
9JÄRVISEUTU torstaina 16. 4. 2009 

KKylässäylässäKKäydäänäydään

Alajärvi, 62720 Sissala
P. (06) 557 4121, 050 557 4121

Fax. (06) 557 1339
www.kanavankevari.fi

Tervetuloa kylään!

Kuin kylään tulisi...

Suositulle

ÄITIENPÄIVÄ-
LOUNAALLE

pöytävaraukset
06-557 4121

TILAUSRAVINTOLASSA/
KAHVIOSSA

tarjoamme parasta myös
kokous-, koulutus- ja

retkivieraillemme

Juhli kesäiset
hää- ja

synttärijuhlasi
meidän hellässä huomassa

”Rotu parani, kun 
Kurejoilta miniä 
tuotiin.”

VANHA SANANPARSI

Mistä Kurejoen arvellaan 
saaneen nimensä?
1. Kurkien ikivanhasta laskeu-
tumispaikasta. 
2. Alueella liikkuneesta pirkka-
laispäälliköstä.
3. Entisaikaisesta kalapyydyk-
sestä, kureesta.
Vastaa kysymykseen ja olet 
mukana tavarapalkinnon ar-
vonnassa. 
Vastaa: sähköpostilla: toimitus@jar-
viseutu-lehti.fi  (nimi, puh., kuvan numero), 
tekstiviestinä numeroon 173 521: JS-
nurkka, välilyönti, oma nimi ja ikkunan nu-
mero (viestin hinta 60 senttiä, merkkejä max 
160), postitse Järviseutu-lehti / toimitus, 
PL 33, 62901 Alajärvi. 

Vastausten tulee olla perillä 30.4.. mennes-
sä.

Seuraavaksi 
Käydään 
Kylässä
Lehtimäen 
Rannankylällä

Kylästä sanottua

Kylätietoa

Kylävisa

Kurejoki: Ylikylä, Alakylä, Myllykangas

Kurejoen kylät 
vaativat 
kaupungilta 
viemäriä
ALAJÄRVI
Minna Saloranta

Kurejoen alueen kolme ky-
lää on liikkeellä yhteisen asian 
puolesta. Paikalliset kyläyhdis-
tykset ovat tehneet Alajärven 
kaupungille yhteisaloitteen, 
jossa esitetään kunnallisen 
viemäriverkoston laajenta-
mista Ylikylään, Alakylään ja 
Myllykankaalle.

Kunnallinen jätevesiviemäri 
ulottuu jo nyt Jamin oppilai-
toksen alapuolelle ns. meije-
rin mutkaan ja edelleen Kure-
joen toiselle puolelle Kuusinie-
meen.

Kun haja-asutusalueen jä-
tevesien käsittelyvaatimukset 
tiukentuvat, pitävät kyläyhdis-
tysten puheenjohtajat Erkki 
Ojajärvi Ylikylästä, Markku 
Leppäkangas Myllykankaalta 

ja Tapio Etula Alakylästä mo-
nesta näkökulmasta perustel-
tuna nykyisen viemärin ulot-
tamista syvemmälle kylään.

Asutus on järjestäytynyt 
alueelle melko yhtenäisesti ja 
tiiviisti ja savujen kokonais-
määrä on suuri, yli 500. 

Joen läheisyys tekee myös 
puhdistusjärjestelmän tehok-
kuudesta erityisen tärkeää.

Ojajärvi muistuttaa, että val-
tionosuudet tällaisille hank-
keille ovat suuria, ja jahka ver-
kosto on olemassa, se tuo kau-
pungille joka vuosi tuloja.

Kaupunki lupaa selvityksen
Alajärven kaupungissa on 

varattu seuraavien kahden 
vuoden ajalle yhteensä 20 000 
euroa haja-asutusalueiden jä-
tevesijärjestelmävaihtoehto-

jen kartoittamiseen. 
Maanrakennusmestari 

Pentti Yli-Olli kertoo, että pyr-
kimyksenä on selvittää koko 
kaupungin haja-asutusaluei-
den osalta, missä viemäriver-
koston laajentaminen tai jo-
kin muu yhteisjärjestelmä olisi 
mahdollista toteuttaa. 

Selvitystyö etenee kentälle 
ensi kesänä.

– Kurejoen seutu kuuluu ve-
sistön johdosta ensimmäisinä 
kartoitettaviin alueisiin. 

Ennen selvitystä ei haja-

asustusalueen talouksien kan-
nata ryhtyä suodatinkenttien 
rakentamispuuhiin missään 
päin Alajärveä, etenkään jos 
kiinteistö sijaitsee keskustan 
läheisyydessä tai tiheämmässä 
asutusryppäässä. 

Vaihtoehtoja on
Avustuksia on saatavissa niin 
EU:n kuin valtion kautta erilai-
sille vaihtoehdoille. Kunnalli-
sen viemärijärjestelmän linjo-
jen laajentamiskapasiteetti on 

Yli-Ollin mukaan rajallinen, 
mutta muitakin ratkaisuja on 
mahdollista toteuttaa kaupun-
ginkin toimesta. 

– Hullulta tuntuisi, että kai-
killa taloilla olisi oma käsittely-
järjestelmä.

Yli-Ollin karkea arvio on, 
että loppuvaiheessa pääosa, 
ehkäpä n. 70 prosenttia,  ala-
järveläistalouksista on liitet-
tynä johonkin yhteisjärjestel-
mään.

Kyläpäälliköt Markku Leppäkangas Myllykankaalta (vas.), Tapio Etula Alakylästä ja Erkki 
Ojajärvi Ylikylästä ajavat yhteistyössä Kurejoelle viemäriä, katuvaloja ja kevyen liikenteen 
väylää.

Kolmen kylän yhteistyönä on 
tehty aloite kevyen liikenteen 
väylän ja tievalaistuksen ra-
kentamiseksi Kurejoen Osuus-
pankilta valtatie 16:lle. 

Alakylän kyläyhdistyksen 
aloite kevyen liikenteen väy-
lästä ja valaistuksesta Höyk-
kyläntielle sekä alikulusta val-
tatie 16:lle on tiettävästi eden-
nyt tiehallinnon listoilla jo si-
jalle 30.

Kurejoen kyläyhdistys pe-
räänkuuluttaa tievalaistusta 
Heikinkankaantielle, Juutin-
tielle sekä Alakyläntielle. Kai-

killa näillä on tiheä asutus ja 
paljon koululaisliikennettä ja 
lenkkeilykäyttöä.

– Katuvalot on investointina 
pieni, mutta kyläläisille merki-
tys on suuri, muistuttaa Erkki 
Ojajärvi.

Iso kylä
Kolmen koulupiirin muodos-
tamalla Kurejoen alueella asuu 
merkittävä osa Alajärven haja-
asutusalueiden asukkaista. 
Alakouluikäisiä lapsia on yh-
teensä 172; taloja postin kir-

joissa 509.
Hyvä sijainti ja liikenneyhte-

ydet moneen ilmansuuntaan 
tekevät alueesta kiinnostavan 
asuinpaikan. Uusia taloja ra-
kennetaan vuosittain ja koke-
mus on Markku Leppäkan-
kaan mukaan  osoittanut, että 
myyntiin tuleva talo löytää no-
peasti uudet asukkaat. 

Alakylässä myyntiin on lai-
tettu äskettäin viisi yksityistä 
tonttia Rapamaan tuntumasta. 
Yksi on jo myyty. Tontteja voi 
tiedustella Juha Tuomelalta. 

Myllykankaalla yksityiset 
myytävät tontit on koottu ky-
läyhdistyksen kotisivuille ja 

niistä saa tietoa myös Markku 
Leppäkankaalta. Tontin kyseli-
jöitä on ollut tänä vuonna 3-4. 

Ylikylän kyläyhdistyksellä ei 
toistaiseksi ole tonttipörssiä, 
mutta jos maata löytyy myytä-
väksi, hyvät kotisivut markki-
nointiin on jo valmiina.

Muistakaa kylät!
Kylien puhemiehet toivoisivat, 
että kaupunki muistaisi elin-
voimaisia kyliä ja merkittävää 
yritystoimintaa löytyvän mo-
nelta puolen aluettaan.

– Esimerkiksi Kurejoella 
Myllyahon Saha on ollut tär-

keä toimija ja työllistäjä jo 60-
luvusta lähtien. Työpaikkoja 
on tällä hetkellä kuutisenkym-
mentä, sanoo Tapio Etula.

Keskeinen maamerkki ja ky-
län kehityksen vauhdittaja on 
Jami; tärkeä kohtauspaikka 
Kanavan Kevarilla grilleineen.

Myös kaupungin kaavoitus-
hankkeissa olisi Etulan mu-
kaan syytä katsoa välillä Kure-
joenkin suuntaan.

– Esimerkiksi Hautasenky-
döltä Kurejoelle päin olisi hy-
vää seutua asuntoalueelle, 
etenkin kun kaukolämpö on 
laajenemassa alueelle.

Alakylässä tulevan kesän hank-
keena pururadan rakentami-
nen talkootyönä.

Myllykankaalla alkamassa 
tenniskentän muokkaaminen 
monitoimikentäksi. Koulun 
palloilukenttä pinnoitetaan 
kaupungin myöntämän 6000 
euron määrärahan turvin

Kylän ensimmäisiä taloja 
olivat Sinkkilä (myöhemmin 
Sikkilä), Strang (myöhemmin 
Storhök), jotka löytyvät 1540-
luvun veroluettelosta. 1500-lu-
vun loppuun mennessä ilmes-
tyivät lisäksi Juut-Laukkonen, 
Sissala, Sihtala (eli Anttila), 
Lillhök, Höri, Turpela ja Sor-
vari. Tällöin asutusta oli Kure-
joen lisäksi vain Alajärven itä-
rannalla.

Toivelistalla turvallisemmat tiet

Kotiompelimo
VimAsu

Juutintie 201, Kurejoki

• Vaatteet
• Korjaukset
• Kodintekstiilit

virve.mannikko@luukku.com

p. 040 746 5693


