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1.Hankkeen tiedot           4 
 
 
 
HANKKEEN NIMI:         Hanke on saanut rahoituksen: 
Elävä Aalto –hanke        Leader Aisapari ry 
 
HANKE ON LUONTEELTAAN:      Hankkeen kustannusarvio: 
Paikallinen / alueellinen       58 555,56€ 
 
TOIMENPIDE:        Tuki (EU + Valtio + kunta) 
7.6 Kulttuuri ja luonnonperintö      42 160,00€ 
 
KOHDENNETTU TOIMI:       Yksityinen vastikkkeeton työ +rahoitus 
          5 855,56€ 
Kulttuuri ja luonnonperintö kehittäminen     
 
TOTEUTUSPAIKKA: 
Etelä-Pohjanmaan maakunta, Alajärven kaupunki 
 
Hankkeen toteutusaika: 
1.2.2017 – 30.6.2018 
 
HANKKEEN NUMERO: 
24527 
       

       
 



 

 
 

2.Hankkeen julkinen kuvaus        5 
         
Alajärvi liittyy oleellisesti arkkitehti, akateemikko Alvar Aallon nuoruusvuosiin ja hyviin muistoihin 
myöhemmässä elämässä. Hän vietti kesiä lapsuusaikanaan Alajärvellä, Kurejoen kylässä, Rottalan talossa. 
Hänen isänsä J.H. Aalto osti myöhemmin Alajärven keskustasta kauppias Viitaniemen talon, johon perhe 
asettui asumaan. Myös Alvar oli kirjoilla Alajärvellä 1918 – 1925 välisen ajan. Suhde Alajärveen vahvistui 
ennestään, kun nuori aviopari Aino ja Alvar rakensivat Alajärven Pynttärin rantaan kesä-asunnon, Villa Floran, 
jonka Aino on suunnitellut. Pariskunta vietti kesiään Villa Florassa aina vuoteen 1949, jolloin Aino kuoli. Villa 
Flora on edelleen suvun omistuksessa ja kuluvana kesänä siellä ovat viettäneet aikaansa 3. ja 4. sukupolvi. 
Myöhemmin Alvar Aalto on tuonut esille Alajärvellä vietetyn ajan vaikutusta ja merkitystä myöhäisempää uraa 
ajatellen. Hän on kutsunut Alajärveä henkiseksi kodikseen. 
 
Alajärveä kutsutaan yhdentoista Aallon kaupungiksi. Alajärven Aalto-keskus sisältää useita merkittäviä Aallon 
suunnittelemia rakennuksia sekä monumentteja. Kohteet muodostavat maakunnallisesti, kansallisesti sekä 
kansainvälisestikin merkittävän ja ainutlaatuisen arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristön. Aallon suunnittelemat 
rakennukset kuuluvat olennaisena osana Alajärven kaupunkikuvaan, jopa niin itsestään selvästi, että emme 
huomaa niiden merkitystä ja rakennusten tarjoamia mahdollisuuksia matkailun näkökulmasta. 
 
Hankkeen käynnistämisen taustalla oli tarve suunnitella ja toteuttaa kävelyreitti, joka yhdistää Aallon 
suunnittelemat kohteet. Reitti, jota on helppo kulkea yksinkin, ilman opasta ja reitti josta jää tarinat mieleen. 
Vuonna 2018 tuli kuluneeksi 120 vuotta Alvar aallon syntymästä. Hankkeen myöhästynyt aloitus ei 
mahdollistanut osallistumaan erityisen ”juhlapäivän” suunnitteluun. 



 

Villa Flora V.1926, Pynttärin rannassa.                                                                                                        6                                                         
 
 
  



 

3.HANKEEN TARVE JA TAUSTA        7 
 
Alajärvi liittyy oleellisesti arkkitehti, akateemikko Alvar Aallon nuoruusvuosiin ja hyviin muistoihin 
myöhemmässä elämässä. Hän vietti kesiä lapsuusaikanaan Alajärvellä, Kurejoen kylässä, Rottalan talossa. 
myöhemmässä vaiheessa, pian sisällissodan jälkeen hänen isänsä J.H. Aalto osti Alajärven keskustasta kauppias 
Viitaniemen talon, johon perhe asettui asumaan. Myös Alvar oli kirjoilla Alajärvellä 1918 – 1925 välisen ajan. 
Suhde Alajärveen vahvistui ennestään, kun nuori aviopari Aino ja Alvar rakensivat Alajärven Pynttärin rantaan 
kesäasunnon, Villa Floran, jonka Aino on suunnitellut. Pariskunta vietti kesiään Villa Florassa aina vuoteen 
1949, jolloin Aino kuoli. Villa Flora on edelleen suvun omistuksessa ja kuluvana kesänä siellä ovat viettäneet 
aikaansa 3. ja 4. sukupolvi. 
Myöhemmin Alvar Aalto on tuonut esille Alajärvellä vietetyn ajan vaikutusta ja merkitystä myöhäisempää uraa 
ajatellen. Hän on kutsunut Alajärveä henkiseksi kodikseen. 
 
Alajärveä kutsutaan yhdentoista Aallon kaupungiksi. Alajärven Aalto-keskus sisältää useita merkittäviä Aallon 
suunnittelemia rakennuksia sekä monumentteja. Keskuksen muodostavat keskustassa sijaitsevat kaupungin 
virastot, seurakuntatalo, nuoriseurantalo, kunnansairaala, veljelleen Väinölle suunnittelema Villa Väinölä sekä 
Alvar Aallon arkkitehtitoimiston viimeistelemä kaupunginkirjasto. Alajärven Aalto kokonaisuutta täydentävät 
Aallon lähiperheelleen suunnittelema hautamuistomerkki, sisällissodassa sekä talvi- ja jatkosodassa 
kaatuneiden muistomerkit. Sekä ensimmäisen puolisonsa Ainon suunnittelema kesäasunto Villa Flora 
 
Kohteet muodostavat maakunnallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisestikin merkittävän ja ainutlaatuisen 
arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristön. Alajärven Aalto-keskus tarjoaa ainutlaatuisen läpileikkauksen nuoren 
arkkitehtiopiskelijan ensimmäisestä julkisesta työstä (Nuorisoseurantalo) aina arkkitehtitoimiston viimeiseen 
työhön ennen toimiston lopettamista (kirjasto). 
 
Aallon suunnittelemat rakennukset kuuluvat olennaisena osana Alajärven kaupunkikuvaan, jopa niin itsestään 
selvästi, että emme huomaa niiden merkitystä ja rakennusten tarjoamia mahdollisuuksia. 
Hanke tukee laajempaa tavoitekokonaisuutta, jossa Järviseutua kehitetään luonnon omana puistona, joka 
tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia nauttia ja saada elämyksiä alueen kulttuurista, historiasta ja 
omaleimaisuudesta. 
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Hankkeen käynnistämisen taustalla oli tarve koota Aalto kohteet helposti saavutettavaksi Elävä Aalto  
reittikokonaisuudeksi, jossa matkailija voi omatoimisesti siirtyä kohteista toiseen ja saada niistä tietoa. 
Kohteisiin on myös tarkoitus soveltaa teknisiä apuvälineitä, perus kyltityksen tueksi. Toimenpitein kasvatetaan 
Alajärven tunnettavuutta merkittävänä kansallisena ja kansainvälisenä Aalto kaupunkina. 
 
Alueen vetovoiman kehittäminen perustuu keskeisesti seutukunnan kulttuuriin ja historiaan sekä niihin 
liittyvien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja systemaattiseen kehittämiseen. Aallon suunnitelmien 
rakennusten ja elämäntyön esilletuomiseen tiedon ja tarinoiden avulla. Suurin osa Aalto kohteista sijaitsee 
lähellä toisiaan ja Alajärveltä löytyy vielä Alvar Aallon kanssa tekemisisissä olleita henkilöitä. 
Aikalaiskertomusten avulla elävöitetään rakennusten mielenkiintoa, sekä tavoitellaan lisäksi, ei niinkään 
arkkitehtuurista kiinnostuneita matkailijoita. Rakennukset ja arkkitehtuuri jakavat omaa arvokasta tietoaan ja 
Aallon elämä herää henkiin perheen elämänvaiheista kertovien tarinoiden avulla. 
 

 
 
  



 

4. HANKKEEN TAVOITE           9 
 
Hankkeen välitön tavoite on toteuttaa Alajärvelle Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia, 
hautamuistomerkkejä sekä muita hänelle merkittäviä paikkoja esittelevä kulttuurireitti ja reittiin liittyvää 
esittelymateriaalia. Fyysisten rakennusten lisäksi reitin avulla kerrotaan Aallon perheen elämästä Alajärvellä. 
Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan reittiin linkitetään myös muita kulttuurikohteita sekä henkilöitä 
Alajärveltä, kirkko ja hautausmaa esimerkkinä. Hankkeen aikana kehitetään uusia Aaltoa esitteleviä 
tapahtumia, joiden toteutus on osa Suomi 100 vuotta tapahtumasarjaa Järviseudulla, sekä rakennusten 
merkkivuosia. 
 
Pitkänajan tavoitteena hankkeen toimenpiteet edistävät Alajärven huomioimista kansallisesti ja 
kansainvälisesti merkittävänä Aalto kaupunkina, jolla on ollut merkittävä vaikutus Alvar Aallon suunnitelmiin 
ryhtyä arkkitehdiksi. Reitin ja esittelymateriaalin avulla kasvatetaan alueen asukkaiden kiinnostus omaan 
kulttuurihistoriaan sekä kasvatetaan Alajärven kiinnostavuutta ja vetovoimaa. Samalla luodaan alueen 
matkailu- ja virkistyspalveluita tuottaville yrityksille mahdollisuus kehittää uusia palveluita ja tuotteita. 
Tehdään Aallosta ”avoin asia”, jolloin toivottavasti purkaantuu käsitys pienen joukon rahaa vievästä 
rakennusten hallinnasta. 
 
Alueelle on perustettu vuonna 2014 Kraatterijärven Toimijat ry, jonka tehtävänä on toimia matkailutoimialan 
yhteistyön ja markkinoinnin kehittäjänä seutukunnalla. Yhdistyksen jäseniä on yritysten ja yhdistysten lisäksi 
alueen kolme kuntaa, Alajärvi, Lappajärvi sekä Vimpeli. Yhdistys käyttää viestinnässä 
lausetta ”Kraatterijärven ihmeet”. Elävä Aalto hankkeen kautta tavoitteena on varmistaa, että Alvar Aalto 
tulee jatkossa olemaan yksi ”ihmeistä” ja Keskeisistä matkailukokonaisuuksista seutukunnalla. 
 
Tavoite on samalla kehittää seutukuntaa alueena, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia nauttia ja saada 
elämyksiä kulttuurista, historiasta, luonnosta ja alueen omaleimaisuudesta. Toteutukset tehdään kansallisen 
Culture ja Outdoors Finlandin ohjelman laatimien ohjeistusten mukaisesti. Tämä mahdollistaa reittien 
linkittämisen kansallisiin ja kansainvälisiin markkinointiverkostoihin sekä www-sivustoihin. 
  
Hankkeen tuloksia seurataan reitin toteutumisella sekä siihen linkitettyjen käynti- ja tutustumiskohteiden 
määrällä. Tuloksia arvioitaessa huomioidaan myös, miten toteutuksessa on huomioitu Aallon Alajärvellä 
vietetyt vuodet, tarinallistaminen ja uudet toimintamallit Aalto kohteiden esittelyssä. 
 
  



 

5. HANKKEEN TOIMENPITEET              10 
 
Hankkeen suunnitteluvaiheessa käytiin läpi eri toimijoita, jotka voisivat tukea toisiaan. Mukana on ollut 
kehittäjätoimijoita, yhdistyksiä, seuroja ja matkailua palvelevia yrityksiä. Alajärven kaupungin liittyessä Aalto 
kaupunki verkostoon 3.2.2017 saatiin valtakunnallinen ja näkyvä, samaa etua ajava toimija taakse. Alvar Aalto 
säätiön matkailureitti toi toivotun lisän. 
 
Hankkeessa suunnitellut digitaaliset sovellukset ja ideat tuoda esille elämyksiä kierroksille, tullaan 
toteuttamaan myöhemmin samanlaisena useimpien Aalto kaupunkien kanssa, Aalto Säätiön ohjeistuksen 
mukaan. Omat kohdeopasteet, Fb –sivut ja kartat otetaan käyttöön. 
 
Alajärven kaupungin teknisen toimen kanssa on valittu kohteisiin kauniit opaslaatat ja suunniteltu kirjaston 
pihaan pystytettävä kohteet yhteen kokoava opastaulu. Valinnat on hyväksytetty Nelimarkka museon ja 
Aallokko kutsuu –hankkeen kanssa. 
 
Hankkeen avulla verkostoiduttiin hanketta tukevien muiden reittien, alueiden ja tapahtumien toteuttamisen 
mahdollistavien tahojen kanssa. Paikkakunnalla on olemassa hyvä Aalto aiheinen tapahtuma; Aaltoa & Aarioita 
-festivaali, sen lisäksi on järjestetty monia opastuksia Aalto kohteissa.  
 
Näkyvää jälkeä saatiin v. 2017 hankkeessa aikaiseksi yhdessä Alajärven Yrittäjien, kaupungin ja JPYP:n 
kanssa, kun Alajärven kaupunkikeskustan palvelukartta ilmestyi. Kartta pitää sisällään palvelut, nähtävyydet ja 
Aalto-kierroksen. Kartta on jaossa liikkeissä, hotellissa, ruokapaikoissa, uimahallilla, jäähallilla, Kitron 
stadionilla, kirjastossa, nuorisoseurantalolla ja muissa paikoissa, joissa ihmisiä liikkuu. Kartasta on otettu uusi 
painos keväällä 2018. 
 
Nuorisoseuran hallituksen kanssa on suunniteltu Nuorisoseuran 100-vuotis historiaa. Mietitty ohjelmaa 
Arkkitehti Alvar Aallon esikoisrakennuksen ympärille vuodelle 2019. Myös juhlakonsertti on aikataulutettu ja 
sisältö suunniteltu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

             11 
 
Muuttuneet maankäyttöalueet mahdollistaisivat 
Alvar Aallon hengessä järjestettävän 
kansainvälisenkin ”arkkitehtuuri kilpailun”, jossa 
voisi teemana olla esim. vuonna 1938, Aallon 
suunnittelema kesäpaviljonki, Lapuan 
maatalousnäyttelyyn.  
 
 
 
Puisto paviljonki sopisi ympäristöön ja antaisi 
tarvittavan lepopaikan, josta voi pyörähtämällä 
nähdä maisemat ”Alvarin silmin”.  
Elävä Aalto reitin toteutuminen lisää alueen 
väestön paikalliskulttuurin ja –historian tuntemusta 
ja edesauttaa myönteisen suhtautumisen 

syntymistä omiin juuriin. Lisää kiistatta ylpeyttä kotiseudusta. Suunnitelmallisesti toteutettu reitti ohjaa 
kävijöitä yhteisille väylille, jonka käyttö vähentää ympäristövaikutuksia, kuten roskaamista. Reittien 
suunnittelussa huomioidaan mm. paikallisten tuotteiden ja palveluiden käyttö, alueellisen historia- ja 
kulttuuriperinnön vaaliminen. 
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Yhteys Manner-Suomen 
maaseudun 
kehittämisohjelmaan sekä 
alueelliseen ohjelmaan;  
 
Hankkeen toiminnan 
välityksellä parantuvat 
erityisesti alueen 
asukkaiden, mutta myös 
pienten paikallisten 
matkailuyritysten 
toimintamahdollisuukset, 
luomalla alueelle 
kulttuuria ja historiaa 
hyödyntävää 
reitistöinfrastruktuuria. 
Toimenpiteiden 
toteuttaminen usean 
toimijan yhteistyönä lisää 

ja vahvistaa paikallisen omaehtoisen ja yhteisöllisen toiminnan kehittymistä. Alueen kulttuurin ja historian 
käytön edistämisen kautta kehitetään matkailuelinkeinoa, mutta kasvatetaan myös alueen vetovoimaa. Tehdyt 
toimenpiteet palvelevat sekä alueella asuvaa väestöä, että matkailijoita. 
 
 
Hankkeessa on hyödynnetty alueella aiemmin toteutettuja hankkeita ja niiden avulla saatuja tuloksia kuten 
mm. Vetovoimainen Järviseutu –projekti, Järviseudun OutdoorsLife –hanke, Aallokko kutsuu –hanke, Matkailun 
Master Plan, Paikallistuntijat -hanke ja valtakunnallista Alvar Aalto matkailureittiä. 
 



 

 
 
Hankkeen toiminta-alue on ollut Alajärvi. Hankkeen onnistuneen toteutuksen kannalta merkittävimmät 
kohderyhmät ovat reitin ja tapahtumien suunnittelussa mukana olevat tahot, kuten järjestöt, kulttuuri- ja 
vapaa-aikatoimijat, yrittäjät, Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu sekä Aallosta kiinnostuneet henkilöt. Pää-
asialliseen kohderyhmän katsotaan kuuluvan alueella asuva väestö, sekä alueella vierailevat matkailijat. 
Elävä Aalto reitti on kaikkien vapaassa käytössä antaen monipuolisen kuvan Alajärvestä Aalto-keskuksena. 
Hankkeen edistämät konkreettiset toimenpiteet antavat myös alueen virkistys- ja matkailupalveluyrityksille 
mahdollisuuksia käyttää Aalto-keskusta kehittäessä uusia tuotteita ja palveluita. 
 
Vaikka reitti on toteutettu keskitetysti Alajärvellä, sen valtakunnallinen ja kansainvälinenkin vaikutus on 
nähtävissä. Reittiin on käynyt tutustumassa suuri joukko ihmisiä eripuolilta Suomea. Lisäksi Euroopasta, 
Pohjois-Amerikasta ja Japanista on ollut yksittäisiä matkailijoita. Tiivis yhteistyö Etelä-Pohjanmaan Matkailun 
kanssa lisää reitin huomio-arvoa.   



 

6. Yhteisöllinen osallistuminen ja yhteistyö 
 
Elävä Aalto –hanke on mahdollistanut monenlaisiin verkostoihin liittymisen. Alajärvi Seuran tapaamiset ovat 
olleet hyvin antoisia. Yksittäisten ihmisten tapaamiset ovat valottaneet osaltaan tapahtumia. Paikallistuntija –
hankkeeseen liittyminen on tuonut monenlaista hyötyä. Eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa on tavannut 
uusia ihmisiä ja saanut vahvistuksen tekemisen tärkeydelle. Alajärven seurakunta vaalii myös Aallon historiaa 
alueellaan. Yrittäjä järjestöt, Alajärven Naisyrittäjät sekä Yrittäjien alainen Kaupan Kehittämisryhmä kokevat 
myös tarpeen lisätä Alajärven vetovoimaa. Alvar Aalto -säätiön Alvar Aalto -matkailureitti avasi 
mahdollisuuden kehittää omia Alajärven kohteita valtakunnallisesti. Visit Seinäjoki, Visit Jyväskylä ja Etelä-
Pohjanmaan Matkailu, Kraatterijärven toimijat ovat myös kiinteästi olleet mukana hankkeen matkassa. 
Nuorisoseuran hallitus itseoikeutetusti on ollut mukana myös. Aisaparin Matkailun Master planin tekeminen ja 
valmistuminen Järviseudulle on iso asia muille hankkeille. Kotiseutuarkisto, Nuorisoseuran arkisto, Kirjaston – 
ja kaupungin arkistot ovat tulleet myös tutuiksi. Suuri kiitos kuuluu myös Etelä-Pohjanmaan eläkkeellä olevalle 
Maakuntamuseon johtaja Marja-Liisa Haveri-Niemiselle, hänen hieno arkistonsa Alvar Aallosta oli vapaasti 
käytettävissäni, sekä Tekstiilitaitelija Kaarina Heikinheimolle, joka kummisetänsä Väinö Aallon kautta pystyi 
antamaan monenlaista tietoa. 
 

 



 

Palaveria ja kokoontumisia oli monia, joissa verkostoiduttiin. Monenlaisesta sisällöstä ja asian esille tuomisesta 
oli apua myös seuraavissa tapaamisissa; 
 
9.2.2017 Messupalaveri, JPYP, Kotimaan matkamessut, Tampereella 
23.2.2017 Messupalaveri, JPYP, Kotimaan matkamessut, Tampereella 
28.2.2017 Koulutus Aasialaiset asiakkaat, Teivo 
5.4.2017 Karttapalaveri, JPYP, Palvelukartan tekeminen 
10.4.2017 Ideakipinä, Seinäjoki 
11.4.2017 Aisaparin koulutus 
21-23.4.2017 Kotimaan matkamessut, Tampere 
6.5.2017 Asumista ja hyvinvointia messut, Alajärvi 
1.6.2017 Karttapalaveri, JPYP, Palvelukartan tarkistaminen 
27.6.2017 Kesäasukkaiden info-ilta, Lappajärvellä 
5.10.217 Visit Finland, Culture paketit, Seinäjoki 
26.10.2017 Palvelumuotoilun tehopaketti, Marjo Kamila, Kauhava 
1.11.2017 Matkailun teemailta, Kivitippu, Lappajärvi 
9.11.2017 Tarinnalistamis koulutus, Paikallistuntijat, Alajärven Nuorisoseura 
17-18.1.2017 Elinkeinomatka, Tampereen seutu 
23.11.2017 Master Plan työpaja , Lappajärvi, Kivitippu? 
26.11.2017 Opintomatka Kokkolaan, Rooliopastus 
13.11.2017 Aalto matkailureitin ensimmäinen tapaaminen Seinäjoki 
14.11.2017 Aalto matkailureitin tapaaminen Alajärvi 
8.1.2018 Kutsuttuna Ähtärin Master Planin luomis tilaisuudessa 
23.1.2018 Esiintymistaidon työpaja, Nelimarkka huvila 
29.1.2018 Master Plan julkaisemistilaisuus 
30-31.1.2018 Aalto –matkailureitin tekoa Eura, Pori 
8.2.2018 Tapahtuman järjestäminen, Työpaja, Punaisen Tuvan Viinitila 
9.2.2018 Matkareitin valmistamista, Into Seinäjoki 
15.2.2018 Matkailukehittäjien tapaaminen, Kivitippu, Lappajärvi 
15.2.2018 Digi työpaja koulutus, Alajärvi 
20-21.2018 Aalto –matkailureitin teko Sunila, Iinkeroinen 
14-15-3.2018 Aalto-matkailureitin teko, Paimio, Turku 
22.3.2018 Ryhmien opastus, vinkkejä ja ohjeita, Alajärvi 
10-11.2018 Aalto –matkailureitin teko, Helsinki 
15.4.2018 Merenkurkun retki, Paikallistuntijat 
5.5.2018 Asumista ja hyvinvointia messut, Vimpeli 
 
 



 

Opastettavia vierailijoita riitti myös kierrätettäväksi Alajärven Aalto kohteissa. Osat ryhmistä kiersivät autolla, 
jolloin katsottiin myös Nelimarkka museo, Antti Maasalon veistokset, juteltiin teollisuudesta, rakentamisesta, 
urheilupaikoista ja pesäpallosta. 
 
Kansallisuuksien mukaan jaettuna henkilöitä kierroksilla oli seuraavista maista, ajalla 14.5.2017-2.7.2018; 
Yhdysvallat 3, Japani 2, Espanja 7, Tsekki 2, Alankomaat 1, Saksa 2, Unkari 1 
 
Koululaisia oli neljä eri luokkaa Alajärveltä ja Evijärveltä, joten 90 lasta ja nuorta oppivat Alvar Aallosta. 
 
Ryhmissä matkusti suurin osa vieraista, 9 ryhmää, joissa oli yhteensä 239 vierasta. 
 
Lisäksi kartan kanssa on kierroksia tehneet omatoimimatkailijat.  
 

 



 

7. Haastattelut 
 
Hankkeen keskeinen lähtökohta oli kerätä talteen vielä muistoja, aikalaistarinoita Alvar Aallon vaiheista 
Alajärvellä. Jonkin verran vielä löytyi henkilöitä, joilla on omakohtaisia muistoja arkkitehdistä. Siihen aikaan 
elämä maaseudulla oli kuitenkin niin arkista, etteivät he kokeneet Alvar Aallon tapaamista mitenkään 
merkittävänä. Myös hänen tavanomainen käyttäytymisensä ei nostattanut häntä erityisesti esille. Hän kulki 
ihmisten luona, kuin kuka tahansa kylänmies. Osa haastatteluista oli tehty ennen hankkeen alkamista, hyvä 
niin koska osa haastatelluista ovat jo kuolleet. Haastateltavat olivat tuohon aikaan myös lapsia tai nuoria 
aikuisia, eivätkä siksi ole niin kiinnittäneet huomiota näkemäänsä. Osan haastateltavien muistot ovat hyvin 
tarkkoja, mutta osalla muisti hieman jo aiheutti sekaannusta. Haastattelutilanteet olivat pitkiä, 
haastateltavilla ei ollut kiire mihinkään. Jutun kerronta oli niin laveaa, että varsinaista asiaa sai poimia 
muiden muisteluiden joukosta. Valokuvien katseleminen toi niin paljon muita muistoja esiin, että siitä oli 
lähes luovuttava. Osaa haastateltavista on jututettu puhelimessa. Osa haastateltavista meni aivan lukkoon, 
kun nauhurin nosti pöydälle. Se oli poistettava ja kirjoitettava paperille. Osan kanssa juteltiin ilman mitään 
muistiinpanovälineitä ja ne kirjasin tapaamisen jälkeen ylös niin tarkasti, kun pystyin. Ihmiset ovat hieman 
arkoja omien muistojensa jakamisessa. Ei ole syytä epäillä, etteivätkö muistot olisi oikeita, mutta sen selittää 
ehkä tämän vaatimaton alajärvinen luonne. Ei haluta nostaa itseä esille. Välillä tilanteet keskeytyivät 
puhelinsoittoihin tai vierailuihin ja ajatus katkesi. Osa sovituista haastatteluista aikataulutettiin monesti 
uudelleen terveyshuolien takia. Erään haastateltavan kotona piti sottaa ensiapua paikalle, huonon kunnon 
vuoksi. Osa haastateltavista oli aiemmin kokenut kiusallisena lähestymisyrityksenä samanlaisen muistojen 
keräämisen, eikä siksi haluaisi nimeään mainittavan. Osan haastateltavan muistot saivat vahvistusta myös 
toisten muistoista ja ihmisillä oli hyvin samankaltaisia muistoja Aallon perheestä. Merkittävin aikaansaannos 
haastattelujen tekemisessä lienee kuitenkin yksinäisyyden poistaminen edes hetkeksi. Ihmiseksi, joka ei juo 
kahvia on nauttinut suuren määrän minulle varta vasten keitettyä kahvia. Haastattelut tehtiin täysin 
haastateltavien ehdoilla, heitä johdattelematta tarinan kulussa. He tiesivät mitä muistoja kerään, mutta 
kertoivat sitten mitä halusivat. Paljon aikaa vievää toimintaa, mutta myös palkitsevaa. Haastateltavat olivat 
poikkeuksetta samaa mieltä, että on hyvä nostaa Alajärven Aalto kokonaisuutta esille, muidenkin nähtäväksi. 
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8. Näkyvyys ja riskit 
 

 
Elävä Aalto –hanke on ollut esillä paikallislehdissä; 
Järviseutu ja Torstai-lehti, sekä maakuntalehti Ilkassa.  
Aaltoa ja Aarioita –ohjelmalehdessä, joita on painettu 
10 000 kappaletta on myös hanke huomioitu. 
Ohjelmalehtistä on jaettu ulkojärviseutulaisille 
Järviseutulehden tilaajille kautta maan. Myös Tasavallan 
Presidentin kansliassa ollaan huomioitu Aaltoa ja 
Aarioita –festivaali, sekä Elävä Aalto –hanke. 
 
Alvar Aalto -matkailureitin työpaja paikkakuntien 
paikaillislehdet ovat myös antaneet näkyvyyttä 
paikallisille hankkeille, joista kasvoi valtakunnallisia. 
 

 
Riskejä arvioidessa suurin huoli oli ehkä tarinoiden luotettavuus. Yllättäväksi ja hankkeen vaarallisimmaksi 
riskiksi nousi kuitenkin henkilökohtainen painostus ja työn vähättely. Haastateltavien ”vaientaminen” ja 
henkilökohtainen häirintä. Julkisen työn tekeminen ja näkyvillä oleminen kävi mahdottomaksi, koska kaikesta 
esillä olosta ja hankkeen saamasta julkisuudesta, etenkin kehuista, seurasi aina hyökkäys, joko kasvotusten tai 
viesteinä. Myös yllättävä yhteistyön tukipilarin äkillinen kuolema lisäsi haavoittavuutta. 
 
Etukäteen ajateltu vahva tiedonlähde kieltäytyi yhteistyöstä, vaikka hankkeen kautta hän olisi saanut 
arvostusta vuosia tekemälle työlleen. Myös ihmisten kiireet, sairaudet ja väsymys hankaloittivat etenkin 
kuvien keräämistä. Kuvia on olemassa, mutta niiden etsiminen on liian työlästä. Osa ihmisistä edelleen kokee 
Aallon rakennusten nielevän poskettomasti rahaa, tuomatta mitään hyvää paikkakunnalle. Jotkut jopa 
näkevät, että vanha sairaala on syytä purkaa ja laittaa tila parkkipaikaksi. Työtä on siis paljon tehtäväksi ja 
ajatuksia muokattavaksi! 
 
 
 
 
 



 

9. HANKKEEN JÄLKEEN 
 

Hankkeen loppuessa 30.6.2018 tuli monia asioita vietyä eteenpäin. Hankkeen aikana saavutettuja toimia 
on syytä pitää yllä ja kehittää edelleen. Tietoa täytyy jakaa ja pitää kynnys matalana, että jokainen voi 
kokea omalta kannaltaan ymmärrettävää opastusta Alvar Aallosta Alajärvellä. Lapset ja nuoret on tärkeää 
myös pitää innostuneena Alvar Aallosta. Opastukset eivät saa venyä liian pitkäksi ja sisältö on suunniteltava 
kuulijoiden kiinnostuksen mukaan. Se on ainut tapa saada kuntalaiset innostumaan yhteisestä tärkeästä 
asiasta. Teema-opastukset ovat avainasemassa.  
 
Kaupanpalvelut tarvitsevat rinnalleen vetovoimaa, kulttuuriperintö ja tapahtumat ovat siinä 
avainasemassa. Niukat majoituspalvelut asettavat haasteita Alajärvelle, mutta laajentamalla reittejä 
Matkailun Master planin mukaan voimme tarjota matkailijoille valtavan monipuolisen tekemisen, näkemisen 
ja kokemisen elämyksen. visit.alvaraalto.fi tuo Alajärven kohteet koko maailman tietoisuuteen. Siksi onkin 
ehdottomasti oltava mukana Alvar Aalto Eurooppa –hankkeessa. Tapaamisissa on oltava läsnä ja antaa oma 
panos reittien tekoon ja valmisteluihin. Ei riitä, että istuu työpöydän takana ja lukee muistioita. Jos 
Alajärvi haluaa pysyä mukana Aalto kaupunki –verkoston kehityksessä ja saada siitä tarvittava hyöty, on 
jokaisen virkamiehen ja valtuutetun otettava asia omakseen. Tarvitaan aitoa kiinnostusta ja aikaa asian 
hoitamiseen. Asiaa pitää olla viemässä eteenpäin henkilö, joka tohtii ilmaista ajatuksia, osaa toimia 
ryhmissä, eikä pidä sokeasti kiinni omista näkemyksistään. Myöskään työaika ei saa olla esteenä. Avoimuus 
muita Aalto kaupunkeja kohtaan on ehdoton edellytys. Alajärvellä on vaarana jäädä taas vahvempien ja 
isompien Aalto kaupunkien jalkoihin. Ellei työpajoissa olla läsnä, on turha odottaa, että muut pitäisivät 
Alajärveä pinnalla. Suomessa on toinen toistaan upeampia ja ainutlaatuisempia Aalto kohteita ja kaikkien 
tasavertainen esille pääseminen vaatii työtä. Kasvavasta matkailusta Alajärvelle ja lähiseudulle tulevat 
eurot ovat kaikille tarpeen.  
 
Tekninen toimi lisää kohteisiin yhdessä valitut laatat ja kirjaston pihaan suuremman kohteet kokoavan 
opastaulun, jonka mukaan jokainen voi itsenäisesti selvittää kohteiden historiaa ja päivittää tietoa Alvar 
Aallosta. Teknisiä sovelluksia on syytä lisätä, kun yhtenäinen linja muiden Aalto kaupunkien kanssa syntyy. 
On hyvä verrata hyväksi ja huonoksi koetut ratkaisut. Niitä odotellessa voi tutustua tarinoihin ja kohteisiin 
Elävä Aalto –facebook sivustolla, sekä Google mapsissa. Kerätystä materiaalista ja päivityksistä pitää huolta 
kirjastosihteeri Kerttu Anttiroika-Rauma. 
 
Myös ”paikallisopas” rinki on syytä kehittää. Alajärveltä löytyisi varmasti monia ihmisiä, jotka pystyisivät 
esittelemään kohteita, jopa useilla eri kielillä. Tästä työstä on kuitenkin saatava jonkinlainen kohtuullinen 
korvaus. Etenkin Etelä-Pohjanmaan Matkailu lähettää mielellään tänne ryhmiä, kunhan vastassa on 
järjestelyt kunnossa ja aikataulut pitää. 

http://www.visit.alvaraalto.fi/


 

 
 
Alajärven terveyskeskus ja  
sairaala. 
 
Voisiko tässä rakennuksessa 
olla 
tulevaisuudessa vaikka uusi 
museo, kotiseutumuseo ja 
Ala- 
järvelle tarjottu 
nukkemuseo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

Arkkitehti Alvar Aalto on suunnitellut rakennukset ja monumentit jo kauan ennen meitä ja oletettavaa on, 
että ne myös jäävät meidän jälkeemme tänne, joten kaikille kiinnostuneille ovet auki ja tietoa jakamaan. 
Parempaa lähettilästä ei kotikunnasta löydy, kuin innostunut kuntalainen itse.  

 



 

 
 
 
 

Avoin Aalto eläköön! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 


