kyllä tässä 
hommaa riittää, mikä koirahar-
rastukselta jää ylimääräistä. Ko-
tipihasta on helppo lähteä mihin 
suuntaan tahansa koirien kanssa. 
Kuljen pyörällä, kävellen, juosten, 
potkukelkalla ja suksilla. Pellon-
pientareita, teitä ja maastoja riittää 
koirien kanssa kuljettavaksi ja kou-
luttamiseksi, Pärssinen iloitsee.

Harrastus johdatti Lapualle
Pohjalainen kökkäperinne ja 
naapuriapu ovat voimissaan. 

Kyläyhteisön toimintaan on ollut 
helppo sulautua mukaan.
Nina Pärssinen

Lapualta on helppo kulkea moneen 
paikkaan.

Nina Pärssinen nauttii elämästä maalais-
idyllin keskellä. Koirankasvattajalle ja 
-harrastajalle ihanteellisempaa vaihto-
ehtoa ympäristöineen on edes vaikea 
kuvitella.
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 K 
un koti on maalla, mutta 
vain muutaman minuutin 
ajomatkan päässä kaupun-
gista, on mahdollista, että 

omassa pihassa kasvaa luumupuu 
ja lähimetsästä voi käydä kävellen 
poimimassa tuoreet mustikat pii-
rakkaan.
Tämä on Kangasluoman perheen 
tavallista arkea Haapakosken kylän 

kupeessa Kettukalliolla.
Heli ja Jarmo Kangasluoma ovat 
rakentaneet omakotitalon 2001 
Jarmon suvun maille. Maisemat 
kodin takapihalta ovat komeat. Lä-
himetsään päättyvää tasaista pel-
tomaisemaa on helppo katsoa.
- Olohuoneen ikkunasta tai ulko-
terassilla istuessa tulee seurattua 
lähiluontoa. Pellolla saattaa käys-

kennellä milloin kauriita, milloin 
hirviä ja kurkiakin muuttomatkoil-
laan. Usein lumipeitteen aikana 
näkee ketunjälkiä, kun ne ovat piir-
tyneet peltoon kauniiksi helminau-
haksi, Heli Kangasluoma kuvailee.
Kangasluoman olohuoneen ikku-
nat ovat kuin vaihtuva taulumai-
sema. Eläimet, vuodenajat eri sä-
vyineen, sään vaihtelut, kylvöjen 

kasvu ja korjuu.
- Meillä on tässä yhteisöllinen pie-
ni naapurusto, jonka asukkaat ovat 
hitsautuneet yhteen. Joskus laite-
taan tekstiviestiä naapurille, että 
kattokaapa pihalle, hirvi menöö, tai 
käydään lainaamassa leivinjauhet-
ta ja milloin mitäkin, jos omat ovat 
päässeet loppumaan.
- Lapsille on aina riittänyt naapu-

rustossa kavereita. Välillä meidän 
nurmikentällä pihassa on pelannut 
joukkueellinen väkeä pesäpalloa, 
ja sitä onkin pelattu paljon, Heli 
nauraa.

Virkiän viime kauden
pesisperhe
Kangasluoman perhe palkittiin 
viime kaudella Virkiän vuoden pe-

Kotipihassa kasvaa luumupuu, 
lähimetsästä poimitaan mustikat

Elinvoimainen keskusta

Kangasluoman perheen tyttöjen, Anniinan, Emmin ja Essin, pesäpalloharrastus 
liikuttaa myös perheen äitiä ja isää, Heli ja Jarmo Kangasluomaa. Myös kodin 
lähiympäristössä ovat puitteet ulkoliikkumiselle kohdillaan.

Meillä on tässä yhtei-
söllinen pieni naapu-

rusto, jonka asukkaat ovat 
hitsautuneet yhteen.
Jarmo Kangasluoma

Lapualla on loistavat ja monipuoliset
harrastusmahdollisuudet.
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Uusi koulu painava peruste 
etsiä koti Ritavuoren alueelta
DAVIDSSONIN LAPSIPERHE on aset-
tunut vastavalmistuneeseen rivita-
lon päätyhuoneistoon Ritavuoren 
uudelle asuntoalueelle.
Asuntoyhtiössä on heidän li-
säkseen vasta yksi naapuri. Pi-
ha-alueita rakennetaan ja vas-
takylvetty nurmi odottaa sateita 
vihertyäkseen.
- Muutimme tänne Portintor-
nin kerrostalosta, jossa asuimme 
vuokralaisina. Pääasiassa etsimme 
omistusasuntoa Ritavuoren asun-
toalueelta, koska nyt lapset pää-
sevät syksyllä aloittamaan koulun-
käynnin aivan uudessa koulussa. 
Meiltä on tietä pitkin kouluun mat-
kaa vajaa kilometri ja metsän poik-
ki vieläkin lyhyempi. Kivenheiton 
päässä on leikkipuisto ja vieressä 
menee pururata, Sanna Davids-
son kartoittaa kodin lähiympäris-
töä.

KOULU ON TÄRKEÄSSÄ roolissa lap-

siperheen arjessa. Davidssoneilta 
kesän jälkeen Ritavuoren koulun 
kuudennelle luokalle menee Alek-
santeri ja ekaluokkalaisena koulu-
tiensä aloittaa Katariina.

PERHEEN NUORIMMAISELLA, 5 kuu-
kauden ikäisellä Pietarilla on vielä 
aikaa oman koulun alkuun, mut-
ta hän nauttii siihen asti asunto-
alueen männyntuoksuisesta, puh-
taasta ulkoilmasta, linnunlaulusta 
ja metsälenkeistä lähimaastossa.
Perheen isommat lapset harrasta-
vat monia lajeja.
- Jalkapalloa, pesäpalloa, voimis-
telua, musiikkiopistoa ja balettikin 
oli hetken kuvioissa mukana. La-
pualla on loistavat ja monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet, Sanna 
Davidsson kehuu.
Davidssonit muuttivat paikkakun-
nalle neljä vuotta sitten Joensuus-
ta.
- Pohjois-Karjalassa on paljon 

työttömyyttä. Vaikka viihdyimme 
siellä, tulimme työn perässä Ete-
lä-Pohjanmaalle, kun minä sain 
töitä Seinäjoelta. Mieheni Tuomas 
on kotoisin Joensuusta, minä puo-
lestani Lapualta. Täällä asuu äitini 
ja kaksi veljeä perheineen. 
Tuomas sai töitä Härmästä, MSK 
Cabinsilta. Hän on siellä teollinen 
muotoilija. Minä olen TE-toimis-
tossa yritysneuvojana, mutta nyt 
äitiyslomalla. 
Lapualta lähdemme töihin molem-
mat eri ilmansuuntiin, mutta Rita-
vuorelta on sujuva lähteä valtatie 
19:lle , Sanna toteaa.
Hän saa viettää vauvan kanssa ai-
kaa kotona vielä hyvän aikaa.
- Lapuan kotihoidon kuntalisä alle 
3-vuotiaiden lasten perheille on 
merkittävä kädenojennus. Sen an-
siosta minä todennäköisesti jatkan 
lasten kanssa kotona vielä äitiys-
loman jälkeen jonkin aikaa, Sanna 
arvioi.

Sanna Davidsson perheineen on ostanut 90 neliömetrin suuruisen rivitalon päätyhuoneiston Ritavuo-
ren uudelta asuinalueelta. – Täältä löytyy varmasti leikkikavereita myös Pietarille (5kk), kun hän tulee 
siihen ikään.

sisperheenä. Perheen kaikki kol-
me lasta, Essi, Anniina ja Emmi 
pelaavat omissa joukkueissaan. 
Vanhempien tehtäväksi on jäänyt 
harjoituksiin ja peleihin kuskaami-
nen, sponsorointi, kökkätyö, kan-
nustaminen ja tukeminen.
- Monta lähtöä vuoden aikana 
tehdään. Nyt on vähän helpotta-
nut, kun vanhimmalla lapsista on 
ajokortti ja keskimmäisellä skoot-
teri, jolla pääsee liikkeelle. Vaikka 
eihän tästä mahdoton matka ole 
mihinkään. Alakoulu on melkein 
vieressä, pesäpallokentälle Liuh-
tariin on vajaan vartin pyörämatka 
ja keskustaan reilu viiden minuutin 
automatka. Pyörällä saa mennä 
turvallisesti pyörätietä pitkin, Jarmo 
Kangasluoma kertoo.

Paljon mahdollisuuksia
luontoliikuntaan
Kangasluoman perhe ehtii pesä-
pallon lisäksi harrastaa monen-
laista hyöty- ja luontoliikuntaa va-
paa-ajallaan.
- Tässä lähtee monenlaisia lenkki-
polkuja ja vanhoja metsäautoteitä. 
Aina voi kiertää jonkun eri lenkin. 
Tällä kylällä on myös paljon hevos-
harrastajia ja he pitävät reitit auki 
talvellakin.
Talon takana olevalle pellolle Haa-
pakosken Kiri huolehtii lumisina 
talvina hiihtoladun. Haapakosken 
pururatakin on lähellä ja kaupunki 
jäädyttää kyläkoululle luistinra-
dan. Jos lenkkiseuraa tarvitsee, niin 
naapurista voi hakea koirankin ka-
veriksi.
- Loppukesästä olemme innokkai-
ta marjastajia. Lähimetsästä hae-
taan mustikat ja puolukat. Omaan 
pihaan ei ole laitettu kasvamaan 
mitään suurihoitoista, koska kesäi-
sin aika menee pesäpallon paris-
sa, treeneissä, peleissä ja leireillä 
eri puolilla Suomea. Siinä ei paljon 
puutarhanhoidolle jää aikaa, Heli 
toteaa.
Muuten Kangasluoman pihapiirin 
on vuosien varrella rakennettu mo-
nenlaista tukikohtaa, joissa aikaa 
vietetään yhdessä.
- Kodin laajennus valmistui kym-
menen vuotta sitten. Lisäksi omas-
ta pihasta löytyvät leikkimökki, 
autotalli ja remonttihalli sekä piha-
sauna.
Jarmo muistaa hakeneensa raken-
tamisen aikana vielä kylän omasta 
lähikaupasta tarvikkeita ja juhan-
nukseksi oli tapana hakea limsakori.
- Täällä on kaikki kohdillaan, mut-
ta jos jotain, niin lähikauppa voisi 
olla edelleen mukava lisä, Kangas-
luomat pohtivat.

UUDET
KOULUT

Etsimme 
omistus-
asuntoa 

Ritavuoren asun-
toalueelta, koska 
nyt lapset pää-
sevät syksyllä 
aloittamaan kou-
lunkäynnin aivan 
uudessa koulus-
sa.
Sanna Davidsson

Lapuan kotihoidon kuntalisä alle 3-vuotiaiden 
lasten perheille on merkittävä kädenojennus. 

Lukio-Sedu
- 900 oppilaan kampusalue
Lukio:
- runsas kurssivalikoima
  mahdollistaa opinto-ohjel-
  man suunnittelun jatkokou-
  lutustavoitteiden mukaisesti 
- mahdollisuudet mm kak-
  soistutkintoon
Sedu Lapua: 
- 10 koulutusalaa 
- vahva panostus mm robo-
  tiikan koulutukseen

Koulujen piha-alueet ovat 
viihtyisät ja tarjoavat mahdol-
lisuuksia monenlaiseen väli-
tunti- ja vapaa-ajan harras-
tamiseen. Kaikkien koulujen 
piha-alueiden suunnitteluun 
on laaja-alaisesti osallistutet-
tu oppilaita ja opettajia.

Ritavuoren koulu
- valmistuu kesällä 2020
- mitoitettu 300 oppilaalle
  ja 40 esikoululaiselle
- varaus myös päiväkodille

Liuhtarin koulu
- valmistuu loppuvuonna
  2020
- mitoitettu 180 alakoululai-
  selle ja 30 esikoululaiselle
  sekä 32 erityiskoulun oppi-
  laalle
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Tonttipörssi

Marielund, kaavaluonnosvaiheessa
Suosittu alue, keskustaan noin 1,5 km, pyörätie keskustaan, ke-
vyenliikenteen silta Alanurmon koululle, 41 omakotitonttia (tont-
tikoot alk. 1200 m² - yli 4 000 m²), tontit rakennettavissa 2021.

RITAVUORI VI:N MANSIKKAPAIKAT
NYT HAETTAVANA
Odotettu Ritavuori VI:n tonttihaku on alkanut! Upeat 1302 m²-1 427 m²
tontit sijaitsevat Ritavuoren korkeuseroltaan vaihtelevassa, kallioises-
sa maastossa. Lähimaastossa on erinomaiset mahdollisuudet luonto-
liikuntaan sekä kuntoiluun. Alueelta on sujuvat liikenneyhteydet val-
tatie 19:lle. Uusi Ritavuoren koulu avaa elokuussa ovensa 300 ala-
luokkalaiselle ja 40 esikoululaiselle. Koulun luonnonläheisellä piha-
alueella on mm. parkour-alue sekä tasapainoilulaitteita. Pihan etelä-
puolelle rakentuu tekonurmikenttä luisteluratoineen.

OLE NOPEA! HAE RITAVUORI VI:N TONTTEJA
29.6.2020 KLO 13 MENNESSÄ.

Tonttitiedot: 1 302 m² - 1 427 m², 13,60 €/m²
Lisätiedot ja hakukaavake: lapua.fi/ajankohtaista
Puhelintiedustelut: maankäyttöinsinööri Markku Turja, puh. 044 438 4631
                               kiinteistösihteeri Riitta Kara, puh. 044 438 4634

MUISTA MYÖS RUHAN MESTARINVAINION HUIPPUTARJOUS:
MESTARINVAINION TONTIT 3 €/m2 30.9.2020 ASTI!
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Kaaranpisto
Isot tontit, hiekkapohjainen kangasmetsämaasto, tonttien koot 
2700 – 4050 m², hinta 4 €/m².

Suuret tontit ja maltilliset hinnat
tekevät unelmistasi totta

Ritavuori
Uusi alakoulu alueella, kallioinen maasto, kuntoilu- ja lähiliikun-
tapaikat alueella, hinnat 9.60 €/m² sekä 13,60 €/m², pinta-alat 
n. 1300 m².

2. Ritametsäntie 19 (1 285 m²)
Mestarinvainio
Maalaismaista asumista, valokuituvalmius, kyläkoulu, Lapuan 
keskusta 10 min, Ideapark 15 min, tonttien koot 2100 - 3000 m².
Tontit tarjoushinnalla 3 €/m² 30.9.2020 saakka.

3. Mestarinkuja 3 (2 117 m²)

4. Siilinrita 3 (1 270 m²) 5. Kaaranpisto 8 (4 206 m²)

Ota kuva itsestäsi tai bongausjoukkueestasi jokaisella viidellä bongaus-
tontilla. Lähetä kaikki viisi kuvaa 16.8.2020 mennessä osoitteeseen
lapua.fi/onnenresepti.

Arvomme osallistuneiden kesken kaksi 250 € lahjakorttia. Lahjakortin 
voi käyttää valitsemassaan lapualaisessa liikkeessä.

Osallistumisaika on 11.6.-16.8.2020. Arvonta tontti-illassa 25.8.2020.

TONTTIBONGAUS

1. Sarkapolku 7 (1 274 m²)
Ilkka
Luonto ja kaupunkielämä ovat tasapainossa täällä Ilkan kau-
punginosassa. Ilkka sijaitsee Lapuan keskustan ja Simpsiön 
vuoren välimaastossa. Sekä kaupungin palvelut ja metsäiset 
vuorenrinteet ovat kilometrin päässä tältä tontilta, hinta 8€/m²

Ilkan alueen vihersuunnitelma

Ritavuori
Uusi alakoulu alueella, kallioinen, metsäinen maasto, lähiliikun-
tapaikat vieressä.
Tonttien hakuaika päättyy 29.6. klo 13

TONTTIARVONTA
Lapuan kaupunki arpoo tontin Mestarinkuja 6 (arvo 7257€).
Arvontakilpailun voittajalla on mahdollisuus saada ko. hinta-
hyvitys myös johonkin toiseen Lapuan kaupungin alueella 
olevaan tonttiin.
Osallistu arvontaan osoitteessa lapua.fi/onnenresepti

Osallistumisaika on 11.6.-16.8.2020. Arvonta tontti-illassa 25.8.2020.



1/2020 #parastaHyviä uutisia Lapualta8

Villa Jokirannan emäntä elää unelmaansa, 
ympärillään Luovuuden Lakeus

 S 
iellä sijaitsee pieni punai-
nen tupa ja Luovuuden La-
keuden toimitilat, eläinpiha 
ja talli. Ovella vastassa on 

tilan energinen emäntä Sonja Jo-
kiranta, joka oikeastaan kohtalon 
saattelemana asuu nyt Lapualla.
- Kun Lapuan Sanomien laajale-

vikkinen tuli postilaatikkooni Sei-
näjoella, luin siitä jutun, jossa tiis-
tenjokinen Johannes Sipilä kehui 
ja promosi kotikyläänsä. Ajattelin, 
että onpas ihanaa eloa maalla. 
Myöhemmin osui kohdalle talon ja 
tilan myynti-ilmoitus Tiistenjoelta. 
Päätin heti lähteä katsomaan paik-
kaa ja tässä sitä nyt ollaan, Sonja 
Jokiranta sanoo kyseisen talon pi-

hapiirissä.

Palaset loksahtivat
kohdalleen
Oulusta lähtöisin oleva nainen 
päätyi Etelä-Pohjanmaalle opiske-
lupaikkakuntansa Jyväskylän kaut-
ta. Kun hän ensimmäisen kerran 
astui autostaan myynti-ilmoituk-
sen houkuttelemana Tiistenjoella, 

Tiistenjoen kylänraitin keskivaiheilta 
poikkeaa Topparintie kohti peltola-
keaa ja metsänrantaa. 

”Lapuan Tiistenjoelta löytyi 
haaveideni kohde, pieni punai-

nen tupa maalla.”
Sonja Jokiranta

Lampaat ja hevoset ovat Sonja Jokirannan hyvinvointitilan 
yksi tärkeä elementti. Villa Jokiranta on paikka, jossa jär-
jestetään työhyvinvointipäiviä, kokouksia, juhlia, illanviet-
toja ja hemmotteluhetkiä läheisten ja ystävien kesken.

Elävät kylät

SOPIVAA 
ASUMISTA

Sirkku Koski 
Kiinteistönvälittäjä,
LKV
SKV Kiinteistönvälitys Oy
Kauppakatu 2
62100 Lapua
p. 0400 265 650

Raila Väisälä 
Myyntineuvottelija
SKV Kiinteistönvälitys Oy
Kauppakatu 2
62100 Lapua
p. 040 193 9884

Tutustu myös 
uusimpaan tietosuoja-
selosteeseemme
täältä 
http://www.skv.fi/
tietosuojaseloste
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Villa Jokirannan emäntä elää unelmaansa, 
ympärillään Luovuuden Lakeus

haaveiden palaset loksahtelivat 
kohdilleen. Jokiranta tunsi tulleen-
sa kotiin, keskelle kauneinta la-
keutta.
- Tila maalla, jossa voi pitää eläi-
miä ja pyörittää yritystoimintaa! 
Kaksi kertaa kävin vahvistamassa 
päätöstäni paikan päällä. Sitten 
menin pankkiin.
Tuosta hetkestä on kulunut kuusi 

vuotta. Jokirannan yritys puoles-
taan täyttää viisi vuotta.

Hyvinvointipalveluja
ja elämyksiä
Aluksi tilalla oli talo ja autotalli. 
Nyt Jokiranta on herättänyt paikan 
eloon. Autotalli on remontoitu va-
loisaksi ja raikkaaksi hyvinvointi-
tilaksi, jossa salin lisäksi on vuosi 
sitten valmistunut iso terassi ja 
infrapunasauna, ja huikeat näky-
mät lakeudelle, lammashakaan ja 
hevosaitaukseen. Sisätiloissa on 
poreamme ja suihkutilat.
Saman katon alta löytyy laaja kirjo 
hyvinvointipalveluita, joita räätä-
löidään eri kohderyhmille ja asiak-
kaille sopiviksi.
- Päämäärä on tuottaa hyvinvoin-
tia, iloa ja elämyksiä. Välineinä ovat 
minun ja palkkaamieni työntekijöi-
den ammattitaito sekä tilan eläi-
met. Niitä hellimällä ja hoivaamalla 
murheet unohtuvat. Lampaiden 
rapsuttelu, kissojen silittely, hevos-
taito- tai laulutunnit tekevät hyvää 
mielelle ja keholle, Jokiranta kuvai-
lee.
Hän on vuorovaikutuksen asian-
tuntija, tanssi- ja liiketerapeutti, 
Easel-ohjaaja sekä laulaja ja lau-
luntekijä. Tilalla on syttynyt jo uu-
sia tähtiä iskelmätaivaallekin, sillä 
Luovuuden Lakeus records tekee 
musiikin harrastajille ja ammatti-
laisille mittatilaustyönä musiikki-
kappaleita.
- Suunnitteilla on myös leiritoi-
mintaa mm. biisintekomielessä ja 
erilaisia hoivamaatilahankkeita. 
Täällä aloitellaan esimerkiksi län-
nenratsastusta, Jokiranta kertoo 
yrityksen tulevaisuuden suunnitel-
mista.

KIRPPIS SAKURAN YRITTÄJÄ ja Lapu-
an yrittäjien puheenjohtaja Mariia 
Harjunheimo löysi jo parikymp-
pisenä unelmiensa kodin Hellan-
maasta. Käytännössä se oli 1937 
rakennettu, vuosikymmenten saa-
tossa rapistunut talo 2,5 hehtaa-
rin tontilla, mutta Mariia näki siinä 
idyllin, joka vain oli odottanut hä-
nen ja perheen tuloa puhaltamaan 
uutta eloa kylmilleen jääneisiin ka-
mareihin.
- Käytännössä kaikki on tehty uu-
delleen. Vanhaa on oikeastaan vain 
talon hirsikehikko. Kaupanteosta 
on kulunut kahdeksan vuotta ja 
taitaa vieläkin olla viimeiset listat 
naputtelematta paikoilleen. Koko 
ajan tässä riittää hommaa, vaikka 
paljon on tehtykin, Mariia Harjun-
heimo toteaa.

TAAKSE OVAT JÄÄNEET alkuajat, jol-
loin Mariia oli muuttanut silloisen 
miehensä kanssa Nurmon rivita-
losta Hellanmaahan.

- Istuimme pihaportailla ihaile-
massa auringonlaskuja ja selän 
takana vallitsi remonttikaaos. 
Meneillään oli kylppäriremontti. 
Käytössä oli pihavessa ja pesey-
tyminen oli mahdollista läheisellä 
uimamontulla. 
Olihan se aikaa. Meillä oli Nurmos-
sa rivitalo, Hellanmaassa remontti, 
Länsikylässä hevoset ja Lapuan 
keskustassa kävin töissä, Mariia 
nauraa nyt 8 vuoden takaisille 
muistoille.
Pikavauhtia tontille rakentuivat 
myös hevostallit ja ratsastuskentät.
- Tavoitteena oli saada koti val-
miiksi ennen kuin poikani Feetu 
syntyi. Hän on nyt 3,5 vuotias. On 
hienoa tarjota lapselle kasvuym-
päristöksi tällainen turvallinen 
maalaismiljöö. Ympärillä on pellot 
ja metsäretken puitteet ovat 20 
metrin päässä pihasta. Feetu voi 
huoletta ajella mönkijällä tai rat-
sastaa ponilla. Kun hän tulee kou-
luikään, kyläkoulu on muutaman 

sadan metrin päässä. Kylällä on 
myös neuvola, kauppa ja postin 
palvelut, Mariia kuvailee.
Kaksi vuotta sitten myös hänen äi-
dilleen ostettiin talo, melkein naa-
purista. Se löytyi kyläläisiltä kyse-
lemällä, sillä talo ei ollut julkisessa 
myynnissä.
- Mummista on paljon apua arjes-
sa, Mariia antaa kiitosta.

HARJUNHEIMO ON KIRPPIS Sakuran 
yrittäjä. Lisäksi hän mm. ostaa ja 
myy hevosia.
- Kevät on ollut haasteellista ai-
kaa. Koronapandemia on vetänyt 
maton monen yrittäjän alta ja vie-
nyt työpaikkoja. Kannustan nyt 
tarttumaan toimeen. Jos on vä-
hänkin yrittäjäsilmää, niin ideoita 
kannattaa lähteä toteuttamaan.  
Lapualla on tilaa yrittää ja tarjol-
la monenlaista tukea, henkistä ja 
rahallista, millä pääsee vauhtiin, 
Mariia kannustaa yrittäjän näkö-
kulmasta.

Alkukesällä Jokirannan lampo-
lan uuhet ovat saaneet suloisia 
jälkeläisiä.

Kerrasta kolahti koko idylli

On hienoa tarjota lapselle kasvuympäristöksi 
tällainen turvallinen maalaismiljöö.

Mariia Harjunheimo elää kiireistä yrit-
täjän lapsiarkea, mutta nauttii kotona 
olemisesta, vaikka sielläkin riittää toi-
mintaa eläinten, talon ja tontin kanssa.
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Seija Mattila nauttii tilavasta ja lasitetusta parvek-
keesta, jonka kaiteen yli avautuvat hulppeat näkymät 
yli kaupungin keskustan. – Tykkään asua täällä kor-
kealla. Maisemat ovat komeat ja tänne ei kantaudu 
minkäänlaisia ääniä alhaalta, hän kertoo.

Seija Mattila avaa kotinsa oven 
Lapuan uusimman kerrostalon, 
Siltavahdin, kuudennessa kerrok-
sessa. Jo eteisessä tulijaa vastassa 
on valoisa näkymä huoneistoon 
ja olohuoneen suurista ikkunoista 
näkyy tuomiokirkon torni.

MATTILA ON ASUNUT Siltavahdissa 
pian neljän kuukauden ajan. Hän 
muutti uuteen kerrostalokaksioon 
vuokralle rivitalosta Siirilästä.
- Tulin Lapuan Kiinteistötuulien 
Johanna Suutalan kanssa katso-
maan tätä asuntoa ja se osui heti 
kohdilleen. Muita vuokra-asunto-
jen esittelyjä en tarvinnut. Olin heti 
valmis muuttamaan. Ei uskoisi, 
miten hyvin 45 neliömetrin suurui-
seen asuntoon, on kaikki sijoitettu 
niin toimivasti, myös sauna, Mattila 
kehuu.

HÄN SANOO, ETTÄ ASUNTO on juuri 
oikean kokoinen.
- Yhtään enempää en siivoamis-
ta tarvitse. Vuokralla asuminen on 
minulle sopiva asumismuoto. Mis-
tään ei tarvitse murehtia. Tämä on 
niin huoletonta asumista, Mattila 
kuvailee.
Valoisan kaksion kruunaa koko 
huoneiston mittainen, tilava la-
sitettu parveke, josta aukeavat 
hulppeat näköalat yli Lapuan kau-

pungin keskustan ja vieressä si-
jaitsevan Kulttuurikeskus Vanhan 
Paukun alueen. Lapuanjoki virtaa 
aivan talon vieressä.
- Tähän maisemaan, täällä kor-
kealla, ei varmasti kyllästy kos-
kaan. Täältä näkee komeasti jopa 
auringonlaskun. Se on joka kerta 
erilainen, Mattila toteaa.

SEIJA MATTILA ON KOTOISIN Kuor-
taneelta ja tehnyt elämäntyönsä 
Vantaalla. Pääkaupunkiseudulla 
asuvat edelleen kaikki hänen lap-
sensa.
- Lapualle olen muuttanut reilut 
20 vuotta sitten. Tämä on oikein 
sopivan kokoinen paikkakunta.
Täällä ovat lähellä kaupat ja palve-
lut. Bonuksena vieressä on Lapuan 
kulttuurin ja erilaisten toiminto-
jen sydän, Kulttuurikeskus Vanha 

Paukku. Alueella on mm. kirjasto, 
taidemuseo, teatteri, elokuvateat-
teri, kansalaisopisto, musiikkiopis-
to, erikoisliikkeitä ja jopa ruokara-
vintola.
Tämän ikäisenä on myös tärkeää, 
että terveyspalvelut ovat toimivat 
ja hyvin saavutettavissa, kuten La-
pualla, Mattila pohtii.
Hän hoitaa kuntoaan mm. käve-
lylenkeillä ja pyöräillen.
- Simpsiöllä käymme kävelemäs-
sä ystäväni kanssa. Sinne menem-
me autolla ja sitten kävelemme 
metsässä. Tästä kotoakin on help-
po mennä lenkille. Pyörätiet lähte-
vät heti ulko-ovelta. 
Huhdanneva ja raviradan suunta 
ovat mukavia ympäristöjä ulkoi-
luun. Juuri äsken tulin sieltä 6 kilo-
metrin kävelylenkiltä, Mattila ker-
too iloisena.

Kaikki palvelut, mitä tarvitsen, ovat lähellä

Elinvoimainen keskusta
Kulttuurikeskus Vanhan Paukun alueella on 
mm. kirjasto, taidemuseo, teatteri, elokuvateat-
teri, kansalaisopisto, musiikkiopisto, erikoisliik-
keitä ja jopa ruokaravintola.

SOPIVAA
ASUMISTA

Terveyspal-
velut ovat 

toimivat ja hyvin 
saavutettavat.
Seija Mattila

Esa Suutala
Yrittäjä
0400 266 019
esa.suutala@
kiinteistotuulet.fi

Johanna Suutala
Kiinteistönvälittäjä, LKV
040 579 4746
johanna.suutala@
kiinteistotuulet.fi

kiinteistötuulet

Open Market 
kiinteistövälitys
www.openmarket.fi

Kiinteistötoimisto 
Kätkänaho oy
www.katkanaho.fi

Pirjon Kodit LKV Oy
www.pirjonkodit.fi

Lapualla
aktiivisimmin
asuntoja
välittävät myös 
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Paikkakunnan vahvuutena ovat laadukkaat, 
kaupungin palvelut maaseutumaisessa 
ympäristössä. 

Nuoripari Jenniina Nikunlassi ja 
Aleksi Honkala ovat tehneet rat-
kaisevan päätöksen elämässään. 
He ovat ostaneet yhdessä en-
siasunnon. Pariskunnalla on edes-
sään ikimuistoinen kesä, kun he 
aloittavat  sisustamaan uutta ko-
tiaan, terassia ja pientä puutarhaa.
- Muutamme vuokra-asunnosta 
Seinäjoelta Lapualle. Asuntokuu-
me alkoi nousta, kun vanha asun-
to alkoi käydä pieneksi emmekä 
halunneet enää asua vuokralla. 
Etsimme ensin kotia Seinäjoelta, 
mutta asuntojen hintataso sai laa-
jentamaan etsintää myös Lapualle. 
Nyt on asuntokaupat tehty. Kodiksi 
valikoitui tosi kiva paritalo Siiriläs-
tä, Nikunlassi ja Honkala iloitsevat.

ASUNNON OSTOON suunnitellulla 
budjetilla Seinäjoella tarjolla olisi 
ollut 30-40 vuotta vanhoja rivita-
loasuntoja, kunnes kohdalle osui 

puolta uudempi paritalovaihtoehto 
Lapualta.
- Vanha rivitaloasunto olisi tiennyt 
paljon remonttihommia, kun taas 
Lapualla uudempaan paritaloon 
tarvitsee lähes pelkästään muut-
taa asumaan. 
Kaiken lisäksi saamme enemmän 
neliöitä, lapualaistumassa oleva 
pariskunta vertailee.

KUMMALLEKAAN EI ERITYISESTI ole 
väliä, minkä kokoisessa kaupun-
gissa asuvat, kunhan heille tärkeät 
palvelut ovat saatavilla.
- Meillä ei ole vielä ketään tuttuja 

Nuorenparin
ensiasunnoksi 
valikoitui paritalo 
Siirilästä

Hei, 
me muute-

taan Lapualle!
Jenniina Nikunlassi

Kun Marjo ja Veli-Matti Köykän 
kolme poikaa kasvoivat aikuisikään 
ja lensivät kotipesästä opiskelu-
paikkakunnilleen, alkoi asuminen 
omakotitalossa Liuhtarissa mie-
tityttämään kahdestaan jäänyttä 
pariskuntaa.

HE PÄÄTTIVÄT JÄRKEISTÄÄ asumis-
taan, löysivät sopivan kerrostalo-
kolmion Lapuan keskustasta La-
puanjoen rannalta.
- Tässä on nyt asuttu kuukauden 
verran ja kaikessa on vielä uutuu-
den viehätystä, Köykän pariskunta 
kertoo istuessaan uuden kotinsa 
lasitetulla, tilavalla parvekkeella.
Heidän asuntonsa sijaitsee ylim-
män kerroksen kulmahuoneistos-
sa.
- Hissillinen kerrostalo, mutta 
teimme periaatepäätöksen, että 
kuljemme portaita pitkin. Niitä 

on 73 askelmaa. Huomasi, että jo 
muutamassa viikossa kunto nousi, 
Veli-Matti Köykkä arvioi.
Pariskunnan muuttopäätökseen 
ja asunnon valintaan vaikutti moni 
pieni osatekijä.
- Onhan se iso hyppäys omako-
titalosta kerrostaloasujaksi. Kyl-
lähän tämä yksinkertaistaa arkea. 
Meillä on maapaikka Ilmajoella, 
johon tarvittaessa pääsee moot-
torisahahommiin ja ulkotöihin. Nyt 
sinne on helppo lähteä, kun ei ker-
rostaloasujalla ole ruohonleikkuu-
ta ja lumitöitä tehtävinä, Veli-Matti 
suunnittelee.

MARJO KÖYKÄN LAPSUUDENKOTI on 
ollut kerrostalossa, joten hän tyk-
kää kerrostalotunnelmasta.
- Tässä on kaikki ympärillä. Pär-
jäämme yhdellä autolla. Uimahalli 
on lähellä ja mukavat ulkoilureitit 

Kerrostaloasuminen 
yksinkertaistaa 
arkea

kavereita Lapualla asumassa, jo-
ten varmasti edelleen käymme va-
paa-ajalla Seinäjoella, mutta näp-
pärähän siellä on käydä, pariskunta 
toteaa.
Lapualle muuton myötä Honkalan 
työmatka, joka suuntautuu Ala-
järvelle, lyhenee. Nikunlassin työ-
paikka on toistaiseksi Seinäjoella, 
mutta hänellä on osittainen mah-

dollisuus etätyöhön.
- Lapua ei ole meille kummalle-
kaan entuudestaan tuttu. Olemme 
kotoisin Kokkolasta ja nyt on asuttu 
Seinäjoella yhdessä kolme vuotta. 
Tutuilta olemme kuulleet paljon 
myönteisiä asioita Lapuasta. Nyt 
päätimme ottaa selvää, millainen 
Lapua on asuinpaikkakuntana, Ni-
kunlassi arvioi.

Heille tärkeät harrastusmahdolli-
suudet ovat myös uudella kotipaik-
kakunnalla.
- Kuntosaleja näyttää Lapualta 
löytyvän ja Simpsiön metsäpolkuja 
tulemme käyttämään koiran kans-
sa lenkkeillessä. Harrastamme 
myös agilityä ja Lapualla on har-
rastukselle oma seura, Nikunlassi 
tietää.

Jenniina Nikunlassi ja Aleksi Honkala ovat 
kesäkuun alussa saaneet muuttaa ensimmäi-
seen yhteiseen omistusasuntoon.

vieressä. Työmatka Liuhtarissa si-
jaitsevaan äitiysneuvolaan sujuu 
pyörällä, neuvolan terveydenhoita-
jana oleva Marjo Köykkä toteaa.
Lyhyt työmatka on myös Helluntai-
seurakunnan pastorina toimivalla 
Veli-Matilla.
Pariskunnan omakotitalo Liuhta-
rissa löysi uudet omistajat Ylista-
rosta.

- Tuttavapariskunta sai vihiä ai-
keistamme vaihtaa asumismuo-
toa ja päättivät ostaa talomme. Se 
nopeutti myös meidän ratkaisua. 
Tässä kerrostaloyhtiössä on muka-
vana lisänä asukkaiden yhteiskäy-
tössä oleva kalustettu, saunallinen 
yksiö, jota voi vuokrata. Se on kä-
tevä vaihtoehto, kun pojat käyvät 
kylässä, Köykät kertovat.

He ovat asuneet Lapualla 8 vuotta 
ja kehuvat kaupunkia joka suhtees-
sa.
- Paikkakunnan vahvuutena ovat 
laadukkaat, kaupungin palvelut 
maaseutumaisessa ympäristös-
sä. Moni ei myöskään hoksaa, että 
täällä ovat ilmaiset parkkipaikat 
kaikkialla. Se on luksusta, Köykät 
kuvailevat.

Marjo ja Veli-Matti Köykkä ovat 
vaihtaneet omakotitalon huoletto-
mampaan kerrostaloasumiseen. 
– Tässä on kaikki kompaktissa 
koossa, pariskunta toteaa.
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SOPIVAA
ASUMISTA

Lapuan Kotiasunnot 
Poutuntie 8,
62100 Lapua
www.kotiasunnot.fi

Jussi Voutilainen
Toimitusjohtaja
044 438 4085
jussi.voutilainen@
kotiasunnot.fi

Keskuskoulun rehtori Jukka Ko-
diksella on kadehdittavan kätevä 
työmatka. Kun hän hyppää polku-
pyöränsä selkään kotipihassaan, 
niin jo muutamassa minuutissa 
hän on perillä työpaikallaan.

SAMANLAINEN ON PERHEEN nuorim-
maisen lapsen koulumatka, joka 
suuntautuu Keskuskoulun vieressä 
olevalle yläkoululle. Paljon ei aa-
mutuimiin ehdi unipurut silmistä 
karista, kun ollaan jo perillä.
- Meillä on valoisa, parvekkeelli-
nen, täysin pintaremontoitu Ko-
tiasuntojen vuokrakaksio. Sijainti 
on aivan kaupungin keskustassa 
ja vuokra erittäin kilpailukykyinen, 
Jukka Kodis kuvailee perheen tä-
mänhetkistä asuntoa.

KODIKSET OVAT ASUNEET Miian-
kylän kaksiossa syksystä alkaen, 
jolloin myös perheen äiti ja nuo-
rin lapsista muuttivat Siikajoelta, 
Raahen ja Oulun kupeesta, La-
pualle. Jukka Kodiksen muutto-
kuorma siirtyi jo vuotta aiemmin, 
jolloin hän aloitti Keskuskoulun 
rehtorin virassa.
Ennen nykyistä vuokra-asuntoa 
koti sijaitsi Ritakalliolla, Vana-
montiellä. Se löytyi, kuten ny-
kyinenkin asunto, Kotiasuntojen 

vuokra-asuntomarkkinoiden tar-
jonnasta.
Lapualla on monipuolinen tont-
titarjonta, mutta myös erilaisia 
asumisvaihtoehtoja omistusasun-
noista vuokrakoteihin. Yksi vaih-
toehto monista on hankkia vuok-
ra-asunto Lapuan Kotiasunnot Oy 
kautta, joka on kaupungin oma 
vuokra-asuntotoimintaa pyörittä-
vä yhtiö.
- Oli hienoa huomata, että kau-
punki on ottanut markkinointika-
navakseen myös vuokraovi.com:n. 
Vuokra-asuntotoiminta on eriy-
tetty omaksi yhtiökseen ja asun-
toja on lähdetty järjestelmällisesti 
remontoimaan ja kunnostamaan. 
Tarjolla on hyviä vaihtoehtoja 
myös niille, jotka haluavat asua 
vuokralla, Kodis toteaa.
Hän kertoo hakeutuneensa La-
pualle töihin muun perheen innoit-
tamana.
- Vaimoni opiskelukaveri on ollut 
Lapualta ja luonut vuosien varrella 
myönteistä kuvaa paikkakunnasta. 
Minun kosketukseni kaupunkiin on 
muodostunut entisen kiekkovas-
tustajani kautta. Kiekkoa pelan-
neena olen nyt myös hakeutunut 
Lapualla Virkiän harrastekiekon 
pariin.
- Nuorin lapsistamme aloitti ylä-

koulun syksyllä, joten se oli hyvä 
murroskohta siirtyä Lapualle. 
Vaimo käy töissä Kauhavalla eri-
tyisopettajana. Tyttäristämme 
muut kolme ovat täysi-ikäisiä ja 
opiskelevat Oulussa, Jukka Kodis 
selvittää.

KODIKSET OVAT VIETTÄNEET vielä 
kevään ajan viikonloppuja vanhalla 
kotipaikkakunnallaan Siikajoella, 
koska siellä on uutta omistajaa et-
sitty perheen isolle omakotitalolle.

- Nyt talo on myyty. Suunnitel-
missa on katsella rauhassa vaih-
toehtoja asumisen suhteen. Tähän 
asti pieni vuokrahuoneisto on toi-
minut meidän tarpeisiimme hyvin.
Mielenkiintoista on ollut huomata 
näinä kahtena Lapualla asuttuna 
vuotena, kuinka puhdas ilma täällä 
on, kun ei ole esimerkiksi tehtaita, 
kuten Raahessa, tai kuinka paljon 
lämpimämpää täällä sisämaassa 
on, kun meri ei ole vieressä, Kodis 
kuvailee.

Monipuolinen
valikoima
vuokra-asuntoja

Jukka Kodis on löytänyt perheensä tarpeisiin sopivan vuokra-asun-
non Lapuan Kotiasuntojen kautta. -Kaksio on kuin uusi. Kaikki on 
täysin pintaremontoitu ja vuokra on kilpailukykyinen, Kodis kehuu.

Mielenkiintoista on ollut 
huomata näinä kahtena La-

pualla asuttuna vuotena, kuinka 
puhdas ilma täällä on.
Jukka Kodis

 Vuokra-asuntoja on kes-
kustassa sekä Tiistenjoella, 
Haapakoskella ja Hirvijoella.

 Asuntoja on yli 90 neliön 
perheasunnoista 30 neliön 
yksiöihin; rivitaloja, kerrosta-
loja ja luhtitaloja. Opiskeli-
joille on soluja.

 Tarjolla on myös lyhyt-
aikaiseen asumiseen eri 
vaihtoehtoja.

Elinvoimainen keskusta


