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Huhdankoski on kotoisin Kauhaval-
ta, Hietala Alavudelta, joten näiden 
paikkakuntien välillä Lapua on heille 
loistava kotipaikkakunta. Lapsuuden- 
kodit ovat lähellä. Lapualta on myös 
lyhyt matka Kauhavalle, jossa Huh-
dankoski käy töissä.

- Olen lakiasiantuntija POP -pan-
kissa. Alun perin minut toi paikka- 
kunnalle Virkiän superpesisjoukkueen 
huoltajan ja urheiluhierojan tehtävät. 
Kaksi kautta olen ollut siinä mukana. 
Sitä ennen toimin samoissa tehtävis-
sä Kauhajoen Karhu Basketin koris- 
liigajoukkueessa. Opiskelen myös  
Rovaniemellä oikeustiedettä, Huhdan- 
koski taustoittaa.

Ajoneuvo- ja työkoneinsinööriksi 
opiskellut Niila Hietala puolestaan 
sai kesällä työpaikan Veljekset Ala- 
Talkkarilta ja se varmisti hänen muut-
tonsa ja yhteisen kodin perustamisen 
Lapualle. Yhteistä elämää eletään nyt 
Lapuan Kotiasuntojen kautta löyty-

neessä isossa vuokrakaksiossa.

MENOA JA VAUHTIA

Nuoripari elää kiireistä arkea eikä 
yhteisiä hetkiä uudessa kodissa ole 
paljon ehtinyt olla.

- Superpesisjoukkueen huoltajan 
työt ovat iso osa arkea ja pelikaudel-
la pelimatkat. Kun koti on Lapualla, 
on ihanaa, että myöhään illalla peli-
reissulta palatessa pääsee nopeasti 
kotiin, Huhdankoski sanoo.

Myös Hietala on paljon tien päällä 
ja reissussa kesäisin.

- Olen kilpainsinöörinä Porsche 
Sprint Challenge Pohjois-Euroopan 
sarjan kiertueella. Kilpailuja ajetaan 
Latviassa, Virossa ja Suomessa. Lap-
suudenkodissani Alavudella käyn 
myös rakentamassa ja rassaamassa 
harrasteautoja. Lapualta toivoisin 
löytäväni siihen sopivan vuokra- 
tallitilan, Hietala suunnittelee.

Yhteisenä harrastuksena paris- 
kunnalla on ollut iltarastit.

- Olen ollut suunnistamassa Ven-
lojen viesteissä Kauhavan Wisan 
joukkueessa. Lisäksi olen hiihtä-
nyt kilpaa ja valmentanut Kortes- 
järven Järviveikkojen nuoria hiihtäjiä.  
Lopetin valmentamisen, kun pääsin 
oikeustieteelliseen Rovaniemelle. Olen 
kuitenkin edelleen hiihtojaoston toi-
minnassa mukana ja toimin Kortes-
järven Järvi-Veikkojen hiihtojaoston 
puheenjohtajana.

- Nyt on käyty Niilan kanssa kun-
toilemassa iltarasteilla Lapualla,  
Huhdankoski kertoo.

He ovat ehtineet yhdessä myös  
tutustua Simpsiön retkeilyreitteihin 
ja laavuihin.

- Lapua on näyttänyt meille par- 
haat puolensa. Olemme alkaneet 
haaveilla omistusasunnon hankki-
misesta täältä, Huhdankoski ja Hietala  
kertovat.

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

Kustantaja  Lapuan kaupunki
Päätoimittaja  Mervi Mikkola
Tuotanto  Lapuan Sanomat, Minna Vainionpää
Painopaikka  Botnia Print Oy, Kokkola
Levikki ja jakelu 31 000 kpl

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/Digi- ja väestötietovirasto.

Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän haltuun.

Tietojen tekninen toimitus: Posti Oy PL 7, 00011 Posti.
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Ensimmäinen yhteinen  
koti löytyi Lapualta
Virkiän superpesisjoukkueen huoltaja Elina Huhdankoski on  
kotiutunut erinomaisesti Lapualle. Kesällä elämä loksahti  
kohdilleen, kun hänen kanssaan muutti yhteen myös  
poikaystävä Niila Hietala.

Kesällä Elina Huhdankoski ja Niila Hietala pääsivät muuttamaan yhteen Kotiasunnoilta löytyneeseen, 
täydellisesti remontoituun vuokra-asuntoon.

Elämisen sujuvuus, toimivat palvelut, turvallisuu-
den tunne, luonnon läheisyys ja monipuolinen 
harrastustarjonta vaikuttavat asuinpaikan valin-
taan, kertoivat lapualaiset syksyllä toteuttamas-
samme kyselyssä. 

Tällä kertaa Hyviä Uutisia Lapualta -tiedotus-
lehtemme keskittyy muualta Lapualle muutta-
neiden kokemuksiin omasta asuinpaikastaan. 
Kukin haastateltava kertoo oman asuinalueensa 
ja kiinnostuksen kohteidensa välityksellä siitä, 
minkälaisena Lapua heille näyttäytyy.

Asukkaiden kyselyssä Lapuan vahvuuksik-
si nousivat mm. monipuoliset ja mutkattomat  
peruspalvelut, hyvä työllisyystilanne, moni-
puoliset harrastusmahdollisuudet, turvallinen 
ja kulttuuria painottava kasvuympäristö, paljon 
tarjontaa lapsille, uudet alakoulut, Simpsiö, Vanha 
Paukku, yhteisöllisyys, vahvuutena välittäminen, 
sijainti ja sopivat etäisyydet, asuntojen ja tonttien 
kohtuulliset hinnat.

Satu Kankare 
kaupunginjohtaja

Tulevaisuudessa valtatie 19 on nelikaistainen 
Lapuan ja Seinäjoen välillä. Ensimmäisen vaiheen 
toteutus on jo hyvässä vauhdissa. Tämä tulee 
helpottamaan työmatkaliikennettä ja lisäämään 
sujuvuutta.

Olen kiinnostunut siitä, mitkä sinun mieles-
täsi ovat Lapuan vahvuuksia tai millä keinoilla 
lisäisit Lapuan pito- ja vetovoimaa. Jos haluat 
kertoa, lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen  
satu.kankare@lapua.fi

”Yhdessä vahvempia.

Seuraava lehti ilmestyy keväällä 2023
Anna palautetta: palaute@lapua.fi

”Näpsäkän  
kokoinen  
kaupunki.

Lapua on 
näyttänyt 

parhaat  
puolensa
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Hyviä uutisia uudelta kotipaikkakunnaltaan 
luettelevat kilpaa Anna Laakso ja Miina 
Meurman. Palvelujen laatu ja saatavuus 
ovat ällistyttäneet Lapualle juhannusviikolla 
perheineen muuttaneita Hietalan siskok-
sia. Lapua on ollut heidän kasvualustansa.  
Lapualta he ovat saaneet lapsuuden ja nuo-
ruuden aikana vahvat juuret, jotka saattelivat 
heidät ensin opiskelemaan ja sitten työelä-
mään Helsinkiin. Pääkaupungissa he perus-
tivat perheet, rakensivat arkea ja elämää yli 
20 vuotta.

Sitten tuli aika palata takaisin kotiin, mut-
ta kahden sijasta Lapualle muuttivat myös 
Annan aviomies Ari ja heidän lapsensa Liina  
(7 v) ja Ilona (2 v) sekä Miinan aviomies Tuo-
mas ja heidän lapsensa Heikki (8 v), Pekka 
(5 v) ja Kaisa (1 v).

- Ehkä meillä kuitenkin oli toinen jalka koko 
ajan Lapualla. Olemme opettajia ja pitkil-
lä kesälomilla vietimme täällä paljon aikaa. 
Meillä kaikilla oli virat pääkaupunkiseudulla, 
mieluisat työpaikat ja mukavat työkaverit. 
Isoin asia olikin työpaikoista luopuminen. 
Mutta lopulta työ on vain työtä. Meille vaaka- 
kupissa painoivat kuitenkin enemmän perhe- 
arvot. Nyt voimme tarjota lapsillemme sa-
mat lapsuuden kokemukset  ja turvallisen 
kasvuympäristön, kunnes he ovat valmiita 
lentämään maailmalle kasvattamaan omia 
vahvuuksiaan, Anna ja Miina pohtivat.

PALASET PAIKOILLAAN

He asuivat perheineen Helsingissä lä-
hekkäin. Melkoinen sattuma on nyt joh-
dattanut heidät Lapuallakin naapureiksi.  
Miina ja Tuomas remontoivat perheelleen 
Miinan lapsuudenkotia, johon tulee lisäksi 
siskosten äidille eli mummalle oma asunto. 
Remontin ajan perhe asuu kivenheiton pääs-
sä Miinan isovanhemmilta tyhjäksi jääneessä 
talossa. 

Anna ja Ari puolestaan ostivat viereisen ta-
lon ja ovat remontoineet sen mieleisekseen.

- Kätevästi meillä on nyt mm. yhteinen 
jätteenkeräys ja voimme jakaa kustannuk-
set sen osalta. Arjen monet logistiset asiat 
voidaan sovitella nekin kätevästi. Ari on 
liikunnanopettajana Kauhavalla ja Kortes- 

järvellä. Tuomas puolestaan tekee papin 
töitä Kortesjärvellä. He pystyvät ajoittain 
kulkemaan samalla kyydillä. Iso apu on myös 
lähellä asuvista vanhemmista, Anna Laakso 
toteaa.

Miina Meurman aloittaa luokanopettajan 
työt Liuhtarin koulussa ensi syksynä ja on 
tällä hetkellä hoitovapaalla. Anna Laakso on 
musiikin- ja luokanopettaja ja parhaillaan 
hoitovapaalla hänkin.

KOKO PERHE HARRASTAA

Laakson perheessä on aloitettu partio- 
harrastus, kun Liina aloitti sudenpentu- 
ryhmässä ja Anna innostui elvyttämään 
oman partiotoimintaharrastuksensa uu-
delleen sudenpentulauman vetäjänä. Anna  
löysi Nurmon Jymyn Jumppareiden Lady- 
valiot ja käy heidän kanssaan voimistelemas-
sa.  Liina on mukana Lapuan Voimistelijoissa 
ja on lisäksi aloittanut viulunsoiton musiikki- 
opistossa. Ilona käy muskarissa.

Miina puolestaan on Tuomaksen kanssa 
tuomiokirkon kuorossa, Heikki käy musiikki- 
opistossa viulutunneilla, Pekka ja Kaisa mus-
karissa. Tämän lisäksi koripalloseura Kori- 
kobrat on saanut kaksi uutta harrastajaa,  
kun Heikki ja Pekka käyvät koripallo- 
harjoituksissa. Myös Miina on innostunut 
kuntoilemaan mimmikoriksessa.

Anna ja Miina kehuvat Lapuan tuomio- 
kirkkoseurakunnan järjestämää laadukasta 
toimintaa lapsiperheille. Ilona käy päivä-
kerhossa kaksi kertaa viikossa kuten myös 
Pekka. Liina tapaa lisäksi kavereitaan 1.–2.- 
luokkalaisten kaakaokerhossa.

- Seurakunta järjestää muutenkin monen-
laisia kivoja juttuja lapsille, Anna ja Miina to-
teavat.

Miina on ehtinyt käymään itse myös kan-
salaisopiston pienillä lyhytkursseilla.

- Palasaippua- ja juustokakkukurssit olivat 
aivan ihania, Miina kertoo.

- Minulle uusi kokemus on ollut avanto- 
uinti. Aivan mahtava paikka Simpsiöllä!  
Maanantaisin ja perjantaisin hiihtomajan 
saunat lämpiävät ja avanto odottaa uima-
reita, Anna sanoo.

Sattuma johdatti sisarukset 
naapureiksi
- Lapualla elämä on lapsiperheelle sujuvaa ja vaivatonta. Hammaslääkärille pääsee 
nopeasti, neuvolasta saa terveydenhoitajan kiinni, fysioterapiaan saa aikoja,  
on kotihoidon kuntalisä ja maksuton uinti koululaisille. Kaiken lisäksi kaikki on lähellä. 
Joka paikkaan pääsee halutessaan kävellen tai pyörällä.

Anna LaaksoMiina Meurman

”” Helsingissä 
harrastimme 
Lapualla myynnissä 
olevien asuntojen 
katselua.

Lapualla elämään on tullut  
lisää aikaa. Asioiden 
hoitaminen on tosi nopeaa,  
kun liikkumiseen ja jonotteluun 
ei mene puolta päivää.

Meurmanit remontoivat Miinan lapsuudenkotia.

Remontoidun kotinsa portailla  
istuu Laakson perhe. Portaiden 
yläpäässä on lasten serkku.



”Omaa rauhaa, 
kaupungin 
palvelut!

Uudelta tuoksuva koti on valmis ja muutto-
kuorma Seinäjoelta tuotu Lapualle.  
Paketista puretun sohvan väri jännitti, 
mutta turhaan. Jere ja Jenni Hirsimäki ovat 
tyytyväisiä valintoihinsa.

Tonttikauppa tehtiin viime syksynä  ja 
pariskunnan koti valmistui marraskuussa.

Kaupungin 
kanssa asiointi 

oli helppoa ja 
nopeaa 

P
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Pariskunnan yhteinen ensimmäinen koti oli Seinäjoella 
kerrostalokolmiossa.

- Sitten tuli aika siirtyä elämässä eteenpäin. Aloin etsi-
mällä etsimään tontteja, johon rakentaisimme oman kodin. 
Kävin varmaan läpi kaikki potentiaaliset tontit Seinäjoella 
ja Lapualla.

- Jenni on ravintolakokki. Hänen työpaikkansa on Seinä- 
joella. Minä olen yrittäjänä perheyrityksessämme JP Metsä- 
koneurakoinnissa, joka sijaitsee Lapualla. Yrityksessä on 
tehty sukupolvenvaihdos ja minä olen siirtynyt veto- 
vastuuseen.

Jere Hirsimäki metsäammattilaisena tuntee kartat ja 
vapaita tontteja etsiessään hänen silmiinsä osui Lapuan 
kaupungin kotisivuilta Ruhantien varrella sijaitseva Kaaran- 
piston uusi asuinalue.

- Täydellinen sijainti! Meidän kannalta sopivasti kes-
keisellä paikalla. Molemmilla olisi lähes samanmittainen 
matka töihin. Kerran työmatkallani Seinäjoelta Lapualle 
poikkesin silmäilemään tonttia, voisiko se olla meidän 
tulevan kodin paikka. Esittelin sen Jennille ja kaikki pala-
set loksahtivat paikoilleen. Seisoimme tontin reunalla ja 
totesimme: tämä se on!

TOIVEIDEN TONTTI

Elokuussa avioitunut pariskunta teki tonttikaupat viime 
syksynä, rakentaminen alkoi huhtikuussa. Marraskuussa 
Hirsimäet ajoivat muuttokuorman Seinäjoelta uuteen 
kotiin.

- Tässä oli aivan erinomainen hiekkainen metsäpohja 
rakentaa. Tein itse kaikki maatyöt,   ja kivijalasta eteenpäin 
rakentamisesta  avaimet käteen -periaatteella  huolehti 
talopaketin toimittaja. Kaupungin kanssa asiointi raken-
tamiseen liittyvissä asioissa oli helppoa ja nopeaa, Jere 
Hirsimäki kehuu.

Hirsimäkien tontti on pinta-alaltaan reilut 4000 neliö-
metriä.

- Halusimme ison tontin ja omaa rauhaa. Jenni keräsi 
sangollisen puolukoita tontilta vartissa ennen kuin aloitin 
maatyöt. Puolukkamaastoa aiotaan säästää jatkossakin 
sopivan kokoinen pala. Meillä on myös koira, joka pääsee 
pihamaalle ja jos aikanaan lapsia siunaantuu, niin pihassa 
on tilaa leikkiä.

- Harrastan vahvamiesurheilua, joten teen autotalliin 
treenipaikan. Isosta etupihasta tulee myös olemaan hyötyä 
lajiharjoittelun kannalta, Jere arvioi.

Täydellinen 
sijainti!
Jere Hirsimäki on kotoisin  
Alahärmästä ja hänen vaimonsa  
Jenni Kortesjärveltä.
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Muuttokuorma toi Lindholm-
Skorczewskin perheen Siirilään
Tampereen kupeessa Pirkkalassa varttuneen Anna Lindholmin ja hänen saksalaisen 
aviomiehensä Jan Skorczewskin yhteinen tie on kuljettanut heidät Lapualle, paikka-
kunnalle, josta kummallakaan ei ollut mitään mielikuvaa ennen muuttoa.

Oma nuotiopaikka on varsinkin kesäisin 
Lindholm-Skorczewskin perheen viihtyisä 
kokoontumispaikka. Nuotiolla voi grillata vaikka 
vaahtokarkkeja.

Olemme asuneet mm. Saksassa, Turussa ja Kotkassa. 
Töiden perässä muutimme ensin Tampereelta Turun seu-
dulle. Kotkassa mieheni opiskeli veneinsinööriksi, ja sieltä 
työt toivat meidät Etelä-Pohjanmaalle.

- Ehdimme asua puoli vuotta Seinäjoella ja alkoi tuntua 
siltä, että ehkä voisimme jäädä pysyvämminkin tänne. 
Aloimme etsiä perheelle kotia. Lähes 20 vaihtoehtoa 
kävimme katsomassa, kaksi niistä oli Lapualla ja toisen 
kohdalla kaikki toiveemme yhdistyivät. Iso omakotitalo, 
rauhallinen sijainti, oma piha, lähellä keskustaa niin että 
lapset pääsevät itsekin kulkemaan kouluun ja harras-
tuksiin. Niinpä muuttokuorma toi meidät joulukuussa 8 
vuotta sitten Lapualle, Anna Lindholm kertoo.

 
Hän on tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin viestintäpäällikkö. Jan Skorczewski työskentelee 
tuotetukipäällikkönä Alamarin-Jetissä Härmässä.

Lapualta on helppo lähteä sekä etelään että pohjoiseen. 
Liikenneyhteydet ovat erinomaiset. Hyvin pian muut-
tomme jälkeen olemme löytäneet itsestämme sisäisen 
pohjalaisen, vaikka olimme tottuneet kaupunkiin, jossa 
on paperitehtaat, laivat ja satama. Täällä vastassa olivat 
pellot, traktorit ja tuulahdus navetoista. Mutta ihmiset 
ovat valoisia ja iloisia, avoimia ja tulevaisuuteen uskovia. 
Täällä tuntee aidon yhteisöllisyyden, täällä puhutaan 
tuntemattomille, katsotaan silmiin ja ollaan rehellisiä. 
Sellaisessa ilmapiirissä haluamme kasvattaa lapsemme, 
Anna sanoo.

Perheen esikoinen Iina (12 v) on syntynyt Kotkassa. 
Keskimmäisen lapsen, Sonjan (8 v), syntymän aikaan 
perhe asui Seinäjoella. Nuorin Aaron (4 v) on paljas- 
jalkainen lapualainen.

- Kotimme on Siirilässä. Lapset käyvät Alanurmon 
koulua. Tytöt ovat 6. ja 2. luokilla. Aaron on Alanurmon 
päiväkodissa, joka on koulun yhteydessä. Lasten koulu-
matka on turvallinen. Kouluun pääsee pyörällä kevyen-
liikenteenväyliä ja -siltaa pitkin.

LAPUALAISUUS OTTI OMAKSEEN

- Lapualla on myös mukavia harrastuksia. Iina ja Sonja 
käyvät ratsastamassa Kojolan tallilla. Lisäksi Iina har-
rastaa suunnistusta Virkiässä. Sonja puolestaan soittaa 
musiikkiopistossa pianoa ja käy kansalaisopiston baletti-
tunneilla. Aaron keskittyy vielä leikkimiseen, Anna toteaa.

Hän itse on ollut perustamassa Lapuan tuomio- 
kirkkoseurakunnan Sikermä-gospellauluryhmää.

- Olin nuorimmaisen kanssa seurakunnan vauva- 
musaryhmässä. Tuntui jotenkin haikealta luopua sii-
tä, kun lapsi kasvoi, ja päätimme perustaa oman laulu- 
ryhmän, Anna sanoo.

Perheen mielestä elämä Lapualla soljuu mutkattomasti.
- Tänne me olemme kasvattaneet juuremme, syvälle 

lapualaiseen elämänmenoon.

Lapua on 
vetovoimainen 

kaupunki

- Tällä hetkellä meillä on Rita-
vuoressa valmistumassa kaksi 
omakotitalokohdetta. Saman ka-
dun varrelta olemme jo myyneet  
kolme  taloa. Näitten lisäksi Rita-
vuoreen on aikaisemmin valmis-
tunut viisi taloa, jotka kaikki ovat 
myyty. Uutena kohteena on alka-
nut rakentumaan  Siirilän asunto- 
alueelle omakotitalo. Kaupunki 
on varannut Marielundinrannasta 
neljä vierekkäistä tonttia meidän 
rakennushankkeillemme. Tämä 
yhteistyö kaupungin kanssa on 
ainutlaatuista valtakunnallises-
tikin. Voimme tarjota rakennus-
alan opiskelijoillemme käytännön- 
läheistä ja kokonaisvaltaista opis-
kelua, Sedu Seinäjoen vastaava 
koulutuspäällikkö ja Sedun oma- 
kotitalojen rakentamisesta vas-
taava Jarmo Huttunen selvittää.

Sedun rakennusalan lehtori ja 
työmaakohteiden vastaava työn-
johtaja Janne Huhtala arvioi, 
että yhden omakotitalon raken-
nusvaiheissa alusta loppuun on 
vähintään 50 opiskelijan käden 
jälki.

- Rakennusalan perustutkinto 

pitää sisällään paljon osaamis-
alueita. Eri vaiheissa työmaalla 
käyvät osaamistaan kehittämässä 
talonrakentajien lisäksi sähkö- ja 
putkiasentajat, talotekniikan opis-
kelijat ja pintakäsittelijät. Kaikki  
kohteet ovat erilaisia ja pystymme  
toteuttamaan esimerkiksi tiettyjä  
rakenteellisia ratkaisuja, jotka ovat  
opetuksellisesti tärkeitä. Teemme 
joka vaiheen tarkasti ja huolella. 
Vuositarkastuksien yhteydessä ei 
juuri korjattavaa ole ilmentynyt, 
Huhtala toteaa.

MONIALAISTA OSAAMISTA

Parhaillaan opiskelijatyönä vii-
meistellään Ritavuoren kahta 
kohdetta. Siirilässä Marielundin 
alueella on ensimmäisen kohteen 
anturat valettu, sokkelin muuraus 
alkanut ja työt etenemässä hyvää 
vauhtia. Näissä  töissä mukana 
on ollut pääasiassa Sedun en-
simmäisen vuoden rakennusalan 
opiskelijoita.

- Käytännön töissä oppii paljon 
paremmin, kun saa itse tehdä. 
Vielä kun tietää, että rakennam-

me taloja potentiaalisille ostajille, 
niin opiskelu on todella mielekästä  
ja mukavaa, Erkka Niinivuo Ala- 
järveltä ja Teemu Keravuori La-
pualta kertovat.

 
Ritavuoren kohteessa lapualaiset  
Lauri Ahokas ja Miro Prusti ovat  
Sedun viimeisen vuoden talon- 
rakennusopiskelijoita. Molemmat 
valmistuvat keväällä.

- Tässä on saanut olla työmaalla 
joka vaiheessa mukana. Ja kyllä, 
osaisimme rakentaa oppimamme 
mukaan talon, he vakuuttavat.

Sekä Ahokas että Prusti sanovat  
löytäneensä itselleen oikean alan.  
Molemmat aikovat jatkaa opiske-
luja perustutkinnon suorittamisen 
jälkeen ammattikorkeakoulussa 
Seinäjoella.

 
Sedun rakentamille valmiille koh-
teille on löytynyt nopeasti ostajat.

- Lapua on vetovoimainen kau-
punki. Meidänkin kohteistamme  
jokainen on myyty muualta tule-
ville uusille asukkaille, Huttunen 
kertoo. 

Marielundinrantaan rakentuu 
uusia koteja
Lapualla Sedu on rakentanut opiskelijatyönä omakotitaloja myyntiin  
vuodesta 2008 lähtien. Yksilölliset talot rakentuvat kaupungin Sedulle  
varaamille vuokratonteille. Kun talo on valmis, ostaja lunastaa tontin  
itselleen ja ostaa Sedulta valmiin talon.

Vatupassi ja mitta ovat talonrakentajilla ahkerassa käytössä. Katonrajassa Lauri Ahokas  
ja Miro Prusti. Piirustuksia lukevat Erkko Niinivuo ja Teemu Keravuori.
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- Tämä on maaseutuasumista kaupungis-
sa parhaimmillaan. Isoin kaupunki, jossa  
olen asunut, on ollut Pariisi, pienin Vimpeli, 
josta olen kotoisin. Ainoa kosketus Lapuaan 
on ollut se, kun asuin paikkakunnalla lyhyen 
ajan joitain vuosia sitten, Jenna-Maria ker-
too.

Pariskunta etsi omakotitaloa Etelä-Pohjan- 
maan alueelta.

- Läheltä Seinäjokea, mutta ei Seinä- 
joelta. Mietimme Ilmajokea, sitten löysimme  
kotiin Lapualle. Minä teen etätöitä Etelä- 
Savon Ely-keskukses-
sa ja opiskelen ylempää 
ammattikorkeakoulutut-
kintoa Seinäjoella, Jen-
na-Maria selvittää.

Sami puolestaan on 
kotoisin Pihtiputaalta. 
Hän opiskelee insinöö-
riksi Seinäjoen ammatti- 
korkeakoulussa ja käy 
töissä metallialan yrityksessä Ylihärmässä. 
Maantieteellisesti Lapua on heidän arjen 
keskipiste.

Pasasten omakotitalon ovat rakentaneet 
Sedun opiskelijat. Naapurustoon on valmis-
tumassa myös uusia vastaavanlaisia talo-
kohteita.

- Tontti lunastettiin kaupungilta. Tässä ta-
lossa yhdistyvät kaikki meille tärkeät asiat. 
Talo on uusi ja hinta kohdillaan. Lisäksi täs-
sä on paljon persoonallisia ratkaisuja, tilava 
eteinen ja sopivasti huoneita. Tällaisen oli-
simme itsekin suunnitelleet.

Jenna-Maria on ehtinyt jo olla kansalais- 

opiston pihasuunnittelukurssilla hakemassa 
ideoita oman pihan laittoa ajatellen.

- Ostajalle jäi pihan suunnittelu. Nurmikko 
on tarkoitus kylvää ensi keväänä ja tehdä 
joitain istutuksia. Tonttimme metsäkaista-
leen säilytämme. Sieltä voi syksyisin kerätä 
puolukat piirakkaan.

HYVÄÄ ARKEA

Pasaset odottavat innolla pääsevänsä pa-
remmin tutustumaan lapualaiseen arkeen.

- Opiskelut ja työ ottavat 
osuutensa. Terveyspalve-
luita olemme käyttäneet. 
Ne ovat toimineet hyvin ja 
hoitoon olemme päässeet 
nopeasti. Sami käy kirjas-
tossa ja minä olen käynyt 
joissakin seurakunnan ti-
laisuuksissa.

- Omakotitaloon ja La-
pualle muutettuamme otimme myös kaksi 
kissaa. Sohvi ja Mikki ovat mukavia seura-
laisia etätyön lomassa, Jenna-Maria toteaa.

Hän sanoo houkuttelevansa myös veljensä 
perhettä muuttamaan Tampereelta Lapualle.

- Olisihan se aivan ihanteellinen ratkai-
su monessa mielessä. Tuohon meidän vierei-
selle tontille on valmistumassa Sedun oppi-
lastyönä omakotitalo. Veli perheineen voisi 
muuttaa siihen. Pikkusisko on vielä lukiossa, 
mutta kun aika tulee,  rohkaisen myös häntä 
muuttamaan Lapualle. Tämä on niin sopivan 
kokoinen paikkakunta, jossa on monipuoliset 
palvelut ja harrastusmahdollisuudet, Jenna- 
Maria suunnittelee.

Lapua on 
Pasasten 

arjen 
keskipiste

Jenna-Maria ja Sami löysivät kotiin Lapualle.

Omakotitalo on rakennettu 
Sedun opiskelijatyönä.

Sohvi ja Mikki ovat hyviä 
etätyöseuralaisia.

Ritavuoressa 
toiveista  
tuli totta

Jenna-Maria ja Sami Pasasen olohuoneesta 
avautuu kaunis metsämaisema lattian rajasta 
kattoon asti olevien ikkunoiden kautta.  
Kotipihan vierestä lähtevät ulkoilumaastot  
ja hiihtoladut, aivan lähietäisyydellä  
ovat Ritavuoren uusi koulu ja päiväkoti,  
viiden minuutin matkan päässä kaupat  
ja terveyspalvelut, kulttuurikeskus ja kirjasto.

Velikin  
aiotaan 

houkutella  
asumaan 

Tampereelta 
Lapualle 
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I Upeat ulkoilumaastot, 
lenkkeilypolut ja 

valaistut hiihtoladut

Lapuan keskustaan 
vain 2–3 km

Nopeat yhteydet 
valtateille 19 ja 16

Juna-asemalle 2,5 km
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Åkerbergin perhe olohuoneen pinkin pystymuurin lämmössä. 

Pehmolelun 
päällä voi 
mukavasti 
lekotella, 
Neela 
näyttää.

Leona asettuu mieluusti Rekon 
seuraksi sohvalle katsomaan 

lastenohjelmaa.

Muutto 
Lapualle on 

mahdollistanut 
monia haaveita  

ja koti on niin    
näköisemme!

- Meillä on kaksi lasta. Asuimme 
Seinäjoen Hyllykalliolla rivitalon 
päätyhuoneistossa, mutta halu-
simme omaa tilaa, rauhaa ja loppu- 
elämän kotia. Sitten se löysi  
meidät monien sattumien kaut-
ta. Kun seisoimme ensimmäistä  
kertaa Lapuan Haapakoskella  
sijaitsevan talon pihamaalla ja 
näimme edessämme talon, jos-
sa olivat punaiset ikkunanpokat,  
tiesimme tulleemme kotiin, Kiira  
ja Juuso Åkerberg kuvailevat.
Molemmat ovat kotoisin Seinä- 
joelta.

- Minä olen asunut koko ikäni ker-
rostalossa. Nyt minusta on Lapualla 
ollessani kuoriutunut omakotiasuja, 
joka haaveilee kasvihuoneesta ja 
mansikkamaasta. Vähän olemme 
aloitelleetkin vihannesten viljelyä, 
Kiira kertoo.

Åkerbergin punaiset ikkunanpokat 
omaava ja täysin remontoitu koti 
on Haapakoskella. Tontti on suuri,  
6500 nelimetriä ja kaiken bonuk-
sena se rajoittuu 
Lapuanjokeen.

- Pellon päässä, 
joen rannassa, on 
meidän sauna-
mökkimme, lai-
turi ja uimapaik-
ka. Saimme mökin 
samaan hintaan. 
Sinne vetäydym-
me nauttimaan 
rauhasta. Tulis-
telupaikalta joki-
maisemaa katsellessa ei parempaa 
paikkaa voi ollakaan, Åkerbergit ker-
tovat.
 
Perheen lapset Neela (5 v) ja Reko 
(3 v) nauttivat myös siitä, että ul-
kona on tilaa touhuta. Suunnitteilla 
on rakentaa ulos leikkipaikka keinui-
neen ja liukumäkineen.

- Hankimme tänne myös kaksi kis-
saa eläinsuojeluyhdistyksestä. Li-
säksi äidin koira siirtyi meille kerros- 
talosta viettämään rauhallisia eläke- 
päiviä, Kiira toteaa.

Kun lapset kasvavat kouluikään, 
Haapakosken koulu on melkein tien 
toisella puolella. Kevyenliikenteen 
väylä johdattaa turvallisesti yhden 
tienylityksen jälkeen kouluun.

- Koulun pihassa olemme käyneet 
leikkimässä. Myös Koskisuvannon 
puisto keskustassa on aivan ihana 
ja muutenkin Lapualla on paljon 
mukavia leikkipuistoja ja retkeily-
paikkoja. 

UNELMISTA TOTTA

Kaupunki ei ole ollut meille en-
tuudestaan tuttu. Kirjaston pal-
veluita käytämme paljon ja Neela 
on aloittanut Lapuan kansalais- 
opistossa baletin, Kiira sanoo.

Hän itse on soittanut saksofonia 
ja kitaraa.

- Nyt on tilaa. 
Sain toteuttaa 
haaveeni akus-
tisesta pianos-
ta, Kiira iloitsee. 

Åkerbergit käy-
vät töissä Kau-
havalla. Juuso 
on automaa-
tio- ja kunnos-
sapitoasentaja 
Arnon Oy:ssä 

ja Kiiran työpaikka on Attendon 
vanhustenpalveluyksikössä. Hän 
opiskelee työn ohella sairaan- 
hoitajaksi. Lapset ovat Lapualla päi-
väkotihoidossa.

- Lapualle muutto on mahdol-
listanut niin monia haaveitamme,   
ja tämä koti on kuin luotu meitä  
varten, Åkerbergit sanovat.

Loppuelämän koti 
Haapakoskella
- Meillä oli valtavan pitkä vaatimuslista oman kodin 
suhteen. Kävimme katsomassa kymmeniä asuntoja 
Seinäjoella, Ilmajoella ja Kauhajoellakin. 

Lapualla on 
paljon leikki- 

puistoja ja 
retkeily- 
paikkoja
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- Lähdimme Seinäjoelta talo- 
esittelyyn ja ajoimme Koski- 
kylässä sijaitsevan talon pihaan. 
Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. 
Piha, sisäänkäynti, talo, sijainti, 
ihan kaikki oli kuin meitä varten, 
pariskunta kertoo ensikokemuk-
sestaan.

Espoossa yhdeksän vuotta asu-
nut pariskunta ehti asua Seinä- 
joella vuoden ennen kuin löysi-
vät kotiin Lapualle. Alajärveltä 
kotoisin oleva Salmenautio ja 
Etelä-Suomesta Vihdistä Pohjan-
maalle muuttanut Sotamaa kä-
vivät useissa talonäytöissä mm. 
Seinäjoella ja Ilmajoella. Sitten 
Iina esitteli miehelleen Lapuan 
kohteen. Sen pohjapiirros ei vielä 
varsinaisesti heitä vakuuttanut, 
mutta paikalle tultaessa jokainen 
palanen loksahti kohdalleen.

- Ikinä en olisi uskonut, että 
meidän budjetillamme löytyisi 
näin täydellinen koti! Sotamaa 
innostuu.

Lapua on hänelle täysin uusi 
tuttavuus. Parin kuukauden ”la-
pualaisena olon” jälkeen hyviä 
uutisia riittää kerrottavaksi.

- Teimme talokaupat heinä-
kuussa. Miten nätti Lapuan kes-
kusta onkaan. Kauniita, näyttäviä 
kukka-asetelmia ja paljon vihreää. 
Keskustan läpi virtaa joki, talot 
heijastuvat sen pintaan. Tunnen 
olevani kotona. Tämä on kuin pie-
ni Nummela, jossa kävin koulua, 
Sotamaa kuvailee.

Salmenautiolle Lapua oli lap-
suudesta tuttu.

- Olen oppinut uimaan Lapuan  
uimahallissa, jossa kävimme 
kotoa Alajärveltä aina vähin-
tään kerran viikossa uimassa.  
Lapuan juna-asemalta aina 
lähdin ja Lapuan asemalle aina  
myös palasin, kun olin opiske-
lemassa Etelä-Suomessa. Opis-
kelijat käyttävät edelleen paljon  
Lapuan juna-asemaa, kun läh-
tevät opiskelupaikkakunnilleen, 
Salmenautio toteaa.

Rakkautta ensisilmäyksellä
Iina Salmenautio ja Pontus Sotamaa ovat olleet lapualaisia pari kuukautta.  
Aviopari etsi pitkään omakotitaloa Etelä-Pohjanmaalta, kunnes löysivät Lapualle.

Ruuanlaitto on  
Pontus Sotamaan ja Iina 
Salmenaution mieluinen 
yhteinen harrastus. 
Uuden kodin iso keittiö ja 
sen saareke ovat siihen 
tarkoitukseen täydelliset. 

MAINIO SIJAINTI

Pariskunnan työpaikat ovat nyt 
Seinäjoella. Salmenautio tekee ny-
kyisin Seinäjoelta käsin KPMG tilin- 
tarkastus-, vero- ja neuvonta- 
palveluyrityksessä töitä Helsinkiin, 
Sotamaa on saanut työpaikan Lähi- 
Tapiolasta. Molemmat opiskelevat 
myös tradenomeiksi, Iina Seamk:ssa, 
Pontus etänä Leppävaaran Laureas-
sa. He ovat lisäksi restonomeja.

- Työmatka on Seinäjoelle lyhyt, 
vain parikymmentä minuuttia. Etelä- 
Suomessa pisin työmatkani yhteen 
suuntaan on ollut kaksi tuntia. Van-
hemmat asuvat Alajärvellä, joten 
on ihanaa, että hekin ovat nyt niin 
lähellä. KPMG:ssa minulla on kaksi 
lapualaista työkaveria. Iloinen yllä-
tys on ollut myös se, että tässä naa-
purustossa asuu useita Alajärveltä 
Lapualle muuttaneita, mm. päivä-
kotikaverini, Iina kertoo.

Vielä uudet lapualaiset eivät ole eh-
tineet hakeutua harrastusten pariin. 
Kun se aika tulee, he lähtevät ainakin 
kuntosalille.

- Nautimme myös kokkaamisesta 
ja ystävien seurasta, joita saamme 
kutsua kotiimme viettämään aikaa 
yhdessä. Lapualla on paljon asioita ja 
kohteita, joihin ajan kanssa haluam-
me tutustua. Onneksi meillä on koko 
elämä siihen aikaa!

”Täällä välitetään ja kuunnellaan aidosti.

Lapualta 
työmatka on 
Seinäjoelle  

lyhyt



KUN VOI VALITA  

KAIKENKAIKEN

#hyviäuutisialapualta  

#vahvuutenavälittäminen

Kaikki 
työpaikat:

investlapua.fi/
tyopaikat

Katso 
myytävät 

tontit:  
lapua.fi/tontit

Ilmoita 
yhdistyksesi 

rekisteriin:  
lapua.fi/yhdistykset


