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LUOMA-AHON KYLÄ JÄRVI-POHJANMAALLA, ALAJÄRVEN KAUPUNGISSA 

 
Luoma-ahon slogan on:       Meillä on. Ja mitä ei oo, sitä ei tarvita! 
 
 
Luoma-aho tunnetaan sekä yritteliäisyydestään että ennakkoluulottomista ideoistaan. Yritteliäisyydestä 
hyvänä esimerkkinä on se, että kylässä on enemmän työpaikkoja (400) kuin asukkaita (350).  
 
Vaikka maatalouden merkitys kylissä on ylipäätään vähentynyt, niin se ei välttämättä merkitse kylien 
kuolemaa ja muuttumista nukkumislähiöiksi. Muutoksiin sopeudutaan ja ne voidaan kääntää vahvuudeksi 
ja voitoksi. Tästä Luoma-aho on oiva esimerkki!  
 
Muutos kylällä on ollut nopea. Vielä muutama vuosikymmen sitten Luoma-aho oli perinteinen 
maatalousvaltainen kylä, mutta nyt kylän pellot viljellään muutaman isännän toimesta ja tuotantoeläimiä 
on kylässä enää vain yhdessä taloudessa. Luoma-ahon alumiinikeskittymä lähti liikkeelle juuriltaan vuoteen 
1937 ulottuvasta Mäkelä Alusta. Muutamassa vuosikymmenessä kylään on muodostunut teollisuuspuisto, 
jossa on yli 30 erilaista yritystä. Tutustumalla tarkemmin teollisuuspuistoon selviää se, millaisia tuotteita ja 
palveluita näistä yli 30 yrityksestä lähtee eri puolille Suomea ja maailmaa. Vinkkinä voidaan mainita, että 
Luoma-ahon yritystoiminta keskittyy muun muassa alumiini- ja ohutlevyteollisuuteen sekä rakennusalalle. 
Luoma-ahon teollisuuspuiston vahva alumiinikeskittymä on myös valtakunnallisesti merkittävä. 
 
Teollisuuden lisäksi kylästä löytyy myös paljon muuta. 
 
Harvalla kylällä on oma leipomo, mutta meillä on! Yli 80-vuotias Luoma-ahon leipomo on kylän vanhin 
yritys ja leipomo löytyy kylän sydämestä. Perinteinen ruisleipä Luoma-ahon leipomossa leivotaan edelleen 
alkuperäiseen yli 80 vuotta vanhaan taikinajuureen. Unohtaa ei sovi myöskään leipomon possuja, jotka 
vastaleivottuna ovat maailman parhaita! Luoma-ahon leipomon kuuluisia possuja tullaan maistamaan 
kaukaakin. 
 
Kylältä löytyy myös oma museo. Mäkelä Alun tiloissa sijaitseva läkkyrimuseo ei ole museo sanan 
varsinaisessa merkityksessä, vaan pikemminkin täysimittainen toimiva läkkisepän työpaja, josta työntekijät 
ovat vain hieman pidemmällä tauolla. Iso osa koneista on vuodelta 1937 ja seinillä odottavat lukuisten 
tuotteiden kaavat valmiina käyttöön. Ja käytettykin on. Viimeksi museossa on valmistettu aidot ”Mäkelän” 
pönttöuunin kuoret joitakin vuosia sitten. 
 
Kasvavassa kyläkoulussa on reilut 30 oppilasta ja remontoidussa päiväkodissa hoitopaikkoja on 21. Kasvava 
kyläkoulu pienessä kylässä on tänä päivänä harvinaisuus, mutta vielä harvinaisempi on se malli, jolla koulua 
ylläpidetään. Kun kyläkoulu uhattiin lakkauttaa noin kahdeksan vuotta sitten, Luoma-aholla ei lamaannuttu, 
vaan ryhdyttiin toimeen. Nyt kyläkoulua pyöritetään osin kyläläisten voimin. Alajärven kaupunki järjestää 
opetuksen, mutta kyläyhdistys ja muutamat kylän yritykset huolehtivat koulun tiloista ja niiden ylläpidosta. 
Kerromme mielellämme lisää tästä palvelutuottajasopimuksesta. 

Kylällä asuu ja työskentelee myös taidemaalari Elina Försti. Elina Förstin värikkäät latomaalaukset eivät jätä 
ketään kylmäksi. Testaa vaikka itse! Myöskin Elina Förstin uusi taideateljee on näkemisen ja kokemisen 
arvoinen. 

 



           

Luoma-ahon kylätoimikunta kyläyhdistys ry  
 

www.luoma-aho.info 
 

 

Mikä sai perheet Kirkkonummelta, Kankaanpäästä, Tampereelta tai Seinäjoelta muuttamaan Luoma-aholle? 
Vastus löytyy Mikinpurolta. Vuonna 2007 Alajärven kaupunki kaavoitti Luoma-aholle uuden asuntoalueen, 
Mikinpuron, joka täyttyi yhdessä hujauksessa iloisista kakaroista vanhempineen. Mikinpurolta löytyy 
yhdeksän uutta omakotitaloa, joissa asuu yhteensä 25 lasta vanhempineen. Kaupunki on kaavoittanut 
kylälle uusia tontteja, jotta Mikinpuron kakaralauma voisi kasvaa. 
 
Lapsiperheelle olosuhteet ovat muutenkin ihanteelliset. Mahdollisuus asua luonnonläheisesti ja väljästi 
työpaikkojen ja palveluiden läheisyydessä on houkutellut useita lapsiperheitä muuttamaan Luoma-aholle. 
Luoma-aho tarjoaa asumisen mukavuutta ja helppoa elämää! 
 
Oikeastaan, jos rehellisiä ollaan, niin yhtä asiaa meillä ei sloganistamme poiketen ole, jota kuitenkin 
tarvitsisimme. Meillä EI ole riittävästi vapaita vuokra- tai omistusasuntoja. Kaikki kylälle myyntiin 
rakennetut talot on myyty jo piirustuspöydälle ja vuokra-asuntoihin on käytännössä koko ajan jono. 
 
Kylä on elinvoimainen myös koko Suomen mittakaavassa, sillä huoltosuhde on parempi kuin maassa 
keskimäärin.  
 
Vaikka kylä on kasvanut vahvalla nuoren ja työikäisen väestön muutolla, ei varttuneempi väkikään ole 
pysynyt toimettomana. Nuorisoseuralla ja koululla kokoontuu erilaisia toimintapiirejä, joista yhtenä 
mainittakoon suuren suosion saanut äijien venyttelyjumppa. Muutenkin kylällä on pitkä perinne sille, että 
akkojen sijaan kylän ukot kokoontuvat vakituisesti yhteen puimaan maailman ja kylän tapahtumia. Ja 
tuleepa siinä samalla varmaan terapiakin ja sosiaaliset suhteet hoidettua. Kesäisin tämä tapahtuu siellä sun 
täällä, missä nyt ukot sattuvat tapaamaan, mutta talvisen tapaamisen muodoksi on vakiintunut äijäjumppa. 
Mitä löytyy Luoma-ahon positiivisen ilmiön takaa, tästä piiriläiset kertovat mielellään lisää 
 
Kylässä järjestetään myös paljon erilaisia ja mielenkiintoisia tapahtumia. Yksi uusimmista tapahtumista on 
valtakunnallinen kyläelokuvafestivaali, joka järjestettiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2013 ja nyt 
lokakuussa 2016 neljännen kerran.  Miten idea kyläelokuvafestivaalista syntyi? Kerromme mielellämme 
lisää tästä ja muista tapahtumista.  
 
Sitten vielä lopuksi yksi tietokilpailukysymys:  
Mitä kylää ja millä voimakkuudella Suomen oloissa harvinaisen voimakas maanjärjestys ravisteli 
helmikuussa 1979? Vastaus löytyy Luoma-ahon nuorisoseuran pihasta. 


