Palmuja, palmuja, palmuja – niistä oli Alpo Koivumäen vuosi 2021 etupäässä tehty!

Viime talvesta lähtien Alpo on tosi innolla valmistanut
palmuja. Niiden rakenne kehittyy koko ajan, kun Alpo saa
uusia ideoita, miten tehdä palmuista kestävämpiä,
tuulessa huojuvampia, helposti talvipinoon laitettavia jne.
Palmumetsässä ei tule olemaan ainoastaan palmuja, vaan
miehellä on monta ideaa, miten elävöittää ja säkenöittää
sitä. Lammen taakse on noussut jo kymmeniä palmuja.
Lisää on tulossa. Savannin vanhoihin palmukujiin on
kasvamassa uusia, erimuotoisia palmuja.

Ajelitko tänä vuonna kolmostietä Parkanon ohi? Ennätitkö katsella
yhtään sivuillesi suurin piirtein niiden huoltoasemien kohdalla? Sinne
Parkanon keskustan suuntaan? Huomasitko siinä ruohikolla jääkarhun?
Se on Alpon uusimpia töitä, tänä vuonna valmistunut. Kesän se vietti siis
Parkanossa kolmostien varrella. ITE-kesäkaupunki Parkano teki hienon
hankinnan tänä vuonna, kun se hankki Alpolta hirven kaupungintalon
eteen.

Parkanon lisäksi Alpon töitä oli esillä Mäntässä Serlachius-museon Taavetinsaarella. Teokset olivat osa XXV Mäntän
kuvataideviikkoja. Taavetinsaarelta löytyi Alpon krokotiili, kameli ja tänä vuonna valmistunut Sabina-kirahvi – Sabina
seisoi niin uljaasti rekan perässä lavetilla, kun häntä Mänttään kuljetettiin. Kuten huomaat, kameli otti matkan ihan
iisisti.

Yhdistyksemme on tuttuun tapaan ollut Alpon tukena huolehtimassa savannista. On kökkäilty paikat kesäkuntoon ja
pikkuisen talveakin vastaanotettu. Suurin urakka oli uusia Alpon tuvan katto. Urakkaan osallistui monta vahvaa
miestä ja naista. Kuvat valehtelevat, sillä mukavan kokoinen porukka kattoa teki parin viikon ajan. Suurkiitos heille ja
erikseen päällepäsmäri Taistolle sekä Mirjalle, Maurille ja Erkille, Hannulle ja sitten Liisalle, Liisalle, Jussille, Antille,
Loviisalle ja ja ja – varmaan joku unohtui!

Juhannuksena saimme savannille kuukaudeksi työntekijän, Suvi Mäkiän. Tämän mahdollisti Kauhajoen 4H-yhdistys,
joka sai Parkanon Säästöpankkisäätiöltä avustusta nuorten
kesätyöllistämiseen. 4H-yhdistys etsi nuoret ja heille työpaikan. Suvilla oli
hommaa putsata veistosten alustoja ja polkuja nokkosista ja muusta
kasvillisuudesta.
Yksi aivan ehdottoman tärkeä henkilö savannille on Raine Liimakka, joka on jo
useana vuotena, muutamia kertoja kesän aikana käynyt metsätrimmerillään
ajamassa savannin heinät ja ruohot mataliksi.
Yhdistys yritti ostaa jonkinlaista konetta, mutta sellaista ei löytynyt. Olisiko
teistä kenelläkään vinkkejä tai ideoita?

Virva Vihonen on yhdessä Alpon kanssa vetänyt savannilla Itte-pajoja, missä osallistujat ovat voineet jätteistä tehdä
taidetta. Hauska huomata, kun vanhemmat tulevat lastensa kanssa aikomuksenaan, että lapset tekevät ja
vanhemmat katsovat vierestä. Ei mene kuitenkaan kauaa, kun vanhemmatkin alkavat omaa työtä tekemään.

Kauhajoen kaupunki avusti meitä notskipaikan rakentamiskustannuksissa. Monitaituri Timo Rahikka teki sen
savannille sopivasti kaikesta vanhasta. Yhdet vanhat kärrynpyörät
löytyivät Alpolta, toiset Timon nurkista. Pata löytyi Mirja-sihteeriltämme
ja grillipaikan metallitangot ovat navetan parsitankoja. Timo sai myös
idean infotaulusta, missä on tilaa ja julisteet säilyvät kuivina sateellakin.
Nuotiopaikan avajaisia vietimme kuivan
kesän keskellä niin, että sade ja ukkonen
kävi meitä tervehtimässä loppuaikana.
Stand up -koomikko, muusikko Ville
Saarenketo ilahdutti sanoin ja sävelin.
Vatsat saivat hyväilyjä Sirkku Lappalaisen
loihtimista muurinpohjaletuista.
Notskipaikka on kaikkien vapaassa
käytössä, kunhan huolehtii paikan
siisteydestä eikä käytä notskia kuivana ja
metsäpalovaaran aikana. Paikalta löytyy
polttopuita. Notskipaikan rakensimme ihan kaikille, jopa pyöräilijöille ja kävelijöille, perheille jne. Siellä voi ihan ex
tempore kuunnella vaikka haitari-, kitara- tai muuta musiikkia sekä soolo- ja yhteislauluja.
Notskilla kokoonnuttiin syyskuun lopulla valtakunnallisen Maaseutuparlamentin etäpalaveriin. Teemana oli kylät ja
kulttuuri. Keskustelemassa olivat mm. Kauhajoen kaupunginjohtaja Niku Latva-Pukkila sekä Karvian kunnanjohtaja
Tarja Hosiasluoma. Hän on myös hallituksemme jäsen. Keskustelun lomassa halukkaat saivat väännellä Savannin
ruusua. Notskilla tulemme tapaamaan tulevaisuudessakin.

Mikä yhdistää Kammi-kylää, Alpon savannia, Annen taidekahvilaa, Karvian museonmäkeä ja Kulttuurikeskus
Skantzia? Sehän on Taiteiden reitti Kammista Skantziin! Tämän vuonna reitille on Leader-hankkeen avulla luotu
yhtenäinen markkinointikuvasto, omat kotisivut osoitteessa taideidenreitti.fi sekä facebook-sivut Taiteiden reitti nimellä. Muitakin yhteistyökuvioita kehitetään, mutta niistä myöhemmin.
Taiteiden reitti on hyväksytty valtakunnalliseksi matkailutieksi.
Taiteiden reitti kehitetään yhdessä Karvian kunnan ja Willi Karvian kanssa. Yhteistyö alkoi LauhanvuoriHämeenkangas Geopark ry:n (lhgeopark.fi)
järjestämässä koulutustilaisuudessa. Se oli aikaa, jolloin
ei ollut vielä olemassa Alpon savannin ystävät
yhdistystä. Nyt on.
Leader-hankeitahan
rahoittavat kunnat,
valtio ja EU. Lisäksi
tarvitaan omaa
rahaa, ja siinä
yhdistystämme on
avustanut Parkanon
Säästöpankkisäätiö.

Geopark on tuonut noin 10 kunnan eri matkailualan toimijoita yhteen. Ennen koronaa tapasimme toisiamme
säännöllisesti. Nyt on ollut pelkästään etätapaamisia, joten suuri hinku livenäkemisille on. Jahka tuo aika koittaa,
yhteistyökuvioita syntynee enemmänkin.

Alueellemme myönnettyä Geopark-statusta juhlittiin
Skantzissa elokuun lopulla. Lavalla komeilivat hienosti mm.
Alpon veistoksia.

Alpon savanni on saanut ensimmäiset kannatustuotteet. Tekijänä on Sanna
Saarenketo, joka tekee taidetta kierrätysmateriaaleista. Tuohan sopii Alpon
savannille erinomaisesti! Sannan ja hänen Kuusanna- nimisen yrityksen
savannituotteet saivat nimekseen Villi-sarja. Materiaaleista kerrotaan
korvakorujen kohdalla näin: Alpo muovin sulatti, Sanna sen muotoili. Yksi
helmi koristaa, hopeaista saat korviisi ripustaa. Koruja on myynnissä Alpon
savannilla keväästä talven tuloon. Jos haluat niitä hankkia vaikka heti, niitä
löytyy Kuusannan nettikaupasta osoitteessa https://kuusanna.com/tuoteosasto/villi-korut/.
Tulevana kesänä savannilta löytyy muitakin paikallisten tekijöiden kannatustuotteita, esimerkiksi Fiini-sarjaa.

Eräänä elokuun kauniina päivänä istuskelimme Savannin notskilla. Kuinka ollakaan,
siitä oli hyvä näkymä naapuriin, tuohon keltaiseen 50-luvun taloon. Tiesimme, että
se oli myynnissä, ollut jo pitkän aikaa, mutta eihän se meitä, sentittömän
yhdistyksen jäseniä, millään tavalla hetkauttanut. Ei niin muuta kuin sitten, kun
notskilta kirmasimme ihan vain uteliaisuutta rakennuksia katsomaan. Pääsimme
ulkorakennukseen ja herra ie, tässähän on melkein valmista taidegallerian tila! Ja
tuossa melkein valmis tila erilaisille tapahtumille! On saunaa, huussia ja ja ja.
Sisälle emme päässeet kuin viikolla.
Siitä alkoi kaupankäynti. Siitä alkoi hankkeen suunnittelu rakennusten
kunnostuksille ja korjauksille!
Tällä hetkellä olemme vaiheessa, että Suupohjan kehittämisyhdistys ry näytti
vihreää valoa hankesuunnitelmallemme ja kiinteistö on siirtynyt hallintaamme
10.12.2021. Iso työ oli saada piirrettyä ne pienet muutokset sisätiloihin, mitä kaupungin rakennustarkastus vaatii.
Nyt on paperit siellä käsittelyssä, ja kun käsittely on ohi, hankesuunnitelma menee laillisuustarkastukseen
Seinäjoelle. Jo tällä hetkellä voisimme alkaa hommiin, mutta pääpäsmäriksi tuleva Taisto on vielä muissa töissä.

Tuolla se siintää. Savannin Keltainen

Gallerian ja tapahtumatilan lisäksi tulossa on pikkuinen kahvila ja kauppa sekä paljon tarinaa Alposta ja hänen
taiteestaan.

Savannin Keltaisen myyjiä edusti Terttu Ahra (takana), kaupan vahvisti Matti Uutela Oma
SP:sta ja Alpon savannin ystävät ry:n puolesta kauppakirjat allekirjoitti Mirja Luoma-Keturi
(visiiripäinen) ja Loviisa Kautiainen.

Katsotaan, millaiseen kuntoon saamme kiinteistön kevääseen mennessä! Millaisia tapahtumia, törmäyksiä, puheita,
lauluja, performansseja saamme järjestettyä, Onko sinulla ideaa? Kerro meille!
Tällä hetkellä Alpon savannin ystävät ry:n hallitukseen kuuluvat Loviisa Kautiainen (puheenjohtaja), Jussi Kleemola
(varapuheenjohtaja), Mirja Luoma-Keturi (sihteeri), Alpo Koivumäki, Liisa Ruismäki, Mauri Turunen ja Tarja
Hosiasluoma. Vuosikokous pidetään vuoden 2022 alkupuolella.

- liittymällä jäseneksi tai jatkamalla jäsenyyttäsi
- vinkkaamalla ystäviäsi, työpaikkaasi, yhdistystäsi, muuta yhteisöäsi tai kotikuntaasi liittymään jäseneksi
- onko sinulla jaettavia taitoja/tietoja ym. – jaa niitä Alpon savannilla, Savannin Keltaisella tai Savannin
notskilla
- ennätätkö joskus kökkimään/talkoilemaan? Ilmoita siitä, niin saat kutsuja
- vierailemalla Savannilla ja vinkkaamalla muillekin tällaisesta paikasta
- tuleeko mieleesi mukavia ideoita, joita voisi Savannilla toteuttaa? Vinkkaa meille!
- ystäväryhmä, työpaikan porukat tms. – saamme koottua mukavan ohjelman joko Savannilla tai Taiteiden
reitillä. Ole yhteydessä
- Mitä muuta? Vinkkaa meille!
PS: Kotisivut on alkuvuodesta paremmassa kuosissa, joten facebook-sivujen lisäksi saat savannin tietoja
sieltä huhtikuun alusta lähtien!

Loviisa Kautiainen, puheenjohtaja
alponsavanni@gmail.com
050-308 9304
FB: Alpon savanni

