
Monipalvelukeskushanke 2016

Luoma-ahon kyläkyselyn tuloksia



1. Kyselyn taustaa

Tämä kysely laadittiin syksyllä 2016 Luoma-ahon kyläyhdistyksen 
yhteistyönä ja se jaettiin kaikkiin alueen talouksiin hankkeen 
pilottikohteeksi valitussa Luoma-ahon kylässä. Kyselyyn sai vastata 
halutessaan myös nettikyselynä. Noin puolet vastauksista saatiin 
nettikyselyn kautta. Kyselyyn ensimmäiseen vaiheeseen vastasi 
yhteensä 55 henkilöä. Koulun ja päiväkodin henkilöstöä haastateltiin 
tapaamisessa 11.11.2016. Alueen yrittäjät haastateltiin joulukuussa 
2016 ja heille räätälöitiin oma nettikysely. 

Tässä kyselyssä haettiin tietoa siitä millaisia toiveita kylän asukkailla, 
alueen yrityksillä ja kaupungin päättäjillä on palvelujen ja tilojen suhteen.
Myöskin haettiin tietoa mielletäänkö monipalvelukeskushanke 
toteuttamisen arvoiseksi projektiksi kaikkien sidosryhmien keskuudessa.

Edellinen kyläkysely oli tehty vuonna 2010 Valoa Kylälle projektin 
yhteydessä. Tässä kyselyssä on myös osittain samoja kysymyksiä, joita 
voidaan verrata keskenään. Vastaukset noudattavat molemmissa 
kyselyissä yhtenäistä kaavaa ja samat toiveet ja tarpeet tuntuvat 
toistuvan molemmissa kyselyissä.

Koska varsinaiseen kyselyyn ei tullut niin paljoa vastauksia kuin oli 
toivottu, päätettiin kyselyä täydentää tammikuussa 2017 tehdyillä 
kolmella kohderyhmähaastatteluilla. Näihin tapahtumiin kutsutiin väkeä 
kyläkirjeellä joka jaettiin joka talouteen. Tapahtumista julkaisiin myös 
puffijutut sekä Torstai-lehdessä 12.1. että Järviseudussa 11.1. Lisäksi 
tilaisuuksista tiedotettiin kyläyhdistyksen nettisivuilla ja hankkeen omilla 
facebook-sivuilla. Lisäksi tässä raportissa on käytetty hyväksi 6.10. 
ideointityöpajan ryhmätyövastauksia. Työpajaan osallistui 20 kyläläistä.

Senioritapaamiseen 16.1. saapui 20 henkilöä ja kokoontuminen koettiin 
tarpeelliseksi. Uusia ideoita syntyi ja saimme täydennettyä kyselyä 
mainiosti. Näistä tarkemmin kohdassa 3.2.

Kotiäitien ja -isien tapaamiseen 18.1. saapui 3 henkiklöä. Tapahtumaan 
oli järjestetty lastenhoito, mutta sekään ei houkutellut ihmisiä paikalle. 
Täytyy miettiä vastaisuuden varalle, miten saisi tämän elämänvaiheen ja
ikäluokan ihmiset koolle? Pitäisikö kutsu olla henkilökohtainen kirje? 
Monet tähän ryhmään kuuluvat henkilöt ovat nuoria, vasta Luoma-aholle
muuttaneita. Kyläyhdistys pohtii asiaa, kuinka saada uudet Luoma-
ahoset paremmin mukaan kylän kehittämiseen ja muuhun toimintaan.



Nuorten lautapeli-iltaan saapui 4 nuorta ja 3 aikuista. Nuorten toiveissa 
oli kokoontumistila ts. nuorisotila, jossa voisi viettää aikaa. Tilassa voisi 
olla erilaisia harrastusmahdollisuuksia kuten esim. kiipelyseinä. Lisäksi 
toiveissa oli grillikioski ja nurmikenttä jalkapallon pelaamista varten.

2. Yleistiedot

Vastaajia yhteensä 2016 kyselyssä = 88
Vastaajia yhteensä 2010 kyselyssä = 74

Talouksia kylällä on yhteensä noin 160 ja asukkaita n. 350. Kyselyn 
virhemarginaali on yleisimmän eli noin 5% luokkaa.

Alaikäisten lasten määrä keskimäärin per talous 2,43 lasta. 

Erittäin tarpeellisena monipalvelukeskuksen saamista kylälle ilmoitti 
vastauksissaan 58  ja jonkin verran tarpeellisena 11 vastaajaa. Varsin 
suuri enemmistö vastaajista pitää siis monipalvelukeskuksen saamista 
kylälle tarpeellisena.

Talkootyöhalukkuuden ilmoitti varmaksi 33 eli 40% vastaajista ja tarpeen
mukaan valmiuksia vapaaehtoistyöhön oli 18 henkilöllä eli 22% 
vastaajista. (Kuvaavaa talkooinnokkuudesta on että jopa yli 80 vuotiaita 
ilmoitti tulevansa perustuksen valuun heti kun aletaan rakentamaan.)

Kolmeksi tärkeimmäksi palveluksi kylällä ilmoitti vastaajista kyläkoulun 
57 , päivähoidon 34 ja kaupan 31 vastaajista. Palveluista, joita ei tällä 
hetkellä ole kylällä, tärkeimpinä pidettiin terveyspalveluja ja kokoustiloja.

Kylän vahvuuksista tärkeimmiksi mainittiin työpaikat (alueella n. 400 
työpaikkaa), koulu, päiväkoti, kyläkauppa, yhteishenki ja luonto 
(kalastus- ja virkistysmahdollisuudet) sekä ulkoilureitit. Nämä vastaukset
ovat yleisimmät myös vuoden 2010 kyselyssä.

3. Palvelut liittyen monipalvelukeskukseen

Kysyttäessä vastaavatko kylän palvelut yleisesti nykypäivän 
vaatimuksiin saatiin vastauksia seuraavasti:
Kyllä (22%), Ei (33%) ja osittain vastaavat (33%). Ei osaa sanoa 12%.



Tarvetta parantaa ja kehittää erityisesti koulua nousi esiin useissa 
vastauksissa. Tyypillinen vastaus tähän osioon oli: ”Koulun tilat eivät 
vastaa enää nykypäivän tarpeisiin oppilasmäärän lisääntyessä ja 
rakennusten vanhentuessa”. Koulun kuntokartoituksesta löytyy 
tarkempaa tietoa kaupungilta. Kaupunki on aiemmin varannut koulun ja 
päiväkodin saneeraukseen n. 200 000 €.

”Kylän yhteinen kokoontumistila on valitettavasti melko huonossa 
kunnossa, tarvittaisiin uusi yhteinen kokoontumistila, jota voidaan 
käyttää ja hyödyntää monipuolisesti. Myös lapsille olisi hyvä saada 
erilaisia kerhoja ja ohjattuja harrastusmahdollisuuksia enemmän kylälle. 
Lapset eivät itse pysty kulkemaan harrastuksiin esim. keskustaan, vaan 
ovat vanhempien aktiivisuuden varassa. Tämä asettaa lapset 
eriarvoiseen asemaan. Siksi olisi tärkeää, että myös kylältä löytyisi 
riittävästi erilaisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Myös 
kylätie on huonossa kunnossa ja vaatisi parannuksia. Tärkeää olisi 
myös saada kevyen liikenteen väylä kantatie 68 varteen sekä taata 
turvallinen tien ylitys tai alitus esim. Ojajärveltä tuleville esim. 
rakentamalla alikulku kantatien alta.”

 
3.1. Yrittäjien ajatuksia

4.11. oli tapaaminen L.M.K:n Ahti Hakalan kanssa jossa tarkasteltiin 
hanketta yritysten näkökulmasta. Sovittiin että hanke ja hankkeen 
työhyvinvointikartoitus ja työterveyskartoitus osuus esitellään 14.12. 
2016 La Alucenterin verkostokokouksessa.

Hanke haastatteli La Alucenterin Luoma-aholla toimivia yrityksiä 
ajanjaksolla 29.11. - 9.12.2016. Yritykset olivat: An-La Oy, Mäkelä Alu 
Oy, Alumech Oy, NC-Aluran Oy, Vivadec Oy, Ruukki Oy, Al-Men Oy ja  
A&M Välilehto Oy.

Yrityksille tehtiin lisäksi oma kysely ja siihen saatiin yhteensä yhdeksän 
vastausta. Yrittäjien toiveissa oli työterveys- ja työhyvinvointipalvelujen 
kohentaminen. Myös lounaspalveluita toivottiin kylään enemmän. Tällä 
hetkellä kylässä toimii Amican lounasruokala joka on periaatteessa 
kaikille avoin mutta toimii tehdasalueella ja on enemmän 
työmaaruokalan tyyppinen. Lisäksi ruokalan kapasiteetti on rajallinen. 
Ruokalan palveluja käyttää päivittäin keskimäärin kuusikymmentä 
alueen 350:stä työntekijästä. Ruokalassa ei ole omaa keittiötä vaan 
ruoka tuodaan Amican Vimpelin yksiköstä. 



Olisiko mahdollista että alueella olisi yksityinen kaikille avoin 
ravintola/ruokala joka valmistaisi ruokaa sekä koulun ja päiväkodin että 
yritysten tarpeisiin ja toimittaisi annoksia kenties myös kotipalveluna?

Tällaisia ajatuksia nousi esiin muutamassa vastauksessa. Muutamassa 
yrityskyselyssä toivottiin sisäliikuntatiloja. Mikäli kylältä löytyisi 
kunnolliset sisäliikuntatilat voitaisiin tyky-toimintaa harrastaa helpommin 
ja useammin. Lisäksi yritykset voisivat varata ja vuokrata 
sisäliikuntatiloja omien työntekijöiden iltakäyttöön. 

Yritysten työhyvinvointipalveluista tehtiin tammikuussa 2017 oma 
kartoitus, jonka teki hankkeelle Sirkka Rajala. Tämä raportti julkaistaan 
myöhemmin kevään aikana. Yritysten arvio kehityksestä lähivuosina oli 
positiivinen, vastaajista 4 yritystä ilmoitti tarvitsevansa lähivuosina lisää 
työntekijöitä ja 5 yritystä ilmoitti toiminnan jatkuvan ennallaan. Kukaan ei
ilmoittanut toiminnan supistuvan. Yritykset uskovat kasvuun ja se 
tarkoittaa myös sitä että Luoma-aholta tulisi löytyä tulevaisuudessa 
myös entistä enemmän palveluja yrityksille ja asukkaille.

Kaupungin kanssa yhteistyötä toivottiin lisää ja tärkeimmäksi nousi esiin 
päättäjien tutustuminen alueen yrityksiin ja yhteistyö hallitilojen suhteen.
Entä miksi yritykset oli perustettu juuri Luoma-aholle? Tärkeimpänä 
nousi yhteistyö Mäkelä Alun kanssa ja sopivien tilojen löytyminen 
alueelta. Kaupunki kartoittaa parhaillaan onko yrityksillä tarpeita uusiin 
hallitiloihin tai tilojen uudelleen järjestelyihin.

3.1.1 Kaupungin päättäjien vastauksia

Kaupungin päättäjille ja virkamiehille laaditussa kyselyssä saatiin 
vastaus kahdeksalta henkilöltä. Yrityselämän kehitys nähtiin valoisana ja
yritysten arvioitiin tarvitsevan lisää työvoimaa lähivuosina.

Koko kaupungin kehityksessä arvioitiin väestön vähenevän nuorten 
muuttaessa kaupunkikeskuksiin ja samalla arvioitiin myös vanhenevan 
väestön lisääntyvän Alajärvellä. Myös yritysten työntekijöiden keski-iän 
arvioitiin olevan melko korkea joka tarkoittaisi sitä että nuorempaa väkeä
kuitenkin tarvittaisiin paikkakunnalle lähivuosina.

Tiiviin yhteistyön kaupungin ja yritysten välillä toivottiin jatkuvan ja 
entisestään paranevan. JPYP:n toimintaa toivottiin hyödynnettävän 
entistä enemmän elinkeinopolitiikassa. Kaupungin halutaan tukevan 
ennakkoluulottomasti uusien yritysten syntymistä paikkakunnalle 



esimerkiksi toimitilojen muodossa. Kaupungin ja yritysten yhteistä 
markkinointia haluttiin myös enemmän.

Nuorille toivottiin enemmän kouluttautumismahdollisuuksia, erityisesti 
ammattikoulutusta tulisi lisätä lähialueella.

Sote-uudistus nähtiin toisaalta mahdollisuutena ja toisaalta uhkana 
jossa palvelut siirtyvät entistä enemmän maakuntakeskukseen eli 
Seinäjoelle. Osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä että palvelut 
pystytään turvaamaan ja jopa laajentamaan niitä. Katsottiin että etäisyys
maakuntakeskukseen on kuitenkin niin suuri että riittävät palvelut on 
pakko turvata joka tapauksessa.

Viidessä vastauksessa katsottiin että kyläkouluille ja kylätaloille olisi 
erittäin tarpeellista etsiä uusia rooleja. Kolmessa vastauksessa asia 
katsottiin jonkin verran tarpeelliseksi.

Kylien palveluiden ei katsottu vastaavan yleisesti nykypäivän tarpeisiin. 
Toisaalta katsottiin että keskittämällä palvelut kuntakeskukseen voidaan 
niille taata edes jonkinlainen taso. Kysyttäessä millaisia palveluita kyliltä 
tulisi löytyä tuli hyvin erilaisia vastauksia. ”Koulu ja kokoontumispaikka 
olisi hyvä löytyä joka kylältä”. Vastauksessa toivottiin myös 
tasapuolisuutta eri kylien kesken. Kaupan palveluja ja avustusta 
digitaalisten palvelujen käyttöön toivottiin joissain vastauksissa.

Kaupungin ja kyläyhdistysten välinen yhteistyö voisi olla tiiviimpääkin, 
toisaalta katsottiin että kaupunki ei ole toimija vaan luo edellytyksiä 
toiminnalle. Toivottiin kyläyhdistyksiltä aktiivisempaa otetta toteuttaa 
asioita. (Joissakin kylissä kyläyhdistysten toiminta on aktiivista ja 
joissain kylissä toiminta on hyvin vähäistä).

”Vähän häiritsee tässä monipalvelukeskusasiassa se että mikään muu kylä ei ole samalla viivalla 
ja silloin tulisi välttää sitä mahdollisuutta että tässä pyritään vakuttamaan esim. kaupungin 
kouluverkkoon. Jos niin on, se on omiaan lisäämään eriarvoisuutta kylien kesken kaikkien 
kuntalaisten kustannuksella.”

”Kylien välistä yhteistyötä tulisi kehittää, keskinäisen kilpailun asemesta. Palveluja tulisi tarjota 
yhteistyössä.”

3.2. Senioreiden ajatuksia

Seniorit olivat kiinnostuneet saamaan lääkäripalveluja esim. kerran 
viikossa lähipalveluna. ”Voisiko työterveyslääkäri ottaa vastaan 



kyläläisiä kerran viikossa?” Terveydenhoitaja voisi mahdollisesti tehdä 
kylällä sovittuina päivänä esim. verenpaine- ja sokerimittaukset. 
Kyläkaupan toivottiin olevan auki myös lauantaisin esim. klo 10 – 13. 
(Tätä toivetta kauppias päätti kokeilla saman tien ja jos kaupan palveluja
käytetään riittävästi niin kokeilua jatketaan). Kaupalla on mahdollisuus 
toimittaa sovitusti ostoksia lisäksi suoraan kotiin (tämä ei ollut kaikkien 
kyläläisten tiedossa.) Seniorit toivoivat atk- ja älylaiteopetusta sekä 
siivousrinkiä kylälle. Tässä voitaisiin tehdä kenties yhteistyötä koulun 
kanssa ja järjestää älylaitteiden opettelupäivä koululla. Uusi 
opetussuunnitelma tukee tämän kaltaisen toiminnan lisäämistä.

Kylällä on tehdaskiinteistössä kuntosali jonka olemassa olosta ei 
myöskään ole kaikilla kyläläisillä tietoa. Seniorit toivoisivat salille 
ohjausta. Seniorit toivoivat edelleen kylätalkkaria, joka voisi tarvittaessa 
myös kuljettaa ikäihmisiä asioimaan virastoihin jne. Tämä sama toive 
ilmeni myös vuoden 2010 kyselystä. Toimivia kokoustiloja kaivattiin 
myös senioreiden taholta. Nuorisoseuran sisäpinnat kunnostettiin 
hankerahoilla 90 luvun alussa. Nyt nuorisoseura vaatisi kattoremontin, 
ikkuna ja ovi remontin, lisää eristystä ala- ja yläpohjaan (etenkin 
näyttämö), keittiön täysremontin ja lämmitysjärjestelmän uusimisen. 
Tällä hetkellä kyläyhdistyksellä ei ole varaa näin mittavaan remonttiin. 
Seuran kunnostus vaatisi oman erillisen hankkeen.

3.3. Kotiäitien- ja isien ajatuksia 

Kotiäideillä oli toiveissa saada neuvolatoimintaa kylälle esim. 1-2 kertaa 
kuukaudessa. Olisiko hammastarkastukset mahdollista tehdä 
monipalvelukeskuksessa? Nyt kun kaupunki ei järjestä koululaisille 
kuljetusta hammaslääkäriin siitä aiheutuu vanhemmille järjestelyitä 
työpaikoilla.  Kokoustilaa jossa voitaisiin järjestää toimintaa ”vauvasta 
vaariin” toivottiin niin ikään. 

3.4. Koulun ja päiväkodin henkilöstön ajatuksia

Koulun ja päiväkodin henkilöstön työpajassa 11.11.2016 esitettiin 
toiveita uusien tilojen suhteen seuraavasti: ”riittävästi luokkatiloja: 2-3  
perusopetusryhmää, käsityötilat, kuvaamataitoluokka, musiikkiluokka, 
erityis-ja englanninopetustila, ATK-luokka, keittiö + ruokasali, 
liikuntasali+näyttämötilat+ riittävästi pukuhuonetiloja ja kulkureittejä 
näyttämölle siirtymiseen, liikuntavälinevarasto, kuvaamataidon välineille 
ja käsityötarvikkeille varastotilaa, komero siivousvälineille useampaan 
paikkaan, rehtorin työhuone + opehuone, henkilökunnan sosiaalitilat,  



talonmiehen tila, WC-tilat, riittävästi eteisaulaa ja naulakkotiloja 
(lokerikot oppilaille), kouluterv.hoitajan tilat.” 

Lähivuosina on odotettavissa oppilasmäärän kasvua joten luokkatilat 
eivät tule nykyisellään riittämään. Myöskään henkilökunnan sosiaalitilat ,
yleiset wc-tilat, liikuntatilat ja ruokailutilat eivät vastaa nykypäivän 
standardeja. Koko koulu pitäisi uudistaa, olisiko järkevämpää rakentaa 
ihan uutta tilaa vai korjata vielä vanhaa? Tilat pitäisi rakentaa siten että 
ne ovat myöhemmin muunneltavissa muuhun käyttöön mikäli koulun 
toiminta ei jostain syystä tulevaisuudessa jatkuisikaan.

Nykyisellään koulun pihassa on liian vähän pysäköintitilaa ja oppilailta 
puuttuu pyöräkatos. Koulun väki toivoi pihaan lämpötolppia. Koulun 
yhteydessä tällä hetkellä oleva liikuntatila on liian pieni jotta siellä 
voitaisiin harrastaa turvallisesti joukkuelajeja.

3.5. Urheiluseurojen tarpeet

Järvipohjanmaan urheiluseuroille lähetetyssä kyselyssä ei noussut esiin 
tarpeita Luoma-ahon liikuntasalin suhteen. Tähän lienee syynä osittain 
Alajärven keskustaan rakennettavat kaksi isoa urheilutilaa eli 
ylipainehalli (arvioitu rakennusvuosi 2017) ja monitoimihalli (2018). 
Kysely lähetettiin seuraaville seuroille ja yhdistyksille: Alajärven 
Ankkurien eri  jaostot, Alavoli ry, Järviseudun Pallokerho, Järviseudun 
Tennis ry, Järvi-Pohjanmaan Ratsastajat ry, S.C. Alajärvi, Yawara Nage 
ry ja Vimpelin Veto.  Näin ollen liikuntasalin koko määräytyisi koulun ja 
perusharrastustoiminnan mukaan.

3.6. Nuorten ajatuksia

Nuorten peli-illassa 20.2. haastateltiin paikalle saapuneita nuoria. Nuoret
toivoivat kokoontumistilaa, grillikioskia ja jalkapallokenttää. Nuoret 
näkisivät mielellään kylän kehittyvän ja toivoivat lisää asukkaita kylälle. 
Myös teiden huono kunto askarrutti varhaisnuoria.

3.7. Seurakunnan toiminta ja toiveet

Seurakunta järjestää eri kylissä lasten päiväkerhoja ja varhaisnuorten 
kerhoja sekä pyhäkoulutoimintaa. Myös kyläkirkkoja, kotiseuroja ja 
kinkereitä. Myös seurakunnassa katsotaan että kyläkouluille ja 
kylätaloille voisi etsiä uudenlaista toimintaa. 



Seurakunnan toimintaan sopivia tiloja löytyy vastaajien mielestä kyliltä 
varsin hyvin jo nyt. Etupäässä käytetään kylien kouluja. Kyläyhdistysten 
ja srk:n yhteistyöstä mainittiin että srk voisi olla mukana kylien 
järjestämissä tapahtumissa näkyvämmin.

Yhteistyö kaupungin ja yrittäjien kanssa nähtiin mahdolliseksi 
esimerkiksi nuorisotyössä.

4. Muita kehittämistarpeita

Kylän muista kehittämistarpeista tärkeimmiksi nousivat 
harrastusmahdollisuudet ja -tilat ja teiden kunnostaminen sekä valaistus.
Logistiikka pitäisi huomioida siinäkin tapauksessa että 
monipalvelukeskus syntyy.  

Valaistusta ja kääntymiskaistaa toivottiin Vimpelintiellä koulun 
risteykseen ja Suvitien risteykseen. Vimpelintien varteen on toivottu 
pyörätietä jo pitkään. Tästä on vanhat suunnitelmatkin olemassa ja ne 
löytyvät Eero Korkea-aholta. Tähän pyörätiehen liittyisi myös alikulku 
Luoma-ahon eteläisen liittymän kohdalta Ojajärvelle.

Vuokra-asunnoissa Alajärvellä ja koko Järviseudulla on erityisesti pulaa 
kolmioista. Tämä vaikeuttaa perheiden muuttoa alueelle. Harva haluaa 
suoraan ostaa tai rakentaa talon. Tarjolla pitäisi olla Mikinpuron tonttien 
lisäksi myös Luoma-aholla vuokra-asuntoja. Ojajärven suunnalla olisi 
rakentamiselle mahdollisuuksia jos alueelle saataisiin kaava. Vesistöjen 
kunnosta oltiin huolissaan muutamissa vastauksissa.

Kyläyhdistyksen toimintaan ja kylän yhteishenkeen oltiin yleisesti ottaen 
hyvin tyytyväisiä. Nuoria toivottiin lisää toimintaan. Erilaisia tapahtumia 
haluttiin kylälle esim. leikkimielisisä kesäkisoja, konsertteja, 
lastentapahtumia, kyläkirppiksiä, pääsiäiskokko jne.

5. Kaupungin, yritysten ja kylän yhteistyö

Sekä yritysten että kyläläisten toiveissa oli että kaupungin päättäjät 
tulisivat tutustumaan kylään ja sen yrityksiin. Yrityksissä nähdään 
Luoma-ahon kylässä paljon kehittymispotentiaalia. Alueen teollisuus on 
myös kaupungin kannalta merkittävä verotulojen tuoja. Kylällä nähdään 
että Luoma-ahon suotuisa kehittyminen on koko Alajärven ja laajemmin 
ottaen koko seutukunnan etu. Useissa vastauksissa toivottiin että myös 
sivukyliä kehitettäisiin ja pidettäisiin elinvoimaisena. Kaupungilta 



toivottiin kyläasiamiehen palkkaamista jotta myös kylien ääni tulisi 
paremmin esille. Yleisellä tasolla toivottiin että päästäisiin vihdoinkin 
eroon kylien välisestä ”kyläkateudesta”. 

”Kylätoimintaa tulisi kaupungin taholta tukea ja samalla hyödyntää. Hankkeiden tarvitsemat 
tilapäislainat on hyvä juttu. Ehkä myös vuoropuhelua kaupungin ja kylien välillä tulisi lisätä, 
kyläiltoja?”

”Kyläyhdistykset ovat melko passiisisia olleet kaupungin suuntaan. Kouluverkkoselvityksien 
yhteydessä ovat olleet aktiivisia, ei juuri muuten. Kyläläisten asiat tulee kuulluksi kyläyhdistyksien 
aktiivisen yhteydenpidon kautta.”

6. Terveyspalvelut

Kyselyssä yritysten toiveena oli työterveyshuollon ja 
työhyvinvointipalvelujen parantaminen alueella. Kyläläisten vastauksissa
esiin nousivat neuvolapalvelut, fysioterapiapalvelut, muistihoitaja ja 
verenpaine- sekä sokerimittaukset.

7. Kylän vetovoimaisuuden lisääminen

Tärkeimpänä vetovoimaisuuden tekijänä nähtiin alueella olevat työpaikat
ja niiden lisääminen. Palvelujen saatavuus pitäisi turvata (koulu, kauppa 
ja päiväkoti). Alueelta löytyy tontteja mutta niitä pitäisi markkinoida 
paremmin ja tämän lisäksi tarvittaisiin enemmän vuokra-asuntoja. 
Voisiko tontteja jakaa ilmaiseksi? Kylään muuttaneet pitäisi huomioida 
paremmin että he eivät kokisi itseään ulkopuolisiksi. Yhteisöllisiä ja 
helppoja tapahtumia kaivataan lisää (esim. yhteinen pääsiäiskokko).

8. Kehityksen haasteita

Kylän kehitykseen negatiivisesti vaikuttaviksi asioiksi seuloutui 
seuraavia asioita:

-Oppilasmäärän mahdollinen väheneminen.
Lähivuosina oppilasmäärä vielä kasvaa mutta mikä on tilanne 10 
vuoden päästä? Tämän vuoksi tilojen tulisi olla muunneltavissa myös 
muuhun toimintaan.

-Työpaikkojen väheneminen tulevaisuudessa. Tällä hetkellä tilanne 
näyttää hyvältä sillä noin puolet yrityksistä on ilmoittanut kyselyssä 
tarpeesta työvoiman lisäämiseen ja lopuillakin yrityksillä odotetaan 
toiminnan pysyvän ainakin ennallaan. Uudet työpaikat tarkoittaisivat 



myös mahdollisesti uusia asukkaita Luoma-aholle.

-Kuntien välisen yhteistyön loppuminen. Luoma-aho on sijainniltaan 
puolivälissä Alajärven ja Vimpelin keskustaa joten kuntaliitos olisi kylän 
kannalta ollut varmasti hyvä asia. Järvi-Pohjanmaan perusturva 
yhteistyö kuitenkin jatkuu Alajärven ja Vimpelin osalta, joka voisi 
tarkoittaa sitä että mahdollisia terveyspalveluita voisi hyvinkin sijoittua 
Luoma-ahon alueelle.


