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Hyviä Uutisia Lapualta
on kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy
kaksi kertaa vuodessa.
Lehti jaetaan jokaiseen
lapualaistalouteen.
Lehti on luettavissa
myös kaupungin
verkkosivuilla.

Kaupunginjohtajan terveiset

Harrastusvaihtoehtojen runsaus on
Lapuan voimavara

Hyvinvointimme
tukena on vapaaajan monipuolinen
tekeminen.

L

apualla riittää harrastusmahdollisuuksia. Vaihtoehtojen runsaus
on Lapuan voimavara. Tällä kerralla Hyviä Uutisia Lapualta -tiedotuslehtemme keskittyy Lapuan harrastusvaihtoehtojen esittelyyn.

LAPUALLA VOIT HARRASTAA liikuntaa ulkokentillä, liikuntapuistoissa,
sisäliikuntatiloissa, kuntosaleissa, hiihtoladuilla, jääalueilla, vesiliikuntapaikoissa, maastoliikuntapaikoissa, frisbeegolfkentillä, moottoriurheilukeskuksessa tai eläinurheilualueella. Lapualla voit harrastaa soveltavaa
liikuntaa, terveysliikuntaa, harrasteliikuntaa, kuntoliikuntaa, junioriurheilua, aikuisurheilua, kilpaurheilua tai huippu- ja ammattilaisurheilua.

Lapua ei
tee joko
tai vaan sekä
että.

VOIT HARRASTAA YKSIN tai ryhmässä.
Kulttuurista kiinnostuneena voit viettää
aikaasi teatterissa, taidenäyttelyssä tai
musiikkitapahtumissa. Kansalaisopiston kurssipaletista löytyy tarjontaa
kaikenikäisille opiskelijoille. Lapuan
taidekoulussa ja musiikkiopistossa voit
harrastaa tavoitteellisesti. Harrastusvaihtoehtoja löytyy myös Lapuan yhdistyksistä, joihin voit tutustua nettisivuillamme (lapua.fi/yhdistykset). Vanhan Paukun kulttuurikeskuksessa
sijaitseva kirjastomme tukee lukuharrastusta, media- ja digitaitoja sekä
elinikäistä oppimista.
Harrastusvaihtoehtojemme tarjontaan ja tahtotilaan sopii hyvin se,
että Lapua ei tee ”joko tai” vaan ”sekä että”. Lapualla voi valita molemmat eikä vaihtoehtoja karsita. Lapuan Taidemuseossa on lehden
ilmestyessä meneillään Lapuan taiteilijaseuran 50-vuotisjuhlanäyttely
Sillanrakentajat. Rauno Lepistön maalaus ”René Magritte pesiskaupungissa” kuvaa upeasti juuri tätä lapualaista sekä että -asennetta ja sitä,
miten Lapualle sopivat sekä urheilu että kulttuuri. Lapuan maaperä on
menestystarinoiden rikastamaa ja tähän liittyen voit sivuiltamme löytää
myös juttuja siitä, miten harrastus voi johtaa huippu- tai ammattilaisurheiluun.

Lapuan yhtenä tavoitteena on hyvinvointi. Uskon, että Lapuan runsaiden
harrastusmahdollisuuksien avulla voimme parantaa asukkaittemme
hyvinvointia.
Satu Kankare
Kaupunginjohtaja

Simpsiön ladut ja reitit
SIMPSIÖN LADUT
LAAVUT 5 kpl
Hiihtomajan laavu
Rytilammen laavu
Fröökynä laavu
Pikkulaavu
Hotellin kota

9,0 km
Valaistu 7,0 km
Laavun lenkki 2,5 km

FRISBEEGOLF
18-reikäinen
vaativa rata

MAASTOPYÖRÄILYYN
SOVELTUVAT POLUT
LUONTOREITIT
Rinnehiihtokeskus - Hiihtomaja:
Piispanpolku 2,7 km
Kalliomaanpolku 3,7 km
Rytilammen kierros 1,1 km

TALVIKÄVELYREITTI

Hiihtolatujen ylläpito:
Lapuan kaupunki/
Liikuntatoimi
puh. 044 438 4593
Valot sammuvat
klo 22.30
Luontopolkujen hoito:
Lapua kaupunki/
Viherlaitos
puh. 06 438 4111

Kalliomaan polun
reittikuvaus:
www.visitpohjanmaa.fi/
kalliomaa
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Rinnealueelle rakentuu ensi kesäksi
eritasoisia alamäkipyöräilyreittejä ja
pyöräilijöiden käyttöön tulee hissi.

Simpsiö on
ainutlaatuinen, monien
mahdollisuuksien
kohde.
Markku Turja

AKTIVITEETTI
SIMPSIÖ
Hoidetut hiihtoladut
vaihtelevissa maastoissa
Kiintorastiverkosto
Viitoitetut luontopolut
Maastopyöräreitistö
Kuntoportaat

Rinnealueella on myös K-55 hyppyrimäki. Kuva Pasi Ahola

Läntisen Suomen monipuolisin
ja suurin Simpsiö tarjoaa
aktiviteetteja ympäri vuoden
parhaiten läntisen Suomen suurimpana
monirinteisenä laskettelukeskuksena. Alueen ympärivuotinen kehittyminen on lisännyt kävijöiden
määrää uusimpien aktiviteettien,
maakunnan pisimpien kuntoportaiden ja 18-väyläisen frisbeegolfradan myötä. Metsäinen frisbeegolfrata täyttää kilparadan
vaatimukset ja soveltuu aloitteleville harrastajille, mutta haastaa
myös edistyneempiä lajin kilpapelaajia. Ensimmäistä vuottaan käytössä olevat 400 metrin pituiset
valaistut kuntoportaat puolestaan
liikuttavat kaikenikäisiä kuntoilijoita.

LAPUAN SIMPSIÖ TUNNETAAN

- SIMPSIÖN ALUEEN kehittäminen on

käynnissä monella rintamalla. Jo
nyt meillä on tarjota monipuoliset
liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet.

Alkavalla kaudella parannetaan lisää talviliikkumisen edellytyksiä:
uudet lumitykit ja lumetusjärjestelmän uusiminen mahdollistavat
laskettelukauden
aikaistamista,
kunhan vain saadaan pakkasta.
Mittava määrä vuokraamon välineistä on uusittu ja kausi päästään
aloittamaan tuliterillä välineillä.
Viimeisimpänä on kunnostettu iso
parkkialue, Simpsiönvuori Oy:n toimitusjohtaja Markku Turja kertoo
rinteen kuulumisia.

Parhaat aktiviteetit ja
luontoelämykset
Seuraavaksi on toteutumassa rinnealueelle alamäkipyöräilyreitit.
- Tarkoitus on aloittaa rakentaminen keväällä ja kesällä radat ovat
käytössä. Eritasoisia ratoja rinnealueelle on tulossa neljä, joista yksi
on pidempi rata. Alamäkipyöräilyn

käyttöön tulee rinnealueen reunimmaisin hissi, Turja sanoo.
Alkavaan hankkeeseen on sisällytetty myös Simpsiölle ensilumenlatu.
- Tulevan talven lunta tykitetään
lumivarastoksi 4000–5000 kuutiometriä. Sillä saadaan Simpsiön
noin kilometrin mittainen ylälatu
kuntohiihtäjille ensilumen laduksi,
Turja toteaa.
Ensi kesänä kaupunki kunnostaa
myös Simpsiön rinnehiihtokeskuksen lammen uimapaikaksi.
- Lasten rinteen ja kuntoportaiden
puoleinen ranta tehdään hiekkarannaksi, josta on lastenkin hyvä
mennä uimaan. Lenkin, porraskuntoilun, maasto- ja alamäkipyöräilyn
tai frisbeegolf-kierroksen jälkeen
sinne pääsee kätevästi virkistäytymään, Turja vinkkaa.

Simpsiö Bike Park
1. Easy Flowing 2. Super Safar
3. Into Woods 4. High & Low

4.
1.

2.
3.

Simpsiön
frisbeegolfrata
18-reikäinen AA1,
metsärata
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Lapua on lapsiperheelle paras
paikka. Täällä on koulu ja
harrastukset lähellä.
Mari Knuuttila

Monipuolisesti
harrastuksia
- Lapua on pieni kaupunki, mutta
täällä on suuret harrastusmahdollisuudet. Ennen kuin pesäpallo
valikoitui minulle päälajiksi, ehdin
pelata lentopalloa ja osallistua taiteen perusopetukseen kansalaisopiston käsityö- ja kuvataidekouluissa. Olen yleisurheillut, soittanut
pianoa, voimistellut naisvoimistelijoissa, lasketellut ja hiihtänyt Simpsiöllä, Lepistö luettelee muutamia
esimerkkejä lapsuudenharrastuksistaan.
Janette
opiskelee
parhaillaan
Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa ravitsemustieteitä. Meneillään
on neljäs vuosi.
- Ensin tuntui hyvältä saada etäisyyttä kotipaikkakuntaan, mutta
välimatkan takaa on alkanut nähdä paremmin Lapuan vahvuuksia.
Täällä on huippu-urheiluseuroja
ja harrastusmahdollisuuksia, kulttuuria ja toimivat palvelut. Aina
ei tule ajatelleeksi, että Lapua on
myös turvallinen paikka asua, koska se on niin itsestään selvää, Lepistö pohtii.

Junioripelaajien
esikuva
Lapuan Virkiän pesäpallojaostossa
tehdään määrätietoista työtä, että
lajin pariin kasvaisi uusia mestareita.
- Kasvattajaseuralla on iso merkitys joukkuepelaajaksi kasvamisen
polulla. Kun taustalla asiat ovat
kunnossa, pelaajat voivat keskittyä
kehittymiseen, Lepistö toteaa.
Janette on monen junioripelaajan
suuri idoli. Yhtä lailla kuin Lepistö
seurasi aikoinaan omien esikuviensa toimintaa kentällä, sitä tekevät
hänen kohdallaan mm. Loviisa ja
Lumia Knuuttila. Hekin harrastavat pesäpalloa.

Janette Lepistö on Lumia ja Loviisa Knuuttilan suuri
esikuva. He seuraavat tarkasti idolinsa onnistumisia
ja ratkaisuja peleissä.

Lapualla kasvaa
mestareita
moninkertaisesti palkittu Lapuan Virkiää edustava Janette Lepistö oli
5-vuotias pesiskoululainen, hän
seurasi pesäpallokentän laidalla
kuinka paikkakunnan naisjoukkue
huuhtoi kultaa pesiksen ylimmällä
sarjatasolla. Joukkueessa pelasi-

KUN NAISTEN SUPERPESIKSESSÄ

vat tuolloin Lepistön lajin esikuvat,
seuran omat kasvatit Tiia Pöntinen ja Sirpa Pollari. Lepistö halusi
tulla idoliensa kaltaiseksi.
tarjonneet
puitteet siihen, että päättäväisen
pienen tytön haave kasvaa SuoLAPUA JA VIRKIÄ OVAT

men parhaaksi pesäpalloilijaksi on
ollut mahdollista.
Lepistö on nyt moninkertaisesti
palkittu lyöjäjokeri ja Itä-Länsi-arvo-otteluissa edustanut pelaaja,
joka jatkaa edelleen pelaajauraansa kasvattajaseurassaan.

- Me katsomme kaikki Janetten
pelit joko paikan päällä tai sitten televisiosta. Kunnarit katsomme moneen kertaan. Koulussa Ruhassa
välitunnilla puhutaan pesiksestä ja
koulussa järjestetään omia itä-länsi -pesäpallo-otteluita. Olemme
myös pitäneet esitelmiä lajista ja
tiedämme esimerkiksi kaikki mestarijoukkueet eri vuosilta, Loviisa ja
Lumia kertovat.
Molemmat tytöt pelaavat Virkiän
E-tyttöjoukkueessa.
- Näin koulussa ilmoitustaululla
lapun, jossa kerrottiin pesäpalloharjoituksien alkamisesta. Katsoin
paljon YouTubesta videoita lajista

Aina ei tule
ajatelleeksi, että Lapua on
myös turvallinen
paikka asua, koska se on niin itsestään selvää.
Janette Lepistö
ja otin selvää kavereilta, Loviisa
(10 v) muistelee.
Pian hänen mukanaan harjoituksiin
lähti myös Lumia (11 v). Sen jälkeen
pesäpallosta on tullut sisaruksille tärkeä yhteinen harrastus, joka
saattaa olla myös geeneissä, sillä
myös heidän äitinsä, Mari Knuuttila (o.s. Klemettilä) on pelannut
pesäpalloa Lapuan Virkiässä ja
ollut voittamassa joukkueelleen
kultaa.
- Minun nuoruudessani pesäpallo
oli vahvassa asemassa Lapualla,
aivan kuten se nytkin on, mutta
nykyisin harrastusmahdollisuudet
ovat myös laajentuneet mahtavasti. Itse olen aloittanut kansalaisopistossa aikuisten taideopinnot
ja käyn keramiikan lyhytkursseja
viikonloppuisin, Mari Knuuttila kertoo.
Hän ehti miehensä kanssa asua
jonkin aikaa Seinäjoella, mutta
Lapuan Ruhasta kotoisin oleva pariskunta halusi palata takaisin juurilleen.
- Lapua on lapsiperheelle paras
paikka. Täällä on koulu ja harrastukset lähellä. Ne ehkä painoivat
eniten vaakakupissa, kun muutimme takaisin vajaat kymmenen
vuotta sitten, Mari Knuuttila arvioi.

Pelien jälkeen superpesispelaajat ehtivät junioreille tärkeisiin
fanikuviin. Lumia Janetten reppuselässä.
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Koti Lapualla on liigan
luottopelaajalle arjen
luksusta
MIESTEN KORIPALLOLIIGAN KONKARI

ja Lapuan Kobrien kapteeni Antto
Nikkarinen perheineen on kotiutunut hyvin Lapualle. Helsingissä
syntynyt, Vantaalla ja Espoossa
kasvanut sekä suurimman osan
elämästään
Etelä-Suomessa

asunut Nikkarinen ei ikävöi ruuhka-Suomeen. Varsinkaan nyt, kun
perheessä on 2,5 vuoden ikäinen
Eino.
- TEIN SOPIMUKSEN KOBRIEN kanssa
kaksi vuotta sitten. Eino oli kahden
kuukauden ikäinen, kun muutim-

me perheinemme Lapualle. Kaupunki oli jo entuudestaan tuttu,
koska avopuolisoni Sennin äiti on
Lapualta kotoisin. Paikkakunnalla
oli näin meillä valmiit verkostot,
Sennin serkut, tädit ja suuri suku,
minulla koripalloyhteisöni, Nikkari-

Arvostan
sitä, että
kaikki on arjessa
lähellä.
Antto Nikkarinen

Alanurmon Vire ry
BC-Lapua ry

nen kertoo.

Palvelut saa
jonottamatta
Lapua on tuntunut turvalliselta ja
leppoisalta kaupungilta, joka varsinkin näiden kahden poikkeuksellisen vuoden aikana on vain korostunut.
- En ole ikävöinyt Etelä-Suomen
menoja. Perheen myötä tarpeet
ovat muuttuneet. Arvostan sitä,
että kaikki on arjessa lähellä. Palvelut saa jonottamatta. Einollakin
on jo omia harrastuksia. Hän käy
kansalaisopiston muskarissa ja
seurakunnan päiväkerhossa.
- Perheenä ulkoilemme leikkipuistoissa ja retkeilemme Simpsiöllä,
jossa on myös tosi mahtavat kuntoportaat! Senni käy sienestämässä, minä kalastamassa, Nikkarinen
sanoo.
Hän on koripalloammattilaisena ja
miesten koripallon maajoukkuepelaajana asunut useilla eri paikkakunnilla. Lapua on niiden joukossa
positiivinen yllättäjä. Tänne on ollut
helppo sijoittua.
- Meillä on nyt ensimmäistä kertaa oma piha. Ulos voi mennä, ettei
tarvitse aina lähteä johonkin. Meillä
on kolme koiraa, jotka on helppo
päästää välillä vain omaan pihaan
ulkoilemaan. Tekemistäkin on riittänyt koripallon ulkopuolella eikä
aika ole tullut pitkäksi, Nikkarinen
toteaa.

Kuudes pelaaja
katsomossa

Kobrien kapteeni Antto
Nikkarisen fani no 1 on Eino
Nikkarinen, joka jo tietää,
miten koripallossa tehdään
pisteitä.

LAPUALAISIA
URHEILU- JA
HARRASTESEUROJA

Perheen arki pyörii paljon Anton
työn ympärillä ja perhe käy kannustamassa isää katsomossa. Einolla on jo oma fanipaitakin.
- Eino on tietysti paras fanini, mutta Lapualla katsomossa on hyvä
kannustava yleisö. Menestykseen
tarvitaan katsomosta kuudennen
kenttäpelaajan tukea. Se siivittää
pelaajia parempiin suorituksiin.
Lapualla on myös junioripuolella
kasvamassa uutta sukupolvea. Saa
nähdä, minkä lajin Eino valitsee.
Kotona kyllä altistuu koripallolle,
mutta kyllä häntä vielä enemmän
kiinnostavat traktorit ja autot, Nikkarinen hymyilee.

Bowhunting Team Lapua
Haapakosken Kiri
Karate Team Lapua ry
Kauhajärven Töpinä
Kobra-Basket Lapua ry
Korikobrat Lapua ry
Lakeuden Kennelkerho
ry / Agilityjaos
Lapuan Crossikerho ry
Lapuan Erotuomarikerho ry
Lapuan Frisbeegolf
Club Ry
Lapuan Hapkido ry
Lapuan Naisvoimistelijat
Lapuan Ponnistus
Lapuan Seudun
Ampujat ry
Lapuan Seudun
Kalakerho ry
Lapuan Sulkis ry
Lapuan Urheiluautoilijat ry
Lapuan Virkiä ry
Lapuan Yksityisratsastajat
Lyra ry
Notkeat Puuhevoset ry
Ruha Wolley ry
Salibandyseura Lapua ry
Tanssiseura Lapuan
Huisku ry

Harrastamisen
Suomen malli
Harrastamisen Suomen
malli mahdollistaa perusopetuksen vuosiluokkien 1.-9.
sekä lisäopetuksen oppilaille
maksuttomat harrastamismahdollisuudet koulupäivän
yhteydessä.
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TEKEMISTÄ
VAPAAAIKAAN
Suomessa on väkilukuun
nähden paljon yhdistyksiä.
Yhdistysrekisterissä lapualaisia yhdistyksiä on rekisteröitynä yli 300.
Lukuisten yhdistysten joukosta voi poimia sen omansa
olipa kyse musiikista, luontoharrastuksista, keräilystä,
harrastajateatterista, radioamatööritoiminnasta, uskonnosta, kulttuurista, ystävyysseuroista - melkeinpä mistä
tahansa, sillä lista on pitkä:
aktiivisesti Lapualla toimii yli
sata yhdistystä.
lapua.fi/yhdistykset

PAIKKOJA
VAPAAAIKAAN
Agilityrata
Cross-fit
Frisbeegolfratoja
Harjoitushalli
Patruuna-areena
Hiihtomajan sauna
avantoineen
Jäähalli
Keilahalli
Kesäuimala

Lapualla on erinomaiset puitteet
ilma-aseharrastukselle. Aaro Vuorimaa on saavuttanut liikkuvaan
maaliin ampumisessa useita arvokisamitaleita. Seuraavana tähtäimessä
ovat lajin MM-kilpailut Ranskassa.

Kivimäen moottorirata
Kojolan ratsutalli
Kuntosalit
Lasten liikennepuisto
Monitoimiareenat
Motocrossrata
Padel hallit
Huhdannevan ravirata
Urheilutalo:
- virkistysuimala
Sateenkaari
- kuntosali
- painisali
- squash-sali
Ympärivuotiset kuntoilupuistot, luistelu- ja palloilukentät

Lapualainen lapualaisella kohti maailma
Eipä arvannut Martti Takala viisi vuotta sitten,
että vei Lapuan ilma-aseradalle tämän päivän
huippuampujan, Aaro Vuorimaan.

V

anhan Paukun alueella on ilma-aserata ja
pappani tiesi, että siellä
järjestetään yleisiä ampumailtoja, joihin kaikki voivat tulla
tutustumaan lajiin. Hän vei minut
sinne ja siitä se lähti.
Hyvin pian osallistuin ilma-aseradalla järjestettyyn ampuma-

kouluun, jossa sain hyvät lajin perusopit, Aaro Vuorimaa kertoo.
Hänen lajikseen on valikoitunut kivääriammunta liikkuvaan maaliin.
Palkintokaappia koristavat monet
arvokisapalkinnot, mm. Kroatiassa
ja Unkarissa 2019 voitetut kultamitalit EM-kilpailuista ja EM-hopea
viime vuodelta Puolasta.

- Lajin MM-kisoja on siirretty kolme kertaa. Ne ovat tähtäimessäni
olevat seuraavat suuret kisat ensi
kesänä Ranskassa, Aaro suunnittelee.
Hän suorittaa parhaillaan asevelvollisuuttaan urheilujoukoissa
Santahaminassa.
- Vielä en ole ehtinyt kunnolla tutustumaan millaiset lajin harjoitusmahdollisuudet siellä ovat, mutta
sen tiedän, että Lapuan ilma-aseradan vertaiset ne eivät ole, koska
täällä on aivan huippurata. Rata on

uusittu Leader Aisaparin hankkeena muutama vuosi sitten. Silloin
siirryttiin digiaikaan ja elektronisiin ratoihin. Radalla ammutaan
normaaliluodeilla:
lasersensorit
tunnistavat, miten luoti etenee
ja näytölle piirtyy osuma tauluun
tarkemmin kuin ihmissilmä pystyy
erottamaan, Vuorimaa kehuu.
Nykyisellä, uusitulla ilma-aseradalla on 15 pystyammuntapaikkaa
ja yksi liikkuvan taulun paikka.
Vuorimaa kuvailee radan puitteita
älyttömän upeiksi ja hän viettääkin
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Suomen Kennelliiiton lukukoirakoulutuksen käyneet viralliset lukukoirat
Late ja Tahvo odottavat lukijoita
Lapuan kaupunginkirjastossa.

tuksen pariin toi pappani, mutta
täällä käy paljon vanhempia lapsineen, isiä ja poikia, äitiä ja tyttäriä,
Vuorimaa vinkkaa.

- Lapualla
koiraharrastajilla on erinomaiset puitteet.

Ennen kilpailu-uransa alkua Aaro
Vuorimaa kulki 10-vuotiaasta alkaen pappansa kanssa myös hirvijahdissa.
- 13-vuotiaana suoritin metsästäjätutkinnon ja edelleen käyn
hirvimetsällä. Pappani Martti
Takala kuuluu hirviporukkaan,
mutta hän ei ole harrastanut ammuntaa, vaikka hän on se, joka vei
minut harrastuksen pariin. Työuransa pappani on tehnyt patruunatehtaalla Lapualla, Vuorimaa
kertoo.

Sirpa Ahola

Maailman
parhaat

Metsästyksen lisäksi
minä olen pelannut jääkiekkoa
ja jalkapalloa,
suunnistanut ja
soittanut rumpuja
kansalaisopiston
piirissä.
Aaro Vuorimaa

man kärkeä
radalla aikaansa aina kun mahdollista. Ennen armeijaa se saattoi
tarkoittaa seitsemää päivää viikossa.

Kaikille avoin
harjoitusilta
- Edelleen meillä on täällä torstai-iltaisin yleinen ja kaikille avoin
harjoitusilta, jossa neuvotaan ja
opastetaan lajin pariin. Meillä on
aseita, jollaisia käyttävät myös
maajoukkueampujat. Aseissa on
säätövarat ja siksi ne sopivat myös
nuorille harrastajille. Minut harras-

Maailman tarkimmista patruunoista kysyttäessä huippuampujan vastaus lähtee kuin piipun
suusta.
- Ilman muuta paras patruunamerkki on Lapua!
Aaro Vuorimaan harrastukseksi
valikoitui ammunta, mutta hän sanoo olevansa iloinen siitä, että Lapualla on ollut mahdollista kokeilla
taitoja monenlaisten harrastusten
parissa.
- Metsästyksen lisäksi minä olen
pelannut jääkiekkoa ja jalkapalloa,
suunnistanut ja soittanut rumpuja kansalaisopiston piirissä, Aaro
muistelee.
Armeijan jälkeen hän aloittaa insinööriopinnot Tampereella. Opintopaikka on jo varmistunut. Pohjakoulutuksen ja tutkinnon hän on
hankkinut Lapualla Sedun metallipuolelta.
- Nyt jo melko varmasti voin sanoa, että Lapua voisi olla minun
kotipaikkakuntani, kun olen saanut
opiskeluni päätökseen. Lapualla
on väljyyttä asumisessa ja liikkumisessa. Täällä on ollut hyvä kasvaa aikuiseksi, Vuorimaa sanoo.

Sirpa Aholan ja belgianpaimenkoira Yellyn yhteistyö on upeaa katseltavaa. Yelly hyppäämässä palvelukoirakokeessa suoritettavan metrin esteen yli Lapuan kentällä. Kuva Pasi Ahola

Lapualla koirien kanssa
voi harrastaa
monipuolisesti
harrastaa, riittää Lapualla maastoja, peltoja ja metsiä riittämiin. Jos haluaa
liittyä mukaan järjestäytyneeseen
koiraihmisten toimintaan, niin
paikkakunnalla on kaksi koiraharrastuksen parissa toimivaa yhdistystä. Niistä Etelä-Pohjanmaan
suurin palveluskoirayhdistys, Lapuan koiraharrastajat, keskittyy
palvelus- ja pelastuskoiratoimintaan sekä tokoon eli tottelevaisuuskoulutukseen. Lakeuden kennelkerho puolestaan agilityyn ja
rally-tokoon.

JOS KOIRIEN KANSSA HALUAA

- LAPUALLA

KOIRAHARRASTAJILLA

erinomaiset puitteet. Meillä on
hienot kentät Huhdannevalla raviradan yhteydessä. Kentät on rakennettu yhteistyössä kaupungin
kanssa. Molemmilla yhdistyksillä
on

on myös talviharjoittelupaikat sisähalleissa. Erikoisuutena Lapualla
on lisäksi yksi maan parhaista raunioradoista. Sellaisia ei Suomessa
ole monta, Lapuan Koiraharrastajien puheenjohtaja, eläinlääkäri Sirpa Ahola kertoo.

Valmiina
tositoimiin
Ahola itse on äskettäin saanut
suoritettua belgianpaimenkoiransa Yellyn kanssa virallisen käyttöönottotarkastuksen, joka on
pelastuskoirakokeiden viimeinen
osa-alue ennen etsintätehtäviin
osallistumista. Koemuotoja ovat
pelastuskoirakoe, jossa on koiran
hallittavuus-, jälki- ja henkilöetsintäosuudet sekä rauniokoe tottelevaisuus-, ketteryys- sekä raunioetsintäosuuksin.

- Minulla on ollut useita pelastuskoiria. Ensimmäisen kerran olen
ollut etsinnässä koiran kanssa jo
vuonna 2001. Nyt minulla on taas
hyvä työpari siihen tehtävään,
Ahola toteaa.
Hän sanoo, että Lapua on tunnettu
laajasti koiraharrastajien keskuudessa koko maassa. Paikkakunnalla järjestetään monenlaista koulutus-, näyttely- ja koetoimintaa.
- Täällä kokoontuvat säännöllisesti hyvin monenlaisten koirien
harrastajat. Syksyisin ovat isot saksanseisoja ja -setteritapahtumat.
Toimintakeskus Wanhassa Karhunmäessä kokoontuu monenlaisia ryhmiä koirineen. Siellä on mm.
koiraleirejä, kasvattajien ja rotuyhdistysten tapahtumia, Sirpa Ahola
luettelee muutamia esimerkkejä.
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Suunnistajilla huikeat
olosuhteet Lapualla
ON mielenkiintoinen
laji. Harrastuksen aloittaminen ei
ole iästä kiinni ja lajin parissa voi
innostuksen iskettyä myös kilpailla
niin kauan kuin metsämaastoihin
tekee mieli. Kilpasarjoja on jopa yli
80-vuotiaille.

SUUNNISTUS

- SUUNNISTUS ON ERINOMAINEN koko
perheen harrastus, jossa riittää
mielenkiintoa ja haastetta kaiken
ikäisille. Samoihin tapahtumiin ja
kisoihin voivat osallistua lapset,
vanhemmat ja isovanhemmat
omissa sarjoissaan, Lapuan Virkiän

suunnistusjaoston valmennusvastaava Lassi Hietala avaa harrastusta.
Lajin pariin suunnistaa Lapualla
keväisin aloitettavan suunnistuskoulun kautta vuosittain 70-80
lasta.

Hietalan perheessä (Lassi, Kaisa, Sini, Emmi ja Samu) suunnistus
on iso osa arkea. Kipinä lajiin alkoi isän kuntoiluharrastuksesta.
Nyt perheessä kilpaillaan jo SM-tasolla ja tähtäin on vieläkin
korkeammalla.

Virkiän suunnistuskoulun kautta
harrastukseen lähtivät mukaan
myös Hietalan perheen kaikki kolme lasta Emmi (18 v), Sini (15 v) ja
Samu (10 v). Lasten myötä myös
vanhempien, Kaisan ja Lassin,
suunnistusharrastus harppasi ison
loikan syvemmälle lajin pariin.
- Aloitin suunnistusharrastuksen aikuisiällä kaverien houkuttelemana.
Alkuun se oli minulle kuntoharrastus. Meitä on ollut nuorena innokas pesäpallon pelaajaporukka
Virkiässä. Halusimme jatkaa oman
kunnon ylläpitämistä kuntoilumielessä ja perustimme Notkeat
Puuhevoset -yhdistyksen vuonna
2002. Päätimme aloittaa lajikokeiluna suunnistuksen ja tähtäimessämme oli heti suunnistuksen
suurtapahtuma Virkiä-Jukola Lapualla. Laji oli vieras, mutta siitä
jäi monelle hyvä harrastus pitkäksi aikaa, kertoo Lassi Hietala.
Omien lasten harrastamisen myötä
lähdin itsekin seura- ja valmennustoimintaan mukaan, Hietala sanoo. Hietalan perheen lapset ovat
pienestä pitäen olleet mukana kokemassa mm. Jukolan Viestin tunnelmia. Jokainen aloitti vuorollaan
suunnistuskoulussa ja nyt jokainen
heistä myös kilpasuunnistaa.
Emmi Hietalan palkintokaapista
löytyy jo mittava määrä SM-kilpailuista saatuja mitaleja ja viime
keväälle tuli valinta myös nuorten
Eurooppa-cupiin, joiden järjestämisen koronapandemia sittemmin
esti. Emmin tavoitteena on kuitenkin päästä vielä edustamaan sinivalkoisessa paidassa. Sini Hietalan
tuorein mitali on hänen ikäluokkansa SM-yösuunnistuksen kulta.
Samu, Hietalan perheen nuorimmainen, on puolestaan ehtinyt isosiskojensa tavoin napsimaan oman
ikäluokkansa
aluemestaruuskisoissa menestystä.
Suunnistusta voi harrastaa vain
omaksi ilokseen ja kuntoilumielessä, lähteä metsään kartan ja kompassin kanssa rasteja etsimään tai
ihan vain harjoittelemaan metsässä liikkumisen perustaitoja, jolloin

Lapualla shakkia on pelattu ”aina”
JOS SHAKKI KIINNOSTAA , niin keskiviikkoiltaisin on peliseuraa ja ajankulua strategisen lautapelin parissa tarjolla pääkirjaston yläparvella.
Shakki on kaikenikäisten koukuttava peli. Peli-ilta on kaikille avoin ja

mukana on kaikentasoisia pelaajia.
Tarvittaessa aloittelijoita opastetaan pelin saloihin ja hienouksiin
kädestä pitäen.
LAPUALLA SHAKKIA ON pelattu ”aina”.

Lapuan Shakkikerho on perustettu
jo 1925. Pieniä taukoja vuosien varrella on ollut, mutta edelleen shakinystävät jatkavat harrastustaan
säännöllisesti.
- Taktiikkapelinä shakki kehittää

keskittymistä, ajattelua ja havaintokykyä.
Nuoret ja ihan lapsetkin oppivat
sen nopeasti, kun heille avaa pelin
juonta, shakkikerhon aktiivi Jorma
Lamminen kertoo.

uskaltaa poiketa polulta vaikka
koskemattomille marja- ja sieniapajille.
- Kuntosuunnistajien määrä kasvaa koko ajan. Kesäkauden iltarasteilla illan aikana voi radan kiertää
satakin osallistujaa. Tiistai-illan
iltarasteilla on ajanotto, mutta radan rastiopasteet jäävät maastoon
ja reitin voi käydä myöhemminkin
kiertämässä omatoimisesti. Kartta
on rastialueen postilaatikossa. Iltarastikauden aikana suoritusmääriä
on tänä vuonna kirjattu noin 2000,
Hietala laskee.
- Huipulle tähtäävien suunnistajien valmennusryhmään kuuluu
noin 35 kilpailijaa, 11-vuotiaista
aikuisiin. Kulunut kausi oli Virkiän
suunnistajien seurahistorian paras
vuosi. SM-mitaleita saavutettiin
peräti yhdeksän.
Olemme määrätietoisesti panostaneet valmennustoimintaan ja se
alkaa tuottamaan tulosta. Meillä
on ollut vuodesta 2016 lähtien oma
osa-aikainen
seuravalmentaja,
Hietala kertoo.

Ainutlaatuinen leiri- ja
valmennuskeskus
Lapuan Simpsiöllä sijaitsee myös
Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen leiri- ja valmennuskeskus,
jonka pihapiiristä aukeavat huikeat
ja moninaiset maastot kaikenlaisten lajien harrastamiseen.
- Suunnistusseuroilla ei tällaisia
keskuksia ole muualla Suomessa.
Täällä pystyy isompikin joukkue
yöpymään, ruokailemaan ja pitämään leiriä. Käytössä on kuntosali, juoksumatto, testauslaitteet
ja saunat, täydellinen keittiö, kokoontumistila ja nukkumapaikat
20:lle. Suunnistajien lisäksi tätä
voivat vuokrata eri lajien joukkueet
ja perheetkin, jotka tulevat Lapualle viettämään liikunnallista lomaa,
Hietala toteaa.

Tulossa
Jukolan viesti
Jukolan viesti on järjestetty Lapualla 1979 ja 2007. Vuonna 2024 suurtapahtuma on taas meillä EteläPohjanmaalla.
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Lasten vanhemmat ovat kertoneet, kuinka tyytyväisiä he
ovat, että omalla kylällä on järjestetty harrastusmahdollisuuksia.
Venla Lemponen

Lapuan kylissä
on virtaa
ulko-oven avaa tiistai-iltaisin Venla
Lemponen ja sytyttää saliin valot.
Hän on tullut pitämään 1-6 -luokkalaisille kylän lapsille liikuntakerhoa.
Pimeässä illassa valot nuorisoseuralla on merkki siitä, että kylän yhteinen kokoontumispaikka on auki.
Venla on valmis aloittamaan. Hän
odottaa liikuntakerhon alkamista
yhtä innoissaan kuin sinne tulevat
osallistujatkin. Nuorisoseuran lavan reunalla kerholaisia odottavat
tällä kertaa ainakin pallot, keilat ja
narut.

HAAPAKOSKEN NUORISOSEURAN

- LEIKIMME MONESTI lasten toivomia

leikkejä. Ehdottomia suosikkeja
ovat perinteiset polttopallo- sekä
värit tai peili -leikit. Vaikka kyse
on liikuntakerhosta, tehdään täällä paljon muutakin. Kun mukana
on alle kouluikäisiäkin lapsia, niin
osallistujat istuvat välillä piirtelemään ja värittämään, Venla Lemponen kertoo.
Osa liikuntakerhoon tulevista lap-

sista tulee paikalle lähitaloista polkupyörällä tai kävellen. Pienimpiä
vanhemmat tuovat autolla.
- Tämä taitaa olla lapsille ainoa
tällainen vapaamuotoinen kerho, jonne saa vain tulla ja tämä on
maksuton. Minäkin pidän tätä ihan
vapaaehtoisena
talkoolaisena.
Mielestäni pääasia on, että kylällä
on elämää, lapsilla mahdollisuus
tavata toisiaan, oppia toimimaan
ryhmässä ja purkaa energiaa mukavan tekemisen parissa. Minä
saan samalla työkokemusta ja harjoitusta tulevaisuutta varten, Venla
Lemponen pohtii.
Hän on aloittanut syksyllä lähihoitajaopinnot Lapuan Sedun toimipisteessä ja suunnittelee, että tuleva ammatti voisi liittyä lapsiin.
- Mukavaa, että voin yläkoulun jälkeen vielä asua kotona ja opiskella
ammattitutkinnon kotipaikkakunnalla, 16-vuotias Venla kertoo.
Hän asuu lähellä Haapakosken
nuorisoseuraa ja kylän koulua, jossa kävi alakoulun. Samalla koululla

Venla Lemponen pitää Haapakosken nuorisoseuralla
lasten liikuntakerhoa. Myös
Haapakosken koululla Venla
käy ohjaamassa 4H-kerhon
merkeissä toista ryhmää.
hän pitää nyt myös 4H-toiminnan
merkeissä toista kylän liikuntakerhoa lapsille.
- Lasten vanhemmat ovat kertoneet, miten tyytyväisiä he ovat siitä, että omalla kylällä on järjestetty
harrastusmahdollisuuksia. Itsekin
olen ollut mukana Haapakosken

nuorisoseuran tanhuryhmässä ja
koululla pidetyssä 4H-kerhossa.
Oma kerhoharrastus on jatkunut
kerhonohjaajana 6-luokkalaisesta
asti, Venla sanoo.
Hänen mielestään pieni kyläyhteisö
ja pieni koulu ovat turvallinen ympäristö kasvaa.

- Täällä on rauhallista asua ja kaverit ovat lähellä. Koiran kanssa on
helppo lähteä lenkille. Pikkusiskon
kanssa käymme usein Haapakosken koulun pihalla liikkumassa.
Siellä on hyvä leikkipuisto ja monenlaista kivaa tekemistä, Venla
Lemponen toteaa.

Lapuan partiokolossa
parasta on kaikki
kupeessa on ollut Lapuan partiolaisten
päämaja jo useamman sukupolven
ajan. Siellä kokoontuvat tyttölippukunta Simpsiön Siskot ja poikien
lippukuntana aikoinaan aloittanut
Simpsiön Karhut, johon nykyisin
kuuluu myös tyttöpartiolaisia. Näiden kahden sisaruslippukunnan
yhteistyönä on muutaman vuoden
ajan toiminut myös perhepartio.

PARTIOKOLO TUOMIOKIRKON

- PERHEPARTION AKTIVITEETIT ovat
tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille
ja heidän vanhemmilleen, mutta
mukaan voi tulla toki jo nuorem-

Karoliina Perälän perheen arjessa partio on merkittävässä roolissa. Venlalla ja Lotalla on omat
partiohuivit ja niissä harrastukseen liittyvää symboliikkaa. Taito- ja tapahtumamerkit kertovat harrastuksen etenemisestä.

panakin. Kokoontuminen on kerran kuukaudessa. Kolo on meidän
tukikohtamme, mutta partiolaisina jalkaudumme usein luontoon
tai tehtävien pariin myös muualle.
Perhepartiossa, kuten partiotoiminnassa muutenkin, opetellaan
toimimaan yhdessä, ottamaan
vastuuta itsestä ja muista, kukin
ikäryhmä omalla tasollaan, Simpsiön Siskojen lippukunnan johtaja
Karoliina Perälä kertoo.
Hänen eskari-ikäisensä Venla
aloitti perhepartiossa 3-vuotiaana. Pikkusisko Lotta (2 v) seuraa
tarkasti isosiskonsa esimerkkiä ja
tietää jo mistä on kyse, kun puhutaan partioon liittyvästä symboliikasta, partiohuivista, merkeistä ja
huudoista.
- Partiossa opetellaan arjen perustaitoja monella eri tavalla. Kokoontumiset ovat aina pientä tai
suurempaa puuhastelua. Opetellaan erilaisia kädentaitoja, luon-

nossa liikkumista ja yhdessä toimimista. Toiminnan huippuhetkiä
ovat telttayöpymiset, leirit ja kisat.
Sitä kautta monelle partiolaiselle
syntyy elinikäisiä muistoja ja läpi
elämän kestäviä ystävyyssuhteita,
Perälä sanoo.
Hän korostaa, että partiotoimintaan voivat tulla mukaan myös aikuiset, vaikka monesti harrastus
aloitetaan lapsena.
- Partiossa ei olla yksin vaan kaikki
tehdään yhdessä. Tämä on mukava harrastus myös aikuiselle,
vaikka ei olisi aikaisempaa partiokokemusta. Partiossa pääsee kokemaan huippuhetkiä ja oppimaan
aina jotain uutta. Partiossa yhdistyy kätevästi moni harrastus. Me
askartelemme, leikimme, pelaamme, kokkailemme, rakennamme,
kisailemme, opettelemme ensiaputaitoja, suunnistamista ja niin
edelleen, Perälä luettelee esimerkkejä.

10 Hyviä uutisia Lapualta

TIESITKÖ
Lapuan
kaupunginkirjasto
Lapuan kaupunginkirjasto
palvelee kuntalaisia monin
tavoin.
Kirjastosta löytyy
mahtavat uutuuskirjakokoelmat
monipuolinen musiikki- ja
dvd-tarjonta
kymmeniä lauta- ja
korttipelejä klassikoista
uutuuksiin
senioreille tai omaisiaan
hoitaville virikemateriaalia
senioripisteestä
treenipaketteja, jotka
sisältävät tasapainotyynyn,
käsipainot, ranne-/nilkkapainot, puristuskahvat
keväästä syksyyn frisbeegolf-settejä (3 eri kiekkoa
ohjeineen)
noukkijat luonnon siistimiseen, roskien keräilyyn
Kirjasto ottaa vastaan toiveita aineistohankinnoista.
#parastaasukkaille

Lapuan
Kansalaisopisto
Lapuan kansalaisopiston
kurssitarjonta elää ajassa
kiinni, paikallisia harrastusja koulutustarpeita tarkasti
kuulostellen.
#parastaasukkaille
ks opinto-opas OTA KOPPI

Lapuan kansalaisopisto ylläpitää Lapuan taidekoulua,
jonka puitteissa kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta kuvataiteissa,
käsityössä, tanssimisessa ja
teatterissa.

Kari Pulkkisella on pyöriä joka
lähtöön. – Tätä tavarapyörää
on moni tullut hämmästelemään. Se on kätevä ostosten
ja postipakettien kuljettamisessa, mutta tarvittaessa kyydissä kulkevat myös lapset.

Lapualla kenenkään
ei tarvitse jäädä yksin
Kari Pulkkinen on ollut neljä vuotta lapualainen.
Onhan LaHän muutti perheineen hänelle ennestään täypua aivan
sin vieraalle paikkakunnalle Tuusulasta.
ainutlaatuinen

T

äällä oli mielenkiintoinen
työpaikka, joka houkutteli
lähtemään. Juna toi minut Etelä-Suomesta Etelä-Pohjanmaalle ja Lapualle vuonna 2017 joulun aikaan.
Vaimo ja lapset tulivat perässä. Arki
asettui niin hyvin kohdilleen, että jo
seuraavana vuonna teimme talokaupat Siirilästä ja aika on kulunut
nyt taloa remontoidessa. Meillä on
neljä lasta, joista kahta voidaan
pitää syntyperäisinä lapualaisina.
Nooa (3 v) muutti vatsassa paikkakunnalle ja Aino (2 v) on aivan
paljasjalkainen lapualainen, Kari
Pulkkinen kertoo.
Hän kehuu päivähoitopaikan löytyneen sujuvasti nuorimmaisille, kun
vaimo aloitti työt äitiysloman jäl-

keen. Vaimo Jessi on päiväkodissa
Kauhavalla lastenohjaajana.

paikka lapsiperheelle.
Kari Pulkkinen

Elämisen
laatua
Pulkkinen iloitsee, että suurin osa
palveluista on kävely- tai pyöräilymatkan päässä.
- Lapsilla koulu melkein näkyy,
kauppa ja neuvolakin ovat ihan
lähellä. Vaimo kävi kesällä välillä polkupyörällä töissäkin, vaikka
työpaikka on noin parinkymmenen
kilometrin päässä Kauhavalla.
Pulkkinen itse sanoo verkostoituneensa ja tutustuneensa uusiin ihmisiin harrastusten kautta.
- Menemällä mukaan harrastuksiin pääsee muualta muuttaneena

luontevasti tutustumaan paikkakuntalaisiin. Lapsista vanhimmat
Peppi (11 v) ja Sofia (8 v) ovat löytäneet myös harrastusten pariin ja
sitä kautta kaveripiirikin on laajentunut.
Meillä harrastetaan tällä hetkellä
koripalloa ja kuvataidetta, Pulkkinen kertoo. Minä harrastin jo
Tuusulassa keramiikkaa ja ilokseni löysin keramiikkakurssin myös
Lapuan kansalaisopiston kurssien
joukosta. Vaimo puolestaan on
osallistunut burleskitanssin lyhyt-

kurssille, Pulkkinen kertoo.
Innokkaana pyöräilijänä hän on
löytänyt myös Virkiän uusimman
jaoston, pyöräilyjaoston, toimintaan mukaan.
- Teemme mm. yhteisiä maantiepyörälenkkejä. Suosittu reitti,
ja aloittelijoillekin sopiva, on Nurmon kirkon lenkki. Maastopyörillä
taas Simpsiöltä löytyy mahtavia
maastoja ja reittejä. Innolla odotan
Simpsiön alamäkipyöräilymahdollisuutta, sellainen onkin tulossa.
Alamäkipyöräilyssä hissillä noustaan ylös ja pyörällä tullaan alas.
Nytkin olemme tehneet sitä, mutta
vielä on pitänyt omin voimin kiivetä
rinnettä ylös, Pulkkinen toteaa.
Hänen mielestään Simpsiö on monipuolinen alue kaikenlaiseen harrastamiseen. Talvisena laskettelukeskuksena siellä on aito tunnelma
ja monipuoliset rinteet. Laavujakin
on paljon, samoin retkeilyreittejä ja
latuverkostoja.
- Onhan Lapua aivan ainutlaatuinen paikka lapsiperheelle. Sen
lisäksi, että täällä on turvallista ja
siistiä, niin lapsiperheille on jopa
MLL:n järjestämiä ilmaisia konsertteja ja kahvilatoimintaa, paloasemalla hieno vapputapahtuma
ja seurakunnalla perhekerhoja eikä
kaikkia edes muista luetella, Pulkkinen toteaa.
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Rauno Lepistö: René Magritte
pesiskaupungissa 2002-03.

Lapuan
taidekoulussa
saa loistaa
ON PERINTEIKÄS tanssitaiteen laji, jonka harrastamisen
Lapuan kansalaisopiston taidekoulussa voi aloittaa jo satubaletti-ikäisenä ja harrastusta voi jatkaa
niin kauan kuin intoa lajia kohtaan
löytyy.

BALETTI

- LAPUALLA BALETTI ON kasvattanut suosiotaan. Kun aloitin täällä
baletinopettajana 14 vuotta sitten,
harjoitukset järjestettiin yhden illan aikana, jolloin kokoontui kolme
ryhmää. Nyt peilisalissa harjoitellaan neljänä iltana viikossa ja ryhmiä on kolmetoista. Nuorimmat
harrastajat ovat 4-vuotiaita. Sitten
ovat omat ryhmät ala- ja yläkoululaisille sekä yli 14-vuotiaille.
Aikuisillekin on oma balettiryhmänsä, jossa vasta-alkajatkin
pääsevät hyvin mukaan. Siellä
kehitämme kaikille tärkeitä asioita kuten ryhtiä, kehonhallintaa ja
liikkuvuutta tanssillisuuden kautta, baletinopettaja Minja Rantala

kertoo.
Osalla balettikoululaisista on tavoitteita lajin suhteen jopa ammattiopintoihin ja liikunnan pariin.
Suurimmalle osalle baletti on valikoitunut sen monipuolisuuden ja
fyysisen kunnon kehittämisen perusteella.
- Klassinen baletti on monipuolista liikuntaa musiikin säestyksellä.
Se kehittää ryhtiä, mutta myös itsetuntoa. Se auttaa keskittymään
ja vahvistamaan esiintymistaitoja.
Meillä lukuvuosi huipentuu kevätnäytökseen, jossa esitetään jokin
baletin klassikkoteos tai sadun
pohjalta sovitettu kokonaisuus,
Rantala sanoo.
Baletin harrastamisen ovat jo
4-vuotiaina aloittaneet Minttu
Metsä-Turja ja Jenna Perälä. Mintulla harrastuksen parissa on alkanut yhdeksäs vuosi, Jennalla yhdestoista. Molempien tyttöjen äidit
saattelivat heidät aluksi lajin pariin.

Balettiryhmät harjoittelevat kulttuurikeskus Vanhan Paukun peilisalissa. Etummaisina rivissä Minttu
Metsä-Turja ja Jenna Perälä aloittelemassa omaa tuntiaan.
- Minä aina joskus tanssahtelen
kotonakin. Harjoitukset ovat kaksi
kertaa viikossa, koska olen myös
tanssitaiteen
teemaopinnoissa
mukana. Siellä teemme varjoteatteria. Tämä on tosi kiva ja luova
harrastus, jossa pääsee toteuttamaan itseään. Uskon, että tämä on
minulle elinikäinen laji, Jenna arvioi.

Myös Minttu on sitä mieltä, että balettia voi harrastaa aikuisenakin.
- Tällä hetkellä innostavinta baletissa ovat hypyt ja piruetit, jotka
koko ajan paranevat taitojen kasvaessa, Minttu kertoo.
Hän harrastaa lisäksi partiota ja
soittaa Lapuan musiikkiopistossa
pianoa.

Sekä Jennan että Mintun mielestä
mukavaa ovat aina tulossa olevat
esiintymiset, joihin tavoitteellisesti
harjoitellaan.
Baletti ja musiikki ovat luovaa
taidetta, jota esitetään yleisölle.
Esiintymisistä on varmasti myöhemminkin hyötyä elämässä, tytöt
arvioivat.

Lapuan musiikkiopiston
myötä unelmat todeksi
Eetu
Laurila on opiskellut Lapuan musiikkiopistossa jo kymmenen vuotta. Hänen pääsoittimensa on viulu
ja sivuaineena piano. Eetun suunnitelmissa siintää jo ammattimuusikon opinnot.

Meidät on
otettu täällä Lapualla hyvin
vastaan ja olemme viihtyneet.

Sibelius-Akatemiaan. Pidän hyvänä
vaihtoehtona myös Tampereen
ammattikorkeakoulua, jossa voisi
jatkaa musiikin opiskeluja, hän kertoo.
Lapuan musiikkiopistossa hänellä on mahdollisuus opiskella musiikkia tavoitteellisesti ja kehittää
omaa osaamistaan matkalla kohti
unelmaansa. Musiikkiopistossa on
mahdollista hankkia perusteet elinikäiselle musiikin harrastamiselle,
mutta se antaa hyvät valmiudet

Toivo Rolser

SYKSYLLÄ LUKION ALOITTANUT

- LUKION

JÄLKEEN

PYRIN

myös ammattiopintoihin. Vuosien
varrella moni nuori on musiikkiopisto-opintojen innoittamana
jatkanut lapsena alkanutta harrastusta ammattilaiseksi asti.
- Voin nähdä itseni tulevaisuudessa opiskelemassa ja konsertoimassa jopa ulkomailla, kun sen
aika tulee, Eetu haaveilee.

Lapuan musiikkiopistossa tuetaan
jokaisen opiskelijan harrastusta
kohti tavoitteita.
- Nyt on suunnitelmissa aloittaa alttoviulussa kurssi, että Eetu
pääsee vielä tutustumaan uuteen
soittimeen, Eetun soitonopettaja
Toivo Rolser kertoo.
Rolser on aloittanut Lapuan musiikkiopistossa uutena viulun ja kamarimusiikin opettajana syksyllä.
Koko Rolserin perhe, puoliso ja kolme lasta, muuttivat Kuopiosta isän
työn mukana Lapualle.
- Olen Iitistä kotoisin. Meidät on
otettu täällä Lapualla hyvin vastaan ja olemme viihtyneet. Lapsetkin ovat löytäneet harrastusten
pariin. Lapualla on korkeatasoinen,
loistavissa tiloissa toimiva musiikkiopisto. Tässä lyhyessä ajassa

Eetu Laurila tähtää musiikinopinnoissaan ammattilaiseksi. Lapuan
musiikkiopisto antaa siihen vahvan peruskoulutuksen. Matkalla tavoitteisiin häntä johdattaa viulunsoitonopettaja Toivo Rolser.
olen ehtinyt huomaamaan myös,
että täällä ollaan hyvin innovatiivisia ja kaikilla on halu kehittää toimintaa entistä paremmaksi, Rolser
sanoo.
Hän ohjaa myös Harrastamisen
Suomen mallin musiikin iltapäiväkerhoja Alanurmon, Liuhtarin ja
Ritavuoren alakouluissa.

- Kerhot ovat olleet suosittuja ja
niihin voi tulla silloin, kun koulun
jälkeen siltä tuntuu.
Me tutustumme erilaisiin soittimiin, rytmeihin ja säveltäjiin. Tämän lisäksi lauletaan ja soitetaan
paljon yhdessä. Pääasia on iloita
musiikista sen eri muodoissa, Rolser kertoo.

Hyviä uutisia Lapualta 12

Sirpa Suutari-Jääskö ja Jukka Haapalainen. Kuva Janne Mikkilä
Myös Kalle Rovanperä (vas.) on käynyt näyttämässä driftingosaamistaan Ala-Talkkari Areenan radalla. Rovanperästä mittaa
ottamassa Lapuan UA:n oma kuski Henri Haanpää. Kuva Timo
Liukko

Vauhdin hurmaa
huippupaikalla
JOKAMIESLUOKAN

AUTOURHEILUN

harrastajat saavat merkitä vuosittain kalenteriinsa kisakauden
ensimmäisen koitoksen paikaksi
Lapua, Ala-Talkkari Areena. Tulevana keväänä tuo odotettu päivä
on 9.4.2022.
- Lapualla ajetaan aina Suomen
ensimmäinen jokamiesluokan kisa, koska meillä on asfalttirata ja
se saadaan ensimmäisenä ajokuntoon. Talven jälkeen niin kuskien kuin katsojienkin innostus on
suurta. Tänä vuonna kauden ensimmäiseen kilpailuun ilmoittautui
yli 300 kuljettajaa, Lapuan Urheiluautoilijoiden puheenjohtaja Jukka Viljanen kertoo.
autourheilun harrastajia, sillä rata-aluetta
kehitetään, parannetaan ja raken-

LAPUALLA HEMMOTELLAAN

netaan jatkuvasti. Viimeisimpänä valmistui 4000 neliömetrin
varikkoalueen asfaltointi ja radan
lisäksi asfalttipintaa on hehtaarin
verran. Seuraavana mittavampana hankkeena on käynnistymässä
kunnallisen vesi- ja viemäröinnin
vetäminen alueelle. Koko alue on 7
hehtaarin kokoinen.
Radalla ajetaan kaikkia autourheilun lajeja, mitä asfaltilla voidaan
ajaa. Lisäksi alueella sijaitsee nuorempien harrastajien karting-rata.
Lapualla ajetaan vuoden ensimmäiset jokamiesluokan kilpailut
ja samassa paikassa taituroidaan
vuoden viimeiset, vieläkin näyttävämmät drifting-harrastajien kisat
kesän lukuisten kisojen jälkeen.
- Drifting-harrastajat ovat löytäneet Lapualle. Lapuan Urheiluautoilijoita edustavat mm. Suomen

Lapuan Urheiluautoilijoilla on
jokamiesluokan auto, jolla pääsee radalle harjoittelemaan ja
testaamaan omia taitojaan rallikuljettajana. – Tervetuloa rallikipinää sytyttämään, Jukka
Viljanen kehottaa.

ainoat naiskuljettajat Krisse Aalto ja Elene Helme. Myös Suomen
MM-rallihistorian nuorin voittaja
Kalle Rovanperä on käynyt esittelemässä ajotaitojaan driftingissä
Lapualla.

Lapualta
tanssimaailman
huipulle

- Kun tieto tapahtumasta leviää,
on paikalla nopeasti paljon yleisöä,
vaikka olisi kyse vain ajotapahtumasta. Yksikin drifting-kuski voi
houkutella katsojapenkoille useita
kymmeniä ihmisiä ympäri maata.
Tai jos on useampi kuljettaja ajamassa, niin katsojia on ollut yli 700.
Meidän ratamme on erinomainen,
koska se on loivassa rinteessä ja
katsojat näkevät koko radan tapahtumat. Kisojen valokuvaajat
puolestaan ylistävät upeaa maisemaa, kun autojen taustalle piirtyy
komea maisema. Drifting-tapahtumien tunnelmaa värittää useasti
vielä Simpsiön taakse laskeutuva
aurinko, Viljanen kuvailee.

Jukka Haapalainen on saanut ottaa
ensimmäiset tärkeät tanssiaskeleet
kohti maailman valloitusta kotipaikkakunnallaan Lapualla.
- Äitini Ritva Haapalaisen toimeliaisuutta ja kekseliäisyyttä voin
kiittää siitä, että sain jo lapsuudessa urani käyntiin. Äitini järjesti
nuorisoseuralla tanssikurssin ja sen
innoittamana perustettiin Lapualle
oma tanssiseura, Tanssiseura Lapuan Huisku. Olin silloin 10-vuotias.
Pienelle paikkakunnalle tanssin ympärille kasvoi dynaaminen joukko
innostuneita ihmisiä. Vuosia Lapuan
Huisku valloitti kaikki palkintokorokkeet SM-kilpailuissa. Siellä minäkin
niitin menestystä ja nuo varhaiset
onnistumisen kokemukset loivat
uskoa ajatukseen myös kansainvälistymisestä, Jukka Haapalainen kertoo.

Lapuan Ua on järjestämässä myös
joka vuosi rallin SM-osakilpailua.
Suuri tapahtuma tehdään yhdessä
alueen kuuden autourheiluseuran
kesken.
- Autourheiluharrastuksen pariin
voi tulla tutustumaan heti, kun jalat
ylettyvät karting-auton polkimille.
Meillä on autoja, joita pääsee kokeilemaan. Meillä on myös jokkisauto, jolla nuoret voivat treenata.
Kesäkaudella meillä on paikka auki
neljänä päivänä viikossa ja silloin
meillä on myös kahvila/kioski toiminnassa. Tänäkin kesänä työllistimme kolme lapualaista nuorta
kaupungin avustaman Suviduunin
kautta, Viljanen kertoo.

vuodesta toiseen menestyksekkäästi vaimonsa ja parkettiparinsa
Sirpa Suutari-Jääskön kanssa. Pari
voitti mm. neljä kertaa ammattilaisten latinalaistanssin British Open
-kisan Englannin Blackpoolissa.
Koko kansan tietoisuuteen Jukka on
noussut Tanssii tähtien kanssa tuomarina, jossa hän on ollut formaatin
alusta alkaen.
Jukka Haapalainen opiskeli lapsuudessa myös musiikkia, ensin musiikkileikkikoulussa ja sitten Lapuan
musiikkiopistossa.
- Musiikin tavoitteellinen opiskelu aina aikuisikään saakka on myös
tukenut minua tanssijan uralla. La-

TANSSIMAAILMAN KIRKKAIN TÄHTI

HÄN

TANSSI

AMMATTILAISURALLAAN

puan kokoisen paikkakunnan etuja
on ollut sekin, että kulttuuritoimessa ja koulumaailmassa on aina oltu
joustavia harjoitusvuorojen suhteen.
Vakiovuorojen lisäksi sain harjoitella
koulusaleissa aina, kun siellä ei ollut
muuta toimintaa. Siinä edesauttoi
myös hyvät välit yläkoulun isännöitsijäperheen kanssa, Haapalainen
muistelee. Edelleen hän kuvailee
lapsuuden kotikaupunkiaan turvalliseksi ja paikaksi, jossa kaikki on sujuvaa.
- Tein oman kattavan harjoitusohjelmani hyödyntäen hienoja liikuntamahdollisuuksia, jotka sijaitsivat
lähellä toisiaan. Koti, urheilutalo,
koulujen salit ja uimahalli olivat minulla kovassa käytössä. Rauhalliset
juoksuväylät ja pyöräilymahdollisuudet olivat myös omaa luokkaansa, Haapalainen kertoo.
Tanssillinen elämä Jukalla ja Sirpalla
jatkuu edelleen. Kilpatanssiura on
vain muuttanut muotoaan ja vaihtunut taiteen tekemisen pariin.
- Vuodet maailmalla saivat uuden käänteen, kun tapasimme teatteriohjaaja Tiina Puumalaisen
vuonna 1999 Seinäjoen Kaupunginteatterissa Mustan Ruusun Tango
musikaalin harjoituksissa. Sen jälkeen olemme tehneet useita näyttämöteoksia yhdessä, Veren Häät Turkuun ja Sudenmorsian Tampereen
Työväen Teatteriin. Nyt olemme jälleen luomassa uutta kantaesitystä
Tampereen Työväen teatteriin, tanssiadaptaatiota August Strindbergin
näytelmästä Kuoleman tanssi, Jukka
Haapalainen paljastaa. Tanssin ensi-ilta on TTT-Teatterissa 6.4.2022.

