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HANKKEEN TIEDOT 

Julkinen kuvaus 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Järviseudun matkailun master planissa mainittua tapahtuma- ja 
kulttuurimatkailua. Tarkoituksena oli saada toimintaa myös varsinaisen kesämatkailukauden 
ulkopuolella ja kehittää Alajärven Aalto-keskuksen ja Nelimarkka-museon ympärille matkailullista 
vetovoimaa tuottavia, aitoja ja oikeita matkailupalveluja. Hanke osallistui seudulliseen 
kehittämistyöhön matkailun saralla. Hanke osallistui myös valtakunnallisen Alvar Aalto -
matkailureitin tarpeisiin Alajärven Aalto-kohteiden esille tuomiseksi. 

Hanke lisää Alajärven tunnettavuutta matkailun ja kulttuurimatkailun osalta. Hanke edistää 
Alajärven ja Järviseudun matkailua ja luo kysyntää uusille matkailupalveluille. Hanke käynnistää 
Villa Väinölän käyttösuunnitelman. Hankkeen jälkeen, Villa Väinölän toiminta vakiinnutetaan 
osaksi Nelimarkka-museon toimintaa. Hankkeen aikana tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa koko alueen matkailun kehittämiseksi. 

Hanke: Matkailua Alajärven Aalloilla, numero 72593, kehittämishanke 
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä 
Hallinnoija: Alajärven kaupunki, yhteyshenkilö Päivi Haapaniemi 
Hankkeen kustannusarvio 43 000,00 € 
Julkinen tuki 38 700,00 € 
Yksityinen rahoitus 4 300,00 € 

Hankeaika 1.10.2018–31.12.2019 
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HANKKEEN TARVE JA TAUSTA 

Alajärvellä sijaitsee matkailullisesti mielenkiintoisia kohteita (Aalto-keskus ja Nelimarkka-museo), 
joiden tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien toimintojen esille tuomiseksi oli tarpeen saada hanke. 
Hanke hyödyntää aiempien hankkeiden aikana tuotettua tietoa, ja jatkaa Aalto-keskuksen 
matkailullista kehittämistä osana laajempaa Järviseudun matkailun master  planin mukaista 
toimintaa. 

Alajärven kaupunki on osa kansainvälistä Aalto-kaupunki verkostoa. Verkoston tarkoituksena on 
linkittää yhteen paikkakunnat, joissa on merkittäviä Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. 
Verkostoa hallinnoi Alvar Aalto -säätiö. Verkoston kautta Alajärven Aalto-kokonaisuus saa 
merkittävän näkyvyyden, mikä edesauttaa suuresti matkailun kehittymistä ja luo kysyntää ryhmien 
ja yksittäisten matkailijoiden suunnalta. 

Alajärven vetovoimatekijöinä ovat ainutlaatuinen Aalto-keskus ja Nelimarkka-museo, jotka ovat 
avoinna ja käytettävissä vuoden ympäri. Toimivat tilat palvelevat alueen asukkaita ja matkailijoita 
osana Kraatterijärven matkailukokonaisuutta. 

Villa Väinölä on rakennettu 1926. Arkkitehti Alvar Aalto suunnitteli rakennuksen veljelleen Väinölle 
kodiksi ja työtilaksi. Villa Väinölän käyttösuunnitelma on laadittu Aallokko kutsuu -hankkeessa 
(2016–2017). Nyt haettavan hankkeen avulla käynnistetään toiminta (ns. pilotointi), joka 
vakiinnutetaan osaksi Nelimarkka-museon toimintaa. Villa Väinölän käyttösuunnitelmassa 
toteutetaan sekä Aallon että Nelimarkan tavoitteita ja Väinölän keskeinen sijainti luo erinomaiset 
puitteet elävälle monipuoliselle kulttuuritapahtumakeskukselle. Perusnäyttelyssä esitellään Alvar 
Aallon elämäntyötä Alajärvellä sekä Villa Väinölän tarina. Infopisteestä jaetaan tietoa alueen 
tapahtumista sekä näyttelytarjonnasta ja sen yhteydessä voi perehtyä syvemminkin suurmiehiin 
pienimuotoisessa kulttuurikahvilassa sijaitsevien infotaulujen ja kirjallisuuden välityksellä. Alvar 
Aallon maailmankuulu persoona nostaa keskuksen kansainvälisesti vetovoimaiksi kohteeksi ja 
Väinölässä vierailevat taiteilijat edistävät omalla panoksellaan alueen kansainvälistymistä. 

Arkkitehti Alvar Aallon ja taiteilijaprofessori Eero Nelimarkan yhteydet Alajärveen perustuvat 
henkilökohtaisiin suhteisiin ja Alajärvi olikin molempien merkkihenkilöiden henkinen koti läpi 
elämän, vaikka he asuivat muualla. 

Alvar Aalto Alajärvellä 

Alajärvi liittyy kiinteästi Alvar Aallon (1898 - 1976) lapsuus- ja nuoruusvuosiin. Aallot viettivät 
kesiään Kurejoen kylässä sijaitsevassa Rottalan talossa vuodesta 1907 alkaen. Alvarin isä J.H. Aalto 
osti talon Alajärven keskustasta sisällissodan jälkeen, ja myös Alvar oli kirjoilla Alajärvellä 1918 - 
1924. 

Alvar Aalto suunnitteli Villa Väinölän veljelleen Väinölle kodiksi ja työtilaksi ja rakennus on nykyisin 
Alajärven kaupungin omistuksessa ja Nelimarkka-museon hallinnoima. Villa Väinölän 
käyttösuunnitelman mukaan rakennus palvelee tulevaisuudessa arkkitehtuuria, muotoilua, 
kuvanveistoa, kansainvälistymistä, taidekasvatusta ja matkailua. Tiloissa on myös kokoontumistilat 
yleiseen käyttöön. 

Alajärven Aalto-keskus koostuu 8 rakennuksen ja 3 muistomonumentin kokonaisuudesta, joka 
onkin sangen kiinnostava niin ryhmämatkailijoille kuin myös yksittäismatkailijoille.  
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Taiteilijaprofessori Eero Nelimarkka (1891 - 1977) perusti taidemuseon Alajärven Pekkolaan 
vanhempiensa kotiseudulle vuonna 1964. Nykyisin museo on Etelä-Pohjanmaan taidemuseo 
(vuoteen 2019 saakka nimi oli Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo), ja sen tehtävänä on Eero 
Nelimarkan taiteen esittäminen ja tutkiminen, pohjalaisen taiteen tunnetuksi tekeminen, 
asiantuntijapalvelut sekä taidekasvatus. Nykytaiteeseen painottuvat vaihtuvat näyttelyt tuovat 
esiin valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävien taiteilijoiden tuotantoa. 

Nelimarkka-museo ja Villa Nelimarkka ovat suosittuja nähtävyyksiä matkailijoiden parissa. 
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HANKKEEN TAVOITTEET 

Matkailua Alajärven Aalloilla -hankkeen tavoitteena on kehittää Järviseudun matkailun master 
planissa mainittua tapahtuma- ja kulttuurimatkailua. Tarkoituksena on saada toimintaa myös 
varsinaisen kesämatkailukauden ulkopuolella ja kehittää Alajärven Aalto-keskuksen ja Nelimarkka-
museon ympärille matkailullista vetovoimaa tuottavia, aitoja ja oikeita matkailuelämyksiä ja 
palveluja.  

Hanke toteuttaa Villa Väinölän käyttösuunnitelmaa ja toiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi 
Nelimarkka-museon toimintaa.  

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja toteuttaa Alvar Aalto -säätiön matkailureittiin sisältyvien 
Alajärven Aalto-kokonaisuuksien sisältöjä ja tehdä niistä saavutettavia kokonaisuuksia Alvar Aalto 
Cities Alajärvi -brändin alle. Aalto-säätiön matkailureittien kriteerit painottavat oikeaa ja aitoa 
tietoa, jota nyt hankkeen avulla kootaan yhteen. 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa koko alueen matkailun kehittämiseksi. 
Valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tehdään Alvar Aalto -säätiön hallinnoiman Visit Alvar 
Aalto -matkailureitin kanssa ja Kraatterijärven alueen toimijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä 
tehdään muiden matkailutoimijoiden, yritysten ja yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa. 

Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisuuksia yritysryhmähankkeen syntymiseen hankkeen 
jälkeen.  

Resurssit 

Hankkeen työntekijänä on toiminut Päivi Haapaniemi huolehtien hankkeen toteutuksesta ja 
tiedotuksesta 50% työajalla. Hankkeelle haettiin lisäaikaa 1.10.-31.12.2019, jotta kaikki 
suunnitellut toimenpiteet ehdittiin tehdä. 

Raportointi ja seuranta 

Hankkeen toiminnasta on tiedotettu ja raportoitu hankepäätöksessä edellytetyllä tavalla, ja 
kirjanpito on hoidettu Järvinet Oy:n kautta.  



 

7 

 

HANKKEEN TOTEUTUS 

Villa Väinölä käyttöön 

Hankkeen yksi päätavoitteista oli Villa Väinölän toiminnan käynnistäminen aiemmin laaditun 
käyttösuunnitelman mukaisesti. 

Hankkeen aikana Villa Väinölässä on järjestetty kokouksia 51, taidenäyttelyitä 7 ja 2-päiväinen 
valokuvauskurssi, Lähiruokatapahtuma Aasialainen ilta, ja opastettuja Alvar Aalto -kierroksia on 
ollut 10. Lisäksi tiloissa on järjestetty konsertti ja kirjanjulkaisutilaisuus, ja kansalaisopiston 
sotahistorian piiri kokoontui neljä kertaa syksyn aikana. Kaikki yleisötilaisuudet ovat olleet 
maksuttomia ja avoimia kaikille.  Villa Väinölä on ylittänyt kaikki kävijäodotukset, hankkeen aikana 
kävijämäärä on 3412 henkilöä. Arkkitehtiopiskelijoita ja arkkitehtejä kävi tutustumassa Villa 
Väinölään hankkeen aikana mm.  Yhdysvalloista, Ranskasta, Japanista, Etelä-Afrikasta ja Venäjältä.  

 

 

Villa Väinölän tapahtumat 1.10.2018 - 31.12.2019 

15.10.2018 - 25.2.2019 Valokuvanäyttely: Vanhaa Alajärveä valokuvin esillä alakerran saleissa 

10.12.2018 - 9.1.2019 Alajärven matkailukysely 

13.12.2018 Joulunaikaa Villa Väinölässä -tapahtuma, korttien maalausta, askartelua ja joululauluja 

23.1. 2019 Kraatterijärven yhteistyökokous Väinölässä 

24.1. Residenssitaiteilijoiden esitys, Alajärveä ulkomaalaisten silmin, Christoph Korn ja Anne 
Wissman 

24.1. Järjestömarkkinoiden paikallisten toimijoiden kokous Väinölässä 

29.1. ja 22.2 Hanke kiertää kirjastoauton matkassa kylillä, hanketietoa jakaen ja toiveita 
kuunnellen  
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1.2. Avointen ovien päivä Villa Väinölässä, Alvar Aallon syntymästä 121v. 

5.2. Järjestömarkkinat kokoontuminen Väinölässä 

11.2. ja 15.2. Panda Trail kuvauspalaverit Väinölässä 

20.2. Sivistystoimen kokous Väinölässä 

28.2. -22.3. Muistaa _ unohtaa, taidenäyttelyn avajaiset,  

28.2. Esitys alajärveläistä äänimaisemaa, residenssitaiteilija Joost van Duppen     

5.3. Panda Trail yhteistyöpalaveri Väinölässä, Elina, Emilia, Päivi 

14.3. Sivistystoimen kokous Väinölässä 

23.3. ja 30.3.2019 Valokuvaustyöpaja, valokuvaaja Antti Hintsa 

10.4. Alajärven kaupungin sivistyslautakunnan kokous Väinölässä 

12.4. Musiikkiopiston oppilaiden esiintyminen Väinölässä 

17.4. Matkailua Alajärvellä, Alvar Aalto opastus (85 hlöä) 

17.4. Järjestömarkkinat Alajärvellä -työryhmän kokous Väinölässä 

25.4. Sivistystoimen kokous Väinölässä 

2.5. ja 14.5. Järjestömarkkinat Alajärvellä -työryhmän kokoukset Väinölässä 

15.5. Sivistystoimen kokous Väinölässä 

21.5. Visit Lakeus, Ulla Laukkala, matkailupalaveri Väinölässä 

29.5.–12.6. WA kansainvälinen japanilaisen taiteen näyttely Väinölässä 

8.6. ja 12.6. Näyttelyn esittely ja matkailua Alajärvellä, Alvar Aalto opastetut kierrokset 

15.6. Hankkeen opintomatka Noormarkkuun, 10 henkilöä  

19.6. - 11.8. MONET MUUT -taidenäyttely, avajaiset 

26.6. Näyttelyn esittely ja Rakennusperintötyöryhmän vierailu Väinölään 

28.6. Kirjanjulkistamistilaisuus Väinölässä 

5-11.8. Mestarit yhdessä -viikko 

16.8. Lähiruokatapahtuman suunnittelupalaveri, JAMI 

21.8. Aasialainen ilta / Lähiruokatapahtuma Väinölässä 

28.8. Näyttelyn suunnittelupalaveri, Irene Pihlajaniitty 

20.9. Palaveri hankkeiden välillä Eetu Puntala / Hyvinvointia… 
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27.9. - 11.10 Pihlajajuttu - Pihoilla ja pientareilla -näyttely 

7.- 28.11. Ihmettele-näyttely, Mai Syrjälä 

14.11. Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian esittelytilaisuus Väinölässä (EP:n liitto) 

15-17.11. Hankkeen opintomatka Viipuriin, 10 henkilöä 

23.11. E-P:n Rakennusperintötyöryhmän juhla, kunniakilpien luovutus 

24.11. Aamu Lakeuksilla -konsertti Heikki Jokiaho ja Gökhan Arifoglu 

4.12. Rakennusperintö-palkinto, kunniakilven naulaus ja lehdistö, Väinölä 

 

 

 Gökhan Arifoglu ja Heikki Jokiaho 

 

 

Hankeyhteistyö ja osallistuminen eri tilaisuuksiin hankkeen aikana (hanke 50%) X) 

8.1.2019 Palaveri yhteistyöstä Nelimarkka-museolla 

15.1. Yhteistyökokous WA-näyttelyn osalta Nelimarkka-museolla 

16.1. Lehdistötilaisuus kirjastolla, yhteistyö kirjastoautokierroksen kanssa 

22.1. Yhteistyökokous hanke Nelimarkka-museo - Kivitippu 

24.1. Some-tiimin kokous kaupungintalolla 

5.3. Suunnittelupalaveri Nelimarkka-museolla 

4.2. Bokua-esittely Seinäjoki Frami/Seamk-matkailu  

8.2. Hyvinvointia kulttuurista matka Tampereelle, verkostoitumista ym. 
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14.2. EP:n Kulttuurivastaavien tapaaminen, EP:n liitto 

21.2. Leader Kylille II ohjausryhmän kokous Ilmajoki 

7.3. Alajärvi mukaan Alvar Aalto -arkkitehtikoulujen verkostoon, Paavolan koulu 

12.3. Taiteen välittäjä -tiedotustilaisuus Seinäjoki 

14.3. Kotiseututoimijoiden kokous Seinäjoki, verkostoitumista ym. 

20 -21.3. Valtakunnallinen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaari Ähtärissä 

25.3. Eero Nelimarkan synnyinkodin tutkimus, Elina Alkio, Päivi Haapaniemi, Vaasa, tiedonkeruu 
Nelimarkka ja Väinö Aalto 

27.3. Kulttuurilaki-uudistus, Tampere 

29.3. Kulttuurimatkailun työpaja, Härmä, verkostoitumista... 

2.4. Digiwebinaari Framilla, Seinäjoki 

4.4. Viestintätyöpaja Rytmikorjaamo, Seinäjoki 

11.4. Taiteen välittäjätoiminta, Seinäjoki 

14.4. Osallistuminen/ilmoittautuminen EP:n rakennusperintökilpailuun Villa Väinölä 

15.4. Kotiseutuliiton tapaaminen, Seinäjoki 

16.4. Palaveri Nelimarkka-museolla, tuleva WA-näyttely  

6.5. Järjestömarkkinat Alajärvellä palotorilla, verkostoitumista, yhteistyötä useiden järjestöjen ja 
yhdistysten kanssa. 

7.5. Kulttuurivastaavien kokous EP:n liitto 

21.5. Kraatterijärven toimijoiden kokous Lappajärvi, alueen matkailutoimijoiden yhteistyöelin 

22.5. Areena Tulevaisuus -foorumi 

23.5. Some-tiimin kokous (Alajärven kaupunki) 

8.6. Aalto -matkailijoita kierros 

12.6. Aalto -matkailijoita kierros  

15.6. Hankkeen opintomatka Noormarkkuun 10 henkilöä, tutustuttiin hyvin tuotteistettuun 
matkailukohteeseen sekä Alvar Aallon tuotantoon. 

19.8. Tapaaminen Etelä-Pohjanmaan museo Susanna Siro 

21.8. Aalto -kierros matkailijoille 

22.8. EP:n kulttuurivastaavien palaveri 
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23–25.8. Lokaali Kauhava, verkostoitumista 

20.9. Aalto-opastus 

16–17.9. KUTU, Jyväskylä, kulttuurituottajien valtakunnallinen tapaaminen 

23.9. Kokous EP:n liitto 

3-4.10 EP:n liiton kulttuurivastaavien opintomatka, Pori 

11.10. Kirjoitus Alajärven joululehteen 

22.10. Palaveri museonjohtajan kanssa, Väinölä 2020 

24.10. Viestintätiimin palaveri 

31.10. Kulttuuristrategian julkaisu, Seinäjoki 

1.11. Aisaparin verkostoitumistilaisuus, Vimpeli 

19.11. Kulttuurivastaavien kokous, Seinäjoki 

6.12. Itsenäisyyspäivän juhla, Alajärvi 

X) Verkostoiduttiin useiden toimijoiden ja tapahtumien järjestäjien kanssa. 

 

 

 

Hankkeen muut toimenpiteet 

Suunniteltiin kulttuurimatkailureitti, jossa esitellään kuvanveistäjä Antti Maasalon julkiset teokset 
Alajärvellä ja Lehtimäellä. 
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Tavoitettiin Väinö Aallon sukulaisia ja kerättiin tietoa Väinölän historiasta ja tapahtumista. 
Kerättiin nimitietoja vanhoihin valokuviin. Myös kyläläiset ovat kertoneet tarinoita Väinölän 
historiasta ja tapahtumista. 

Yhteistyöverkostojen avulla saatiin Villa Väinölän ympärille näyttelyistä, tapahtumista ja 
matkailusta kiinnostunutta väkeä, joka jatkaa yhteistyötä ja ideointia myös hankkeen jälkeen.  

Näkyvyys 

Lehtileikkeet: lehdistöosumia 86 

Matkailua Alajärven Aalloilla -hanke oli esillä paikallislehdissä: Torstai-lehti, Järviseutu-lehti, 
Järviseudun Sanomat, Ähtärinjärven Uutisnuotta ja maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen.  Jpnews-
verkkolehti on myös kiitettävästi antanut tilaa hankkeen tapahtumille. Ylitettiin myös Yle Uutiset 
Pohjanmaan uutiskynnys. 

Villa Väinölä palkittiin Etelä-Pohjanmaan Rakennusperintöpalkinnolla hankkeen aikana, arvostus 
rakennusta kohtaan ja toiveet talon käytöstä ovat olleet positiivisia. 

Hankkeen jälkeen 

Villa Väinölän toiminta jatkuu osana Nelimarkka-museon tuottamaa toimintaa. Näyttelyvarauksia 
on tehty ja kokoustiloja varattu, ja kansainvälinen arkkitehtuuriresidenssitoiminta käynnistyy 
vuonna 2020 Nelimarkka-museon toimintana.   

Hankkeen edistämät toiminnat lisäsivät matkailullista vetovoimaa ja tietämystä Alajärven 
matkailukohteista sekä matkailuyritysten että myös matkailijoiden mielikuvissa. Villa Väinölä on 
avoinna myös kesäkautena ja siellä on saatavilla tietoa Alajärvellä sijaitsevista Alvar Aallon 
tuotannoista sekä muista matkailukohteista.  

Hankkeen aikana käynnistettiin yhteistyö valtakunnallisen Alvar Aalto -koulu verkoston kanssa. 
Mukana on Alajärveltä Paavolan koulu ja yhteistyö jatkuu vuosittain vaihtuvien teemojen 
mukaisesti. 

Päivitettiin visit.alvaraalto.fi matkailuelämyksiä Visit Lakeuden kanssa. 

Toteutusolettamukset ja riskit 

Hanke on toteuttanut alueella tarpeelliseksi koettuja toimenpiteitä. Tavoitteiden toteutuminen on 
ollut vaihtelevaa, riippuen yhteistyökumppanien mukaan saamisesta. Suoranaisia 
matkailutuotteita ei hankkeen aikana tehty vaan kerättiin aihioita, joita voidaan jalostaa tuotteiksi. 
Hankkeen tekemä matkailukysely tuotti hyviä ideoita, joita voidaan myöhemmin hyödyntää 
matkailun kehittämisessä. Matkailuun keskittynyttä yritysryhmähanketta ei saatu käynnistettyä. 

Yhteistyökumppanit 

Hankkeen aikana on tehty yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa sekä hyödynnetty aiempien 
hankkeiden tuloksia kuten Aallokko kutsuu -hanke, Järviseudun matkailun master plan, 
Nelimarkka-museo, Alvar Aalto -säätiö, Visit Lakeus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Kraatterijärven 
toimijat, koulut, oppilaitokset, järjestöt ja yhdistykset. 
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Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Villa Väinölä on tullut osaksi kuntalaisten ja matkailijoiden arkea ja juhlaa. Rakennus on herätetty 
parinkymmenen vuoden hiljaisuuden jälkeen uudelleen eloon ja on kaikille avoin nähtävyys Alvar 
Aallon varhaiskauden suunnittelemista rakennuksista. Väinölä on ollut matkailijoille uusi nähtävyys 
ja se on ollut avoinna ympäri vuoden. Sinne on päässyt myös kesäloma-aikaan, kun virastot ovat 
olleet suljettuina. 

Hankkeen aikana selvitettiin mahdollisuuksia järvien hyödyntämiseen matkailussa. Alustavaa 
yhteistyötiedustelua tehtiin Ähtärin matkailun kanssa. Vuosikymmeniä sitten on ollut 
vesistömatkailua Ähtärin leirintäalueen rannasta Suninsalmeen Lehtimäelle. Vesistömatkailu vaatii 
kuitenkin erittäin paljon selvitystä ja ammattihenkilöitä, kun puhutaan matkailijoiden kuljetuksista, 
vesistöjen tuntemuksesta, sopivasta kalustosta ja sen hankinnasta, joten se ei toteutunut tämän 
hankkeen resursseilla. 

Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

Vesistöjen hyödyntäminen matkailussa on mielestäni selvittämisen arvoinen asia. Meillä on useita 
järviä, joiden sopivuutta matkailuun voisi lisätä, kuten Lappajärvi, Alajärvi, Ähtärinjärvi ja lukuisia 
pienempiä järviä.  Matkailukyselyssä nousi esiin mm. soutukilpailu, kirkkovenesoutu, 
järvikierrokset, järvien kalastusmahdollisuuksien selvitys matkailutuotteeksi, uintikilpailut, vene-
esittelyt ym. 

Yhteistyön tiivistäminen kulttuurimatkailun osalta olisi tärkeää. Asiantuntevia ja kielitaitoisia 
oppaita tarvitaan lisää ja tiedotukseen ja näkyvyyteen tulisi saada enemmän resursseja, ei vain 
hankkeiden ajaksi vaan pysyvää ja jatkuvaa kehittämistä tarvitaan. 

Allekirjoitus ja päiväys 

Päivi Haapaniemi 25.3.2020 Alajärvi 

 

Linkkejä sähköisiin tiedostoihin: 

Valtakunnallinen Alvar Aalto -koulujen verkosto 

https://www.smackthejack.net/onnigideon/60291/  

 

Etelä-Pohjanmaan rakennusperintökilpailun palkitseminen, Villa Väinölä  

https://www.torstai-lehti.fi/2019/11/27/villa-vainola-palkittiin-etela-pohjanmaan-

rakennusperintokilpailussa/  

 

Jpnews-uutisointia esim: 

Upea vuosi Villa Väinölässä 

https://www.smackthejack.net/onnigideon/60291/
https://www.torstai-lehti.fi/2019/11/27/villa-vainola-palkittiin-etela-pohjanmaan-rakennusperintokilpailussa/
https://www.torstai-lehti.fi/2019/11/27/villa-vainola-palkittiin-etela-pohjanmaan-rakennusperintokilpailussa/
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https://www.jpnews.fi/aiheet/kulttuuri/page/5/  

 

Irene Pihlajaniitty, näyttely ja konsertti 

https://www.jpnews.fi/muut/villa-vainolassa-tana-iltana-irene-pihlajaniityn-nayttelyn-avaus-ja-

konsertti/  

 

https://www.jpnews.fi/aiheet/kulttuuri/page/5/
https://www.jpnews.fi/muut/villa-vainolassa-tana-iltana-irene-pihlajaniityn-nayttelyn-avaus-ja-konsertti/
https://www.jpnews.fi/muut/villa-vainolassa-tana-iltana-irene-pihlajaniityn-nayttelyn-avaus-ja-konsertti/

