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Skeittiparkin budjet-
ti on 125 000 eu-
roa. Idean isä, LC 
Alahärmän asenne-
kasvatustoimikun-

nan puheenjohtaja Antero 
Ylinen iloitsee, että hanke 
on hyvässä vaiheessa. 

Tarkoitus on, että lapset ja 
nuoret pääsevät avattavaan 
skeittiparkkiin syksyllä 2022.

– Näyttää, että rahoitus 
onnistuu. Ely-keskus on ra-
hoittanut näitä alueellamme, 
avustus on 75 prosenttia ko-
konaiskustannuksista. Kauha-
van kaupunki rahoittaa osal-
taan ELY-keskuksen osuutta 
15 prosentin osalta. Siitä on jo 
tehty viranhaltijapäätös. Lop-
purahoituksen LC Alahärmä 
järjestelee yhdessä yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, Ante-
ro Ylinen selvittää.

Hänen mukaansa hanke on 
yhteiskunnallisesti hyvinkin 
kannattava:

– Kaupunki laittaa euron 
ja saa vastineeksi viisi. Järke-
vää on tällaista viedä maaliin. 
Olemme vieneet voimallises-
ti asiaa eteenpäin, lasten eh-
doilla.

Elyn päätöstä odotetaan 
tulevaksi maaliskuussa 2022.

Rullalautailuun, bmx-pyö-
räilyyn, temppurullaluiste-
luun sekä scoottaukseen so-
veltuvan skeittiparkin koko tu-
lee olemaan noin 400 neliötä.  

Paikka, mihin skeittiparkki 
sijoittuu, selviää lähiviikkojen 
aikana.  

– Parkki pitäisi saada sijoi-
tettua johonkin puolen kilo-
metrin säteelle koulun alu-
eesta, lähtökohtaisesti kau-
pungin omistamalle tontille, 
Timo Kivinen toteaa.

Miehet ovat käyneet tu-
tustumassa skeittiparkkeihin 
monella Suomen paikkakun-
nalla.

– Käytiin Kokkolassa, Kan-
nuksessa ja Nivalassa asti. Pie-
tarsaaressa on hyvin toimiva 
malli. Seinäjoellakin käytiin, 
mutta siellä skeittiparkki on 
niin iso, jotta se peittää puoli 
kylää, Kivinen kuvailee.

”Ilmiö Suomen 
kaupungeissa”
Ylinen toteaa, että skeittipark-
ki on ”meidän vanhojen ukko-
jen idea”. Potkun aloittamisel-
le antoi Lions Clubin alueen 
koululaisille tekemä harras-
tuskysely. Skeittiparkin tarve 
nousi siinä selkeästi esiin. 

– Tämähän on ilmiö. Isoihin 
kaupunkeihin skeittiparkkeja 
tulee nyt jatkuvasti. Meillä on 
käsitys, että tälle on ilmeinen 
tarve, Kivinen toteaa.

Skeittaus on peräisin Ame-
rikasta:

– Kun ei ole aina merellä 
tuullut, joku surffari keksi, 

että pannaan lautaan pyörät. 
Suomeen laji on rantautunut 
joskus 1960-70 -luvuilla, mutta 
nyt se on saanut massiivisen 
draivin ympäri Suomen.

Parkkeja sijoitellaan jopa 
kaupunkien keskustoihin.

– Harrastajakuntakin alkaa 
olla joissain paikoissa jo iäkäs-
tä. Nelikymppisiä skeittaajia 
on Suomessa paljon.

Skeittaus tukee montaa ur-
heilulajia. 

– Kehon hallinta kehittyy 
väkisin, harrastaapa sitten 
aktiivisesti mitä tahansa lajia. 

Miehet esittelevät Alahär-
män tarpeisiin tehtyä skeit-

tiparkin luonnosta, joka on 
vielä muokattavissa, mutta 
joka heidän mukaansa tarjoaa 
monella tavalla optimaaliset 
harrastusolosuhteet lajeille, 
ottaen huomioon hankkeen 
budjetin.

– Alueesta tulee monipuo-
linen, siinä on jotain kaikille 
harrastajille, Kivinen sanoo.

Skeittiparkki täytyy raken-
nusvaiheessa perustaa hyvin, 
alue ei saa missään tapaukses-
sa ruveta routimaan. Siksi sille 
täytyy tehdä esimerkiksi oma 
viemäröinti. 

Paikaksi kannattaa valita 
aurinkoinen tontti, varjoja 

alueelle ei saa muodostua jo 
ihan turvallisuuden vuoksi.

Kerralla 
kunnollinen
Suomessa on muutamia skeit-
tiparkkirakentamiseen eri-
koistuneita yrityksiä.

– Hyvä kun siitä tehdään ker-
ralla kunnollinen. Se vähentää 
varmasti ilkivaltaa ja ajatuksia 
ruveta sitä hajottamaan, pohtii 
Alahärmän Kirkonkylän kou-
lun 5-6 -luokkalaisten opetta-
ja Anne Saarijärvi. 

Skeittiparkki vaatii vuosit-
taista huoltoa. 

– Huoltokustannukset ovat 

todella pienet. Tuhannella eu-
rolla selviää. Kun huolto teh-
dään säännöllisesti, alue on 
periaatteessa ikuinen, Ylinen 
tietää.

Miesten mukaan huolto on 
asioita, joita on vielä neuvotel-
tava kaupungin kanssa. 

– Alue pitää olla LC Ala-
härmän hallussa kymmenen 
vuotta, ennen kuin voimme 
lahjoittaa sen pois. Tämä voi 
olla myös kehitysvaihe nu-
mero yksi. Skeittaajat alkavat 
varmasti haluta pian jotain 
haastavampaa. Voidaan miet-
tiä sitten, jos vielä kerran pyö-
räytetään homma uudestaan. 

”Jos kaikki menee suunnitellusti, 
täällä skeitataan syksyllä 2022”

LC Alahärmän Antero Ylinen ja Timo Kivinen (oik.) toivat Alahärmän Kirkonkylän koulun opettajanhuoneeseen kakkua 
skeittiparkki-infon kunniaksi maanantaina. Rehtori Eija Karhu leikkasi ensimmäisen palan. KUVAT: MARIANNE LÄHDE

Jokainen skeittiparkki on omanlaisensa. Luonnoskuva Alahärmän tulevasta skeittiparkista on alan ammattilaisen laatima.  
– Suunnilleen tältä se tulee näyttämään valmiina. Kun asfaltti ja betoni yhdistetään, saumakohdassa on usein ongelmia. Tässä 
ne ovat eri alueita, ei tule kuin yksi rajapinta. Asfalttialue on integroitu toimivasti betoniin yhdellä pitkällä saumalla. Kaikki 
muodot ovat betonista, vain suora osa on asfalttia, Antero Ylinen selvittää.

Lions Club Alahärmä täyt-
tää 60 vuotta kuluvana 
vuonna. Jäseniä on rei-

lut 30.
– Klubi on pysynyt vireänä. 

Olemme saaneet viime aikoi-
na myös nuorempia kavereita 
mukaan, pitkään toiminnassa 
mukana ollut Antero Ylinen 
kertoo. 

Hän sanoo, että tekeillä ole-
va skeittiparkki on Alahärmän 
Lions Clubin historian ylivoi-
maisesti suurin hanke. 

Klubi haluaa olla alueen 
nuorten ja lasten asialla.

– Jos skeittiparkkia ei joten-
kin tällä lailla yhteisöllisesti 
yhdessä tehdä, pienellä paik-
kakunnalla tällaiset jäävät hel-
posti saamatta, koska kunta-
rahoitus on tänä päivänä niin 
tiukkaa, Ylinen arvelee.

LC Alahärmän rahat tule-
vat pääsääntöisesti tien var-
sien mainostauluista. 

– Pullonpalautusaktivitee-
tista tulee myös yllättävän pal-
jon rahaa. Kauppojen pullon-
palautusautomaattien vieres-
sä on mahdollisuus pudottaa 
palautuspullojen kuitti bok-
siin. Se menee nuorisotyön 
hyväksi. 

Omaishoitajia LC Alahär-
mä tukee säännöllisesti joka 
vuosi. 

– Avustusta suunnataan 
myös vähävaraisille perheille 
joka vuosi. Samoin rahaa an-
netaan joka vuosi koulujen sti-
pendeihin, ja tuetaan nuorten 
lajeja merkittävilläkin sum-
milla joka vuosi. 

– Korona on tietysti verot-
tanut, ettei kaikkea ole pys-
tytty tekemään. Klubikokous 
pidettiin kuitenkin hiljan en-
simmäistä kertaa puoleentois-
ta vuoteen fyysisesti, Ylinen 
kuvailee toimintaa. 

Vireä kuus-
kymppinen 
klubi tukee 
aina nuoria

Lions Club Alahärmä puuhaa Alahärmään skeittiparkkia. Sen tuleva tontti on vielä  
neuvottelussa, mutta alue tullee sijoittumaan johonkin koulukampuksen lähitienoolle. 

”Olemme vieneet 
voimallisesti asiaa 
eteenpäin, lasten 
ehdoilla.”
-ANTERO YLINEN


