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1. Johdanto 

 

”Yhdessä olemme vahvoja” 

Alavetelin kotiseutuyhdistys haluaa nähdä kotipaikkakuntansa voivan hyvin myös tulevaisuudessa. 

Tiedämme, että meillä on tällä hetkellä hyvät palvelut, jotka suurilta osin vastaavat Alavetelin 

kokoisen paikkakunnan vaatimuksia. Täällä voi elää hyvää elämää, mutta yhteiskunta muuttuu 

koko ajan. Kunnille ja maakunnille asetetaan valtion taholta yhä tiukempia vaatimuksia kaikkien 

yksiköiden laajentumisesta ja tehokkuuden lisäämisestä, alueeseen katsomatta. Yhden 

uudistuksen vielä ollessa kesken seuraava odottaa jo kulman takana. Nämä alituiset muutokset 

ovat pienille yhdyskunnille jatkuva uhka ja siksi ne on myös otettava vakavasti. ”Suuri on kaunista 

ja tehokasta” on hokema, jota nykyään alinomaa toitotetaan. Jotta nykyiset palvelut säilyisivät, 

vaaditaan toimeliaisuutta kaikilta paikkakunnan asukkailta. Meidän puolestamme ei taistele 

kukaan. Siispä meidän on taisteltava itse. 

Me kotiseutuyhdistyksen jäsenet haluamme kantaa kortemme kekoon ja yritämme aktivoida myös 

muita yhdistyksiä samaan. Alavetelissä on monta yhdistystä ja järjestöä, jotka yhdessä voivat 

saada paljon aikaan. ”Kyläkehitystä yhteisvoimin”-projektimme on vakava yritys kartoittaa 

nykytilanne, ja samalla haluamme osoittaa, kuinka yhdessä voisimme kehittää Alaveteliä 

tulevaisuudessa. 

Olemme tietoisia siitä, että meillä on asiat monessa suhteessa hyvällä tolalla. Maantieteellinen 

sijaintimme on horjumaton, meillä on hyvät liikenneyhteydet, sopiva etäisyys kaupunkikeskukseen, 

kaunis ja puhdas luonto sekä puhuttelevasti maisemaa halkova Vetelinjoki. Mutta onko meillä 

tontteja tarjolla, onko meillä valmiutta vastaanottaa tänne muuttavia ja halua integroida heidät 

keskuuteemme? Varmuudella voi sanoa, että tulevaisuudessa tarvitaan enemmän asukkaita 

käyttämään olemassa olevia palvelujamme, mikäli haluamme näiden säilyvän. Eikä niiden 

säilyminen ole meidän päätettävissämme. Se on toisten käsissä, ja heiltä puuttuvat ne tunnesiteet, 

jotka meillä on kotiseutuamme kohtaan. Kaikissa päättävissä elimissä me alaveteliläiset olemme 

vähemmistöasemassa.  

Alavetelin kotiseutuyhdistyksen projekti, jonka on kirjoittanut Carola Wiik, on ELY-keskuksen 

hyväksymä. Leader-projektina sillä on täten myös hyväksyntä tukien saamiseksi EU:lta, valtiolta ja 

kunnalta. 

 



Sonja Sandbacka on palkattu osa-aikaisesti toteuttamaan projektia. Hän on myös ansiokkaasti 

pitänyt lankoja käsissään ja kyselyn ynnä monien keskustelujen pohjalta laatinut käsillä olevan 

kyläsuunnitelman.  

Meillä on nyt dokumentti, joka toivottavasti johtaa edelleenkin aktiivisuuteen ja moniin uusiin, 

jännittäviin hankkeisiin, joihin useat alaveteliläiset yhdistykset osallistuisivat innolla. 

Haluan kiittää suuresti kaikkia niitä henkilöitä, jotka eri tavoin ovat olleet mukana tässä projektissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Forsström 

Alavetelin kotiseutuyhdistys 

 

 

 

 

 

 



2. Taustaa 

 

Lukuisat muinaisjäännökset osoittavat, että Alavetelin alue on ollut asutettuna pitkään. 

Nimi Alaveteli (Nedervetil) mainitaan tosin ensimmäisen kerran eräässä sakkokirjeessä 

Kokkolan talvikäräjiltä 1551. Alaveteli kuului alkujaan Pedersören suurpitäjään mutta siirtyi 

osaksi Kokkolan pitäjää vuonna 1479. Pitäjään kuuluivat myös Kokkolan, Kaarlelan, 

Kaustisen, Vetelin ja Halsuan pitäjät. Vuonna 1867 Alavetelistä tuli itsenäinen kunta. 1969 

kunta yhdistettiin Kruunupyyn ja Teerijärven kanssa, jolloin muodostui nykyinen 

Kruunupyyn kunta. 

Alavetelin ruotsinkielinen nimi Nedervetil juontuu sanasta vedil = ”kahlauspaikka”. Ja 

koska Tastin kylän kohdalla oleva kahlauspaikka oli Vetelinjoen kahlauspaikoista alempi, 

syntyi nimi Nedervetil – Alaveteli. Ylempi kahlauspaikka sijaitsee Vetelin Tunkkarissa. 

Alaveteliin kuuluu kolme kylää: Alaveteli eli Nederby (”Alakylä”), Överby (”Yläkylä”) ja 

Norrby (”Pohjoiskylä”). Alaveteliä ja osittain myös Överbytä hallitsee Vetelinjoen 

jokilaakso. Norrbyssä ja Överbyn muissa osissa taas vallitsee melko tyypillinen sisämaan 

luonto monine mäkineen, järvineen ja kolmine harjuineen, joista Seljesharju on tunnetuin. 

Alavetelin halki virtaavat myös Ullavanjoki ja Köyhäjoki, jotka molemmat laskevat 

Isojärveen. 

Alaveteli sijaitsee noin 15 kilometrin päässä 

Perämeren rannikolta ja sen naapureina ovat 

Kruunupyy, Teerijärvi, Kaustinen, Ullava, 

Kälviä ja Kokkola. Neljässä viimeksi 

mainitussa valtakielenä on suomi, mikä on 

osaltaan vaikuttanut Alavetelissä puhuttavaan 

ruotsin kielen murteeseen. 

 

Alavetelissä oli aikoinaan kahdeksan kansakoulua: Murikka, Tast, Norrby, Brännkärr, 

Åbacka, Heimbacka, Långbacka ja Jolkka. Lisäksi toimi lyhyen aikaa yksityinen 

lyseoluokka, jossa annettiin opetusta kolmessa luokassa. 1930-luvulla oli olemassa myös 

suomenkielinen yksityinen kansakoulu. Nykypäivänä vain yksi alakoulu on jäljellä.  

Åbackan koulu. 

 



Maineikkaita alaveteliläisiä ovat mm. Anders Chydenius, Johan Backman, Eric Kainberg, 

Karl-Johan Hagfors, Alexander Slotte, Carl-Fredrik Slotte, kauppiaat Hugo Sandbacka, 

Eliel Sandbacka, Mattias Slotte, ym. 

 

Murre ja huumori 

Alaveteliläinen on työteliäs ja jääräpäinen, mutta heittää herkästi huultakin. Omintakeinen 

huumori on yksi Alavetelin tunnuspiirteistä. Alaveteliläishuumori lienee laajalti tunnettu, ja 

ulkopuolisen on usein varmasti vaikea päätellä, onko alaveteliläinen tosissaan vai ei.  

Toinen Alavetelin tunnusmerkki on murre. Kokkolan ruotsia pitkälti muistuttava murre on 

suomenruotsalaisista murteista ainoa, josta puuttuu sukujako. Kaikki substantiivit ovat siis 

ruotsin yleiskielestä poiketen en-sukuisia – sanotaan ein ägg, ein bool, ein häft, ein sviin 

jne. Koska Alaveteli sijaitsee kielirajan tuntumassa, murre on saanut paljon vaikutteita 

suomen kielestä. Monet omaksutuista sanoista ovat jääneet pysyväksi osaksi murretta. 

 

Maamerkkejä 

Alavetelin kirkko. Alavetelin tunnetuin maamerkki on kirkko, joka 

kohoaa korkealle kylän ylle Kirkonmäellä. Se on sekä kyläläisten 

että valtatien ohikulkijoiden katseenvangitsija. Ensimmäinen 

kirkko rakennettiin 1752. Tämän päivän kirkko sai nykyisen 

ulkoasunsa 1800-luvun alussa. Puuseppä ja maalari Johan 

Backman on tehnyt hienosti koristellun saarnastuolin. Hän on 

myös maalannut kirkossa esillä olevat teokset Ehtoollinen, 

Jeesus puhuu samarialaisnaiselle sekä Jeesus parantaa 

sokean. Alttaritaulu on tilattu Göteborgin 

paramenttivalmistamolta vuonna 1890. Puukirkkoa on kunnostettu monta kertaa, viimeisin 

remontti tehtiin vuonna1967.  

Seurakunta perustettiin 1753, jolloin siitä tuli Kaarlelan (Karlebyn) emäseurakunnan 

kappeliseurakunta. Anders Chydenius toimi kappeliseurakunnan ensimmäisenä pappina. 

Alavetelin kirkko. 



Vuodesta 1896 lähtien seurakunta on ollut itsenäinen. Seurakunta on alusta alkaen ollut 

kaksikielinen.  

Kotiseututalo. Kylän seuraintalo eli kotiseututalo 

on nykyään Alavetelin vanhimpia 

asuinrakennuksia. Vuonna 1976 

kulttuurilautakunnan jäsenet tekivät aloitteen 

pelastaakseen Viitaveden kylässä purkutuomion 

saaneen Vikmanin tilan. Rakennus on vuodelta 

1815, ja siinä on syntynyt K.J. Hagfors, joka 

toimi Uudenkaarlepyyn seminaarin johtajana. 

Muodostettiin kotiseutuyhdistys, joka osti talon. Vuonna 1981 aloitettiin kotiseututalon 

pystyttäminen Lukkarinmäelle. Työ valmistui vuonna 1985. Aluetta on sittemmin 

laajennettu pajalla, vilja-aitalla, luhtirakennuksella, Martas-gårdenilla, museolla, 

varastorakennuksella sekä savusaunalla.  

Kotiseututaloa käytetään nykyisin kokousten ja erilaisten tapahtumien pitopaikkana. Joka 

kesä järjestetään myös perinteinen kotiseutujuhla. Vuonna 1994 kotiseututalolla nähtiin 

ensi kerran teatteria, kun laulunäytelmä 

nimeltään Alexander Slotte esitettiin. Siitä 

lähtien kotiseututalolla on esitetty monia muita 

näytelmiä. 

Gillestugan. Alavetelin nuorisoseura 

(Nedervetil ungdomsförening) muodostettiin 

1895, ja lokakuussa 1896 alettiin rakentaa 

omia tiloja. Ensimmäistä kuukausikokousta 

talossa päästiin pitämään kuitenkin vasta 1899. Vuonna 1907 ryhdyttiin pohtimaan 

nuorisotilalle lisärakennusta. Elokuussa 1909 vihittiin käyttöön ”Alavetelin uusi, kaunis 

yhdistystalo”, jonka nimeksi vakiintui Gillestugan (”kiltatupa”). Vuonna 1913, kesken 

vuosikokouksen, nuorisotila alkoi palaa jättäen lopulta jälkeensä vain savuavan 

tuhkakasan. Mutta vain yhdeksän kuukautta myöhemmin oli pystytetty uusi Gillestugan, 

Karl Johan Ahlskogin piirustusten mukaan. Näin Alaveteliin saatiin yksi Pohjanmaan 

hienoimmista nuorisotaloista. Gillestugania laajennettiin 1935 siten, että kunta sai uudet 

Kotiseututalo eli Hembygdsgården. 

Gillestugan. 



tilat arkistolle, kirjastolle ja valtuuston kokoontumisille. Vuonna 1951 sodanjälkeinen 

jälleenrakennustyö oli edennyt jo niin pitkälle, että Gillestuganiin päätettiin tehdä 

mittavampia muutoksia. 1970-luvulla Gillestuganiin tehtiin pienehkö remontti, ja 2000-

luvun alussa rakennusta korjattiin jälleen perusteellisemmin, kun lattiat uusittiin ja julkisivu 

maalattiin. 

Seljes. Seljesharju on laajalti tunnettu 

ja sitä kutsutaan usein Pohjanmaan 

Punkaharjuksi. Harju on yli kilometrin 

pituinen ja ainutlaatuinen muuten niin 

alavissa pohjalaismaisemissa. Harjun 

päässä sijaitsee Seljeksen lomakylä, 

joka vuosien varrella on houkutellut 

puoleensa paljon matkailijoita. 

Seljestä ympäröivä luonto tarjoaa 

hienoja luontoelämyksiä sekä hyvät 

puitteet vapaa-ajan viettoon. 

 

Tervanpolttoa ja muinaismuistoja 

Perinteisen maanviljelyn ohella tervasta tuli aikoinaan tärkeä tulonlähde paikallisille 

talonpojille. Tervanpoltto pääsi vauhtiin jo 1400-luvulla, yleistyi Kustaa Vaasan aikana, 

kehittyi laivanrakentamisen vanavedessä 1600-luvulla ja saavutti huippunsa 1700-luvulla, 

kun tapulivapaus Anders Chydeniuksen ansiosta vauhditti vientiä. 1700-luvun puolivälissä 

jokainen maatila tuotti vuosittain keskimäärin 20 sadan litran tervatynnyriä. Alavetelissä on 

vuosisatojen ajan ollut huomattava määrä tervahautoja. Monet on kartoitettu, suuri osa on 

tuhoutunut, ja monia on vielä löytämättäkin. 

Alavetelissä on myös runsaasti muinaisjäännöksiä. Tunnetuin lienee Honkobackharjun 

hiidenkirkko. Alavetelin alueella on myös useita kivikautisia asuinpaikkoja ja ansakuoppia 

sekä suuri määrä pronssi- ja rautakautisia kiviröykkiöitä.  

Alavetelin kunta julkaisi vuonna 1958 kotiseutukirjan (Hembygdsboken). Kirja antaa 

lukijalleen hyvän käsityksen Alavetelin historiasta. 

Seljesharju 



3. Alaveteli tänään 

 

Alavetelin asukasluku on korkeimmillaan ollut noin 2200 henkilöä. Tällä hetkellä 

väestömäärä on vakiintunut vajaaseen 1700 asukkaaseen. Heistä noin 20 prosenttia 

puhuu äidinkielenään suomea.  

Alavetelin ruotsinkielistä alakoulua 

käy noin 120 oppilasta 1-6. 

luokilla. Tastissa sijaitsevassa 

koulurakennuksessa toimii myös 

Solrosenin esikoulu. Ollinmäellä, 

terveysaseman vieressä, sijaitsee 

Solrosenin päiväkoti, jota on 

vastikään laajennettu. 

Päiväkodissa on yksi osasto 1-3-

vuotiaille ja kaksi osastoa 3-5 vuoden ikäisille lapsille.  

Kruunupyyn kunnan yläkoulu (Ådalens skola) sekä lukio (Kronoby gymnasium) keräävät 

oppilaita koko kunnan alueelta. Koulut sijaitsevat Kruunupyyn keskustassa, ja Alavetelin 

oppilaat kuljetetaan sinne linja-autoilla. Ne jotka valitsevat jonkin muun toisen asteen 

koulutuksen kuin lukion, aloittavat usein opintonsa Optiman ammattikoulussa 

Pietarsaaressa, tai suuntaavat Kokkolan kauppaopistoon tai suomenkieliseen 

ammattikouluun. Kruunupyyn kansalaisopisto tarjoaa laajan kurssivalikoiman kaikille 

kunnanosan asukkaille. 

Alavetelin terveysasema tarjoaa asukkaille lääkärinhoitoa kolmena päivänä viikossa, 

laboratoriopalveluja kerran viikossa, sekä neuvontaa ja hammashoitoa. Kylän keskustassa 

toimii myös yksityinen lääkärin vastaanotto MedWind. Kylällä on palvelukeskus ja 

eläkeläiskoti. Vanhustenhoidosta vastaa Sandbackan hoitokeskus Kruunupyyn 

kunnanosassa sekä Teerijärven hoitokeskus. Alavetelistä ei löydy asumismuotoja 

toimintarajoitteisten tai dementikkojen tarpeisiin. 

Alavetelin keskustassa on kyläkauppa, valintamyymälä, pankki, apteekki, kukkakauppa, 

käsityöliike sekä A-oikeuksin varustettu kahvila. Alavetelillä on myös oma sivukirjastonsa, 

Alavetelin koulun uusittu piha-alue. 



joka on avoinna viitenä päivänä viikossa. Asukkaille palvelujaan tarjoaa myös suuri määrä 

pienyrityksiä. 

Alavetelissä toimii paljon yrityksiä, joista pääosa on yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Jos 

mukaan lasketaan maanviljelijät, on kylän alueella yhteensä lähemmäs 100 yrittäjää. 

Suurimmat työnantajat Alavetelissä ovat Kruunupyyn kunta, Kokkolan kaupunki, Tara-

Element ja Geson. Monet sukkuloivat kodin ja kauempana sijaitsevan työpaikan välillä. 

Ensisijaisesti työssä käydään Kokkolassa, mutta jotkut pendelöivät myös Kruunupyyhyn, 

Teerijärvelle ja Pietarsaareen. Aiemmin kylässä oli runsaasti maanviljelijöitä, mutta viime 

vuosien aikana lukumäärä on pienentynyt. Sen sijaan maatalous on keskittynyt harvempiin 

mutta suurempiin yksiköihin. Aktiivisten maatalousyrittäjien lukumäärä on tällä hetkellä 

40:n paikkeilla (2008). 

Seurakunta ja yhdistykset 

Alavetelin seurakuntaan kuuluu tänä päivänä yhteensä 1583 jäsentä (2009). 

Suomenkielisten osuus on noin 30 %. Jumalanpalvelus pidetään tavallisesti joka sunnuntai 

klo 10. Kerran kuussa jumalanpalvelus on suomenkielinen. Seurakunnassa on oma 

kirkkokuoro, raamattupiirejä ja lapsitoimintaa, mm. päiväkerhotoimintaa ja pyhäkoulua. 

Alavetelissä toimii useita aktiivisia yhdistyksiä. Kylän talkoohenki on hyvä ja niinpä monet 

yhdistykset tekevät yhteistyötä eri projektien ympärillä, esim. vuoden 2009 

Tervahautaviikon yhteydessä.  

 

Yhdistyksiä ja järjestöjä:  

Alavetelin kotiseutuyhdistys 

Alavetelin Lions Club 

Alavetelin maatalousnaiset 

Alavetelin Marttayhdistys  

Alavetelin Nuorisoseura 

Alavetelin partio Vägvisarna  

Alavetelin seudun urheilukalastajat 

Alavetelin taidekerho 

Alavetelin VPK 

Kotiseutuyhdistys esittelee tervanpolttoa Ådalenin 

koululla keväällä 2010. 



Andelslaget Seljes (osuuskunta) 

Botnia 4H 

Brännkärr-Bast kyläneuvosto 

Folkhälsan Alavetelissä 

Hem- och skolaföreningen Solstrålen 

IF Åsarna (urheiluseura) 

IK Myran (urheilukerho) 

Kräftans vänkrets 

Kyrkans Ungdom (Kirkon nuoret)  

Kyläyhdistys Riippusilta 

Nedervetil damkör (naiskuoro) 

Nedervetil fiskargille (kalastajakilta) 

Nedervetil hästvänner (hevosystävät) 

Nedervetil Jaktklubb (metsästyskerho) 

Nedervetil sportbilister – NSB-86  

Nedervetil hornorkester 

(puhallinorkesteri) 

Nedervetil pensionärsklubb 

(eläkeläiskerho) 

Nedervetil ÖSP (tuottajaliitto) 

OK Botnia (suunnistusseura) 

Ostrobothnia Runners Club ORC 

Pensionärshemsföreningen 

SK Åsen (hiihtoseura) 

Slotten sukuyhdistys 

Suomen Punainen Risti, Alavetelin 

osasto 

 

Näiden lisäksi toimii koko kunnan alueen 

kattavia yhdistyksiä. 

 

 

 

IK Myranin pelaaja lähitaistelussa. 

Folkhälsanin pukukopit urheilukentän 

uimarannalla. 

Alavetelin hiihtomaja. 



Asukastilastoja 

Vuosien 1999 ja 2009 välisenä aikana Alaveteliin syntyi 229 lasta. Jokainen vuosiluokka 

on riittävän suuri muodostaakseen vähintään yhden koululuokan Alavetelin kouluun.  

 

 

Vuosina 2005-2009 Alavetelissä haudattiin 80 henkilöä. Vuosina 2006-2010 yhteensä 115 

henkilöä on muuttanut Alaveteliin. Pois muuttaneita oli samalla aikavälillä 153, joista 13 

henkilöä on muuttanut ulkomaille 2005-2009 välisenä aikana. 

 

 

 

 

 

 

Vuosi Syntyneitä 

1999 17 

2000 21 

2001 25 

 2002 27 

2003 17 

2004 22 

2005 23 

2006 15 

2007 20 

2008 19 

2009 23 

Vuoden 2009 heinäkuun ja 2010 heinäkuun välisenä aikana 

syntyneitä lapsia palkitaan Vanhanajan markkinoilla 16.7.2010. 



4. Kylän vahvuudet 

 

Alaveteli on Kruunupyyn kunnan taajamista pienin. Se sijaitsee keskellä kuntaa, valtatie 

13:n tuntumassa. Alavetelin infrastruktuuri on hyvätasoinen ja toimiva. Valtatie 13 takaa 

hyvät yhteydet Kokkolaan ja Kaustiselle. Kruunupyyn lentoasema on lähellä, ja 8-tiekin  

vain 20 kilometrin päässä. Tämä mahdollistaa myös yritysten asettumisen seudulle. 

Kokkolan kaupungin läheisyys on yksi Alavetelin suurimmista vahvuuksista. Alaveteli on 

Kokkolassa työskenteleville vetovoimainen vaihtoehto, sillä sukkulointi paikkakuntien 

välillä on vaivatonta. Kaupungin kasvaessa monet muuttavatkin mielellään maaseudulle. 

Tämä seikka olisi otettava huomioon kylän liikenneväyliä ja tontteja suunniteltaessa. 

Vaikka kylän enemmistökieli on ruotsi, myös suomenkielisten on helppo tulla tänne 

asumaan, sillä kaksikielisyyteen suhtaudutaan avoimesti.  

On ilahduttavaa, että monet paikkakunnalta pois muuttaneet ihmiset niin ikään ovat 

päättäneet palata Alaveteliin. Sekä koululle että päivähoidolle riittää väestöpohjaa. Noin 70 

prosenttia Alaveteli-kiertokyselyyn vastanneista uskovat asuvansa Alavetelissä vielä 

kymmenen vuoden kuluttua. Myös pois muuttaneiden lukumäärä on alhaisella tasolla. 

Kotipaikkastipendin ansiosta moni opiskelija päättää pysyä kirjoilla kotikunnassaan. 

Alavetelin palvelutarjonnasta suurin osa on keskittynyt Murikkaan. Murikan 

valtatieristeyksen kohdalta katsottuna valtaosa palveluista sijaitsee noin kahden kilometrin 

säteellä. Kunnanosan asukkaiden keskuudessa tätä arvostetaan, ja palveluiden toivotaan 

jatkossakin toimivan keskitetyllä alueella. Alavetelissä palvelutaso on hyvä ja palveluiden 

kirjo monipuolinen. 

Monet lapsiperheet ovat valinneet asuinpaikakseen Alavetelin, ja tästä johtuen toimivan 

päivähoidon tarve on ollut suurta. Vuosina 2008-2009 päiväkotia laajennettiin, ja siinä on 

nyt kolme ryhmäosastoa. Alakoulua on niin ikään remontoitu ja laajennettu vuonna 2010. 

Esikoulu toimii nykyisin entisessä opettajan asunnossa. Myös koulun piha-aluetta 

kunnostettiin 2008. Kotien ja koulun välinen yhteistyöyhdistys Hem och skola työskentelee 

aktiivisesti mahdollisimman turvallisen ja miellyttävän kouluympäristön luomiseksi lapsille.  

 



Kylän tunnelma 

Useimmat Alaveteliläiset ovat sitä 

mieltä, että tunnelma kylässä on hyvä. 

Suurin osa asukkaista pitää Alavetelin 

luonnonläheisyyttä ja väljyyttä 

vahvuuksina. Pienimuotoisuus takaa 

sen, että kylä edelleen tuntuu aidolta. 

Pääosa kyselyyn vastanneista pitää 

Alaveteliä turvallisena asuinpaikkana. 

Alavetelissä vallitsee yhä hyvä talkoohenki. Jokakesäisen Alaveteliviikon yhteydessä 

monet eri yhdistykset pakertavat yhdessä 

tarjotakseen alaveteliläisille monipuolista 

ohjelmaa. Myös erilaisten urheilutapahtumien 

järjestämiseen uhrataan lukemattomia 

talkootunteja, niin kesällä kuin talvisinkin. 

Keskinäinen avunanto on arvossaan ja 

huumorilla on tässäkin tärkeä osuutensa. 

 

Kylän mahdollisuudet  

Alaveteli on luonnonkaunis paikka, jossa on hyvät puitteet matkailualan kehittämiseen. 

Esimerkiksi metsästys- ja kalastusmatkailua voisi kehittää – eritoten Seljeksen alueella. 

Kokkolassa on vaellusreitti Köykäriltä Oivoon. Vaellusreittiä voisi jatkaa Sandbackasta 

kylän suuntaan ja edelleen kohti Seljestä. Seljekseen kulkevaa vaelluspolkua voitaisiin 

hyödyntää myös Seljeshiihtojen yhteydessä. Vaellusreitin yhteyteen pitäisi järjestää myös 

levähdyspaikkoja ja viitoitusta. Joen varteen tai järvenrannalle rakennettuja taukopaikkoja 

voisivat käyttää myös melojat. Pysyvät suunnistusrastit helpottaisivat myös suunnistajien 

harrastusta.  

Alavetelin kotisivulla olevan tonttipankin avulla uudisrakentajien olisi helpompi löytää  

tontteja. Omakotitaloille tulisi kaavoittaa enemmän alueita. Näillä alueilla olisi kuitenkin 

oltava tarpeeksi isot tontit, sillä monet valitsevat asuinpaikakseen maaseudun juuri oman 

Vanhanajan markkinat 16.7.2010. 

Vetelinjoki, jota myös Perhonjoeksi kutsutaan. 



rauhan takia. Asuinpaikan turvallisuus, hyvä 

koulu, toimiva päivähoito, keskitetyt palvelut 

sekä Kokkolan läheisyys ovat Alavetelin 

ensisijaiset vahvuudet. Hyvän markkinoinnin 

myötä, esimerkiksi Kokkolan asuntomessuilla 

2011, voitaisiin houkutella enemmän 

maaseudulle asumaan haluavia 

uudisrakentajia. 

 

Vapaita tontteja Ollismäellä ja Lukkarinmäellä: www.kronoby.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

Kesän koristamaa Alaveteliä. 

http://www.kronoby.fi/


5. Kylän haasteet 

 

Koska Alaveteli on Kruunupyyn kolmesta taajamasta pienin, täytyy kunnanosan taistella 

erityisen lujasti säilyttääkseen nykyiset palvelunsa – varsinkin tulevia säästötoimenpiteitä 

ajatellen. Kruunupyyn kunnassa on esimerkiksi kolme terveysasemaa. Kun säästöjä 

lähdetään hakemaan, on olemassa riski, että Alavetelin terveysasema lakkautetaan.  

Alaveteli-kiertokyselyyn vastanneista 98 % piti erittäin tärkeänä, että kunnanosassa toimii 

jatkossakin oma terveysasema. Monet alaveteliläiset ovat tyytyväisiä nykyisiin palveluihin, 

mutta niiden säilymisen kannalta on erittäin tärkeää, että väestöpohja pysyy samalla 

tasolla tai kasvaa. 

Alavetelissä on liian vähän vuokra-asuntoja. Nuoret, jotka haluavat jäädä asumaan 

Alaveteliin tarvitsevat ensiasuntonsa. Sen vuoksi monet toivovatkin, että lisää rivi- ja 

paritaloja rakennettaisiin. Vuokra-asuntoja eivät kaipaa ainoastaan nuoret. Alavetelissä on 

pulaa myös vanhempien ihmisten tarpeisiin soveltuvista vuokra-asunnoista. Tämän lisäksi 

puuttuu vanhusten tukiasuntoja, palvelukoti Myrbon lopetettua toimintansa vuonna 2009. 

Kylän keskustassa on jonkin verran 

käyttämättömiä tontteja, jotka voitaisiin 

kaavoittaa vuokra-asunnoille tai 

yrityksille. Esimerkiksi entisen meijerin 

tontilta tulisi purkaa nykyinen rakennus ja 

pystyttää sen paikalle yritystiloja tai 

vuokra-asuntotalo. 

Uudisrakentajien on hankala löytää 

Alavetelistä myytävänä olevia tontteja. 

Kunnallisia tontteja on vapaina vähän, ja moni haluaakin mieluiten ostaa suuremman 

tontin yksityisomistajalta. Jotta tonttipula saataisiin kuriin, pitäisi perustaa Alavetelin 

kotisivulla käytettävissä oleva tonttipankki. Alavetelissä on monia pienyrittäjiä mutta hyvin 

vähän suurempia yrityksiä ja teollisuutta. Hyvän suunnittelun ja tarkoituksenmukaisten 

teollisuustonttien avulla Alaveteliin voitaisiin houkutella useampia yrittäjiä, mikä puolestaan 

loisi enemmän työpaikkoja. 

 

Kylän keskustaa, taustalla vanha meijeri. 



Alaveteli-kyselyssä ilmaantuneista haasteista pankkiautomaatin puute sai osakseen eniten 

arvostelua. Tästä asiasta on keskusteltu myös kunnanosatoimikunnassa sekä eri 

yhdistysten piirissä. Valitettavasti on jouduttu toteamaan, ettei pankkiautomaatista 

luultavasti tulisi kannattavaa. Pankkiautomaattien omistajat vaativat automaatin tilaavilta 

tietyn määrän käteisnostoja. Tämä lukumäärä on suunnilleen 1000 nostoa kuukaudessa. 

Mikäli tuohon määrään ei ylletä, yhtiölle on maksettava väliraha. Sääntö ei koske 

Kruunupyyn tai Teerijärven pankkiautomaatteja, koska niillä on voimassa vanhemmat 

sopimukset, jotka eivät vaadi tiettyä kuukausittaista nostojen määrää. 

Suurin valtatieltä 13 kyläkeskukseen johtava 

tuloväylä on Murikan risteys. Sen sijaan, 

että se toivottaisi ihmiset tervetulleiksi 

kylään, risteys on yksi alueen 

vaarallisimmista paikoista, jossa on sattunut 

onnettomuuksia useita kertoja vuosittain. 

Risteyksen uudelleen rakentaminen on 

useaan kertaan otettu puheeksi, mutta 

mitään ei ole toistaiseksi pantu toimeen. 

Monet alaveteliläiset toivovat, että risteyksen yhteyteen rakennettaisiin kevyen liikenteen 

väylä, jotta tien pääsisi ylittämään turvallisesti. Lapsiperheet toivovat myös Murikkaan 

uutta leikkipuistoa, jossa he voisivat tavata toisiaan ja leikkiä turvallisesti lastensa kanssa.  

Yksi Alavetelin valttikorteista on luonnonkaunis Seljesharju ja Seljeksen lomakeskus. 

Monet kylän asukkaat ovat tyytymättömiä siihen, miten ravintolatoimintaa on hoidettu viime 

vuoden aikana. Useat haluavatkin, että kunta vuokranantajana asettaisi vuokralaiselleen 

nykyistä korkeammat vaatimukset. Lomakeskuksen takana on suuri määrä talkootunteja, 

joten olisi harmillista todeta niiden menneen hukkaan.  

 

 

 

 

Valtatie 13 ja Murikan risteys. 



6. Kyselytutkimus 

Heinäkuussa 2010 tarjosimme kaikille alaveteliläisille mahdollisuuden vastata kylää 

koskevaan kiertokyselyyn. Kyselyn kysymykset laadittiin projektin kehitysryhmän toimesta. 

Kyselylomakkeita painettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Lomakkeet ja vastauslaatikot 

sijoitettiin kolmeen paikkaan: K-Extra Högnäsiin, Kruunupyyn Osuuspankin Alavetelin 

konttoriin sekä kirjastoon. 

Erityinen kampanja oli käynnissä Alaveteliviikon ajan. Kyselyyn vastanneiden kesken 

arvottiin alaveteliläinen koru ”Solhjulet”. Viikon aikana kyselyyn vastaamiseen oli 

mahdollisuus myös seuraavien tapahtumien yhteydessä: Viskväll med Visa-Vi -lauluilta, 

Vanhanajan markkinat, Norrbyn kylätalon yhteislaulutilaisuus ja Kotiseutujuhlat.  

Yhteensä 85 henkilöä vastasi kyselyyn, ja saimme paljon hyviä vastauksia kylän hyvistä 

puolista ja toisaalta myös parannettavissa olevista seikoista. Tulosselvityksessä esitellään 

tilastoja vastaajista sekä kymmenen Alaveteliä koskevaa väittämää. Lisäksi on mainittu 

viisi eniten esiintynyttä vastausta Alaveteliin liittyviin yleiskysymyksiin. Osa saaduista 

vastauksista tulee olemaan tulevien hankkeiden perustana.  

Kaikki Alavetelin yritykset saivat myös vastata erilliseen yrityskyselyyn. Myös kaikilla 

maanviljelijöillä oli tilaisuus vastata yrityskyselyyn. Lähetimme 100 kirjettä, ja yhdeksän 

vastausta palautettiin. Useimmat yrityskyselyyn vastanneet harjoittavat liiketoimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Alaveteli-kyselyn tuloksia 

SUKUPUOLI 

  

 

IKÄ 

  

  

AMMATTI 

 

mies

nainen

00-15

16-25

26-35

36-45

46-65

65-

opiskelija

maanviljelijä

yrittäjä

teollisuustyöntekijä

toimistotyöntekijä

palveluala

julkinen sektori

työtön

eläkeläinen

mies 34 % 

nainen 66 % 

00-15 8 % 

16-25 8 % 

26-35 23 % 

36-45 9 % 

46-65 41 % 

65- 11 % 

opiskelija 15 % 

maanviljelijä 0 % 

yrittäjä 6 % 

teollisuustyöntekijä 4 % 

toimistotyöntekijä 5 % 

palveluala 18 % 

julkinen sektori 16 % 

työtön 7 % 

eläkeläinen 22 % 

muu 7 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Palvelu pitäisi tulevaisuudessakin olla keskitty

Uskon että asun täällä vielä 10 vuoden kuluttua

Asuinympäristö on turvallinen

Löytyy tarpeeksi pyöräteitä

Jätehuoltoasemat pitäisivät olla enemmän

Vahvuus on se, että Alaveteli on harvaa asuttu 
ja lähellä luontoa

Tunnelma on hyvä

Mahdollisuudet vaikuttaa ovat tarpeellisia

Pallohalli pitäisi rakentaa

Terveysasema olisi pysyttävä täällä

Päivähoito tomii hvyin

Matkailu pitäisi kehittää

Tuulipuisto pitäisi rakentaa

Täysin sama mieltä

melkein sama mieltä

en tiedä

vähän eri mieltä

täysin eri mieltä



Mitä positiivisia puolia Alavetelistä löytyy? 

1. Luonnonkauneus 
2. Ihmiset auttavat toisiaan 
3. Hyvät, keskitetyt palvelut 
4. Hyvä sijainti (kunnan keskiosassa, Kokkolan lähellä) 
5. Nuoret rakentavat ja muuttavat maaseudulle 

 

Mikä Alavetelissä on negatiivista? 

1. Yhä useammat rumat rakennukset (esim. vanha meijeri) pilaavat ympäristöä 
2. Liian vähän teollisuutta ja muita yrityksiä, jotka toisivat työpaikkoja 
3. Sivutiet huonosti hoidettuja 
4. Liikennejärjestelyt valtatie 13:lla Murikan kohdalla 
5. Seljes – nykyinen vuokralainen on kaiken arvostelun alapuolella. Eikö kunta osaa 

asettaa vuokralaiselle ehtoja? 
 

Mitä palveluja kaipaisit kylälle? 

1. Pankkiautomaattia 
2. Puistoa/leikkipuistoa 
3. Kevyen liikenteen väylää valtatie 13:n yhteyteen 
4. Asuntoja vanhuksille 
5. Kunnallista jätevesihuoltoa 

 

Miten kylän asumismahdollisuuksia voitaisiin kehittää? 

1. Pitäisi rakentaa lisää rivitaloja ja paritaloja 
2. Enemmän vuokra-asuntoja nuorille 
3. Asuntoja vanhuksille ja senioreille 
4. Yksityismarkkinoilla olevien vapaiden tonttien pitäisi olla paremmin löydettävissä 

(tonttipankki) 
5. Isompia kunnan tontteja 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Yrittäjäkyselyn tuloksia 

SUKUPUOLI 

  

 

IKÄ 

  

 

TYÖLLISTETTYJEN MÄÄRÄ 

  

 

mies

nainen

0-30

31-45

46-65

65-

1-3 t

4-10 t

11-20 t

21- t

muu

mies 56 % 

nainen 44 % 

0-30 11 % 

31-45 11 % 

46-65 56 % 

65- 22 % 

1-3 t 89 % 

4-10 t 0 % 

11-20 t 0 % 

21- t 11 % 

muu 0 % 



Minkä tyyppinen yritys? 

Kyselyyn vastanneet yritykset ylläpitävät liiketoimintaa, maataloutta, osakeyhtiötä tai 

matkailutoimintaa. Useimmat ovat omatoimisia yrittäjiä tai työllistävät vain muutamia 

henkilöitä. 

 

Kuinka kauan olette ollut toiminnassa? 

Yritykset ovat toimineet 5–37 vuotta. 

 

Mikä on positiivista yrittäjänä olemisessa Alavetelissä? 

 Ihmiset ovat tuttuja ja voi tarjota hyvää ja henkilökohtaista palvelua 

 Internet tuo liiketoiminnalle suuria etuja 

 Työpaikka on lähellä 

 Mainontaan ei tarvitse panostaa kovin paljon, viidakkorumpu toimii 

 Alavetelissä on paljon yrittäjiä 

 Suhteiden luominen helppoa 

 Pienimuotoisuus 

 Tavaroiden ja varaosien tarjonta on Alavetelissä ja Kokkolassa runsasta 

 Paikallinen ja motivoitunut työvoima 

 Työvoiman saamisessa ei ongelmia 

 

Mitä huonoja puolia on yrittäjänä olemisessa Alavetelissä? 

 

 Yksityiselämää ei ole, pitäisi työskennellä kellon ympäri 

 Tarjonnan pitäisi olla yhtä laajaa kuin Kokkolassa ja hintatason mieluiten vähän 
alhaisempi, mikä on mahdottomuus 

 Vähemmän satunnaisasiakkaita kuin kaupungissa 

 Alaveteliläiset eivät ole uskollisia ostajia 

 Vuokrauksessa puutteita, huonot tilustiet 

 Kunnalta ei saa investointitukea kuten esim. Kaustisella 
 

Mitä pitäisi kehittää ja miten? 

 Pitäisi rakentaa yritystalo 

 Yritysterveydenhuollon taso on huono 

 Ihmisten pitäisi uskaltaa kokeilla vähän uusia asioita. Panostamisessa on riskinsä, 
mutta se olisi jännittävää meille uteliaille alaveteliläisille. 

 Pienyrittäjille jonkinlainen tapaamismahdollisuus 

 Kevyen liikenteen väyliä 



 Paremmat yritysopasteet ja -viitat 

 

Löytyykö yritys-/teollisuustoiminnalle tarkoituksenmukaisia tontteja ja 

kiinteistöjä? 

Kaikki kyselyyn vastanneet ovat yhtä mieltä siitä, että Alavetelistä löytyy 

tarkoituksenmukaisia tontteja ja rakennuksia. 

 

Mikä voisi houkutella Alaveteliin uusia yrittäjiä? 

 Verkkomarkkinoinnin kurssit ovat ainoa vaihtoehto. Paikallisilla asiakkailla 
toimeentuleminen on mahdotonta. 

 Alaveteliä tulisi markkinoida keskeisenä ja kaksikielisenä paikkana, joka on sekä 
Kokkolan että lentokentän lähellä 

 Ilmoituksia, ilmoittaa netissä mitä Alavetelissä tarvittaisiin. 

 Teollisuus pitäisi keskittää yhdelle alueelle. 
 

Uskotteko, että yrityksenne toimii Alavetelissä vielä kymmenen vuoden 

päästä? Miksi/miksei? 

Puolet vastanneista eivät harjoita toimintaansa enää kymmenen vuoden päästä. Suurin 

syy tähän on vastaan tuleva ikä. Muutamat heistä, jotka kymmenen vuoden päästä ovat 

päässeet eläkkeelle, toivovat jonkun nuoremman jatkavan toimintaa. Yksi vastannut ei 

pitänyt toiminnan jatkamista kannattavana. 

Loput uskovat yrityksen olevan jäljellä ja jotkut yritykset ovat myös tehneet investointeja 

tulevaisuutta varten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Visio 

 

Alaveteli-kiertokyselyn vastausten avulla kehitysryhmä on pohtinut, minkälaisia visioita 

Alavetelille on olemassa. Visiot on jaettu viiden vuoden visioon ja kymmenen vuoden 

visioon. 

Viiden vuoden visio 

Palvelut ja virkistystoiminta 

Alavetelissä on yhä monipuoliset ja hyvät 

palvelut. Koulun, esikoulun ja päivähoidon 

käyttöön on olemassa riittävät tilat. 

Useimmat kylän yritykset ovat yhä 

toiminnassa ja uusia yrityksiä on 

sijoittunut tänne. Keskusta-aluetta 

kehitetään ja sinne saadaan leikkipuisto 

lapsiperheiden käyttöön. Kirkon 

alapuolella olevalle rakentamattomalle alueelle tehdään jonkinlainen puisto. 

 

Toivomme yhä useamman nuoren liittyvän mukaan eri yhdistysten toimintaan yhdistysten 

kasvun turvaamiseksi. Toivomme, että kunta saa aikaiseksi ratkaisun, joka turvaisi 

Seljeksen käytön lomailualueena, ja että voimme käydä kunnan kanssa keskustelua siitä, 

millä tavoin aluetta voisi parhaiten kehittää. Kansalaisopiston kylätutkimusryhmien 

kyläryhmäkartoitukset saadaan valmiiksi.  

 

Rakennussuunnittelu 

Vanha meijeri puretaan ja korvataan yritystalolla tai vuokra-asunnoilla. Lukkarinmäen 

juurelle rakennetaan yksi rivitalo lisää, ja suunnitelluille teollisuustonteille nousee 

ensimmäiset teollisuusrakennukset. Kunta rakentaa uuden vanhainkodin ja 

palveluasuntoja, jotta nykyisiin tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin. Haluamme, että 

Alavetelin teatteri ”Han kniidå” keräsi syksyllä 

2010 nuoria ja vanhoja Gillestuganin lavalle. 



ikääntyvät pystyvät asumaan kunnanosassa mahdollisimman pitkään, mikä on tärkeää 

heidän sosiaalisen verkostonsa kannalta. Alavetelin kotisivulle perustetaan kaikille helposti 

käytettävissä oleva tontti- ja talopankki. 

 

Kymmenen vuoden visio 

 

Palvelut 

Terveysasema, koulu, esikoulu ja päiväkoti ovat jäljellä. Visionamme on, että myös 

yksityinen lääkäriasema, pankki, apteekki, kaupat, oma seurakuntamme sekä posti- ja 

kahvilatoiminta ovat säilyneet. Haluamme myös useampien yritysten löytävän tiensä 

Alaveteliin. 

 

Asuminen ja vapaa-aika 

Uskomme hyvään kyläyhteisöön ja 

myönteiseen asukaskehitykseen, joka 

perustuu moniin paluumuuttajiin ja 

myös uusiin alaveteliläisiin. Maaseutu ja 

sivukylät ovat lisänneet 

houkuttelevuuttaan, ja vanhat tyhjillään 

seisseet talot ja tilat ovat saaneet uusia 

asukkaita. Kunta on kaavoittanut 

enemmän tontteja, ja yhä useampi 

lapsiperhe rakentaa kotipesänsä Alaveteliin. Eläkeläisillä ja ikäihmisillä on mahdollisuus 

muuttaa heidän erityistarpeisiinsa vastaaviin asuntoihin. Yhdistykset ovat edelleen yhtä 

aktiivisia ja kylässä vallitsee hyvä talkoohenki. Edustuksemme kunnallisessa 

päätöksenteossa on nykypäivän tasolla ja meillä on oma kunnanosatoimikunta. 

Liikenteen ja maankäytön suunnittelu 

Alavetelin t-paidat ja Ågliide ovat alaveteliläisiä 

tavaramerkkejä. 



Haluamme parannuksia infrastruktuuriin. Murikan risteyksen liikennejärjestely on 

turvallisempi ja kevyen liikenteen alikulku rakennetaan valtatie 13:n ali. Valtatien varrella 

olevia vaarallisia risteyksiä tulisi parantaa ja Kokkolan suuntaan pitäisi rakentaa valtatien 

yhteyteen kevyen liikenteen väylä. Vaellusreittiä jatketaan kohti Seljestä ja sen yhteyteen 

tulee useampia levähdyspaikkoja. Kylän kokonaissuunnittelua on parannettu. Koko kylälle 

laaditaan yleiskaava, ja osalle kylästä tehdään asemakaavasuunnitelma mm. 

asuinrakentamiselle. Kunta on suunnitellut kunnallista jätevesikäsittelyä lähimmille taajaan 

asutuille kylille. Kylän eri osien välistä liikkuvuutta parannetaan rakentamalla kevyen 

liikenteen silta Murikan ja Sjöbackan välille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Toimintasuunnitelma 

 

Viiden vuoden suunnitelma 

Palvelut 

On jokaisen vastuulla, että meillä on vastaisuudessakin yhtä hyvät palvelut kuin tänään. 

Siksi meidän on hyödynnettävä käytettävissä olevia palveluja niiden tulevaisuuden 

turvaamiseksi. 

Tonttipankki 

Alavetelin kotisivulle perustetaan tontti- ja talopankki. Tonttipankki tulee toimimaan 

foorumina, jossa tonttia tai taloa myyvät voivat ilmoittaa kohteitaan, ja jossa ostajat voivat 

julkaista tiedusteluja. Tonttipankin pitää olla helppokäyttöinen ja kaikille avoin. 

Kunnanosatoimikunnan tulisi aloittaa kampanja potentiaalisten tontinmyyjien 

aktivoimiseksi. 

Kylätutkimus 

Kyläryhmien kartoitus Alavetelissä tehdään valmiiksi. Tällä hetkellä Alavetelissä on kaksi 

kylätutkimusryhmää, yksi Åbackan koulupiirille ja yksi Överbylle. Ryhmät kokoontuvat joka 

toinen viikko kansalaisopiston ohjaamana. Kerättyä materiaalia tullaan käyttämään 

näyttelyyn ja ajan mittaan kahden kirjan tekemiseen. Muidenkin Alavetilin osa-alueiden 

tulisi saada omat kartoituksensa. 

Puistot 

Kirkon alapuolella, Vetelinjoen varrella olevan alueen ostaa esimerkiksi kunta. Alue pitäisi 

kaavoittaa viheralueeksi. Uutena projektina voisi olla vaikkapa Anders Chydeniuksen 

henkeä myötäilevän yrttitarhan suunnitteleminen alueelle. Kunnan pitäisi myös suunnitella 

kyläkeskukseen uusi leikkipuisto, jossa lapsiperheet voisivat tavata. 

Yhdistyselämä 

Yhdistykset tekevät aktiivisesti työtä nuorten rekrytoimiseksi mukaan toimintaan. Ne 

yrittävät toiminnallaan aktivoida kylän lapsia ja nuorisoa, jotta nämä tuntisivat itsensä 

osallisiksi ja heillä olisi järkeviä vapaa-ajan harrastuksia. 



Kymmenen vuoden suunnitelma 

Liikennesuunnittelu 

Murikan risteyksen suhteen ryhdytään toimenpiteisiin. Jotta risteys saisi korkeamman 

prioriteetin ELY-keskuksen liikennevastuualueen piirissä, asukkaiden tulisi korottaa 

ääntään paremman liikennejärjestelyn puolesta. Kunnanosatoimikunta voisi esimerkiksi 

kerätä nimiä, jotka sitten lähetettäisiin tielaitokselle. Yksityishenkilöt ja luottamushenkilöt 

voivat kirjoittaa lehtien mielipidepalstoille ja lobata viranomaisten keskuudessa. Nämä ovat 

muutamia niistä vaihtoehdoista, jotka voisivat edistää risteyksen priorisointia. 

Maankäytön suunnittelu 

Vaellusreittiä jatketaan Seljekselle ja useita levähdyspaikkoja rakennetaan. Reitti toimisi 

kesäisin, syksyisin ja keväisin vaellusreittinä ja talvisin hiihtolatuna. Talkoovoimin ja 

maanomistajien hyvällä tahdolla reittiä voitaisiin laajentaa etapeittain. Esimerkiksi 

urheilukerho IK Myran ja hiihtokerho SK Åsen voisivat johtaa työtä. Rahoitusta hankkeelle 

voisi hakea vaikkapa ELY-keskukselta.  

Kevyen liikenteen silta 

Vetelinjoki jakaa Alavetelin kahteen puoliskoon. Kevyen liikenteen käyttöön tarkoitettu 

silta, joka sijaitsisi Pelonsillan ja Pappilansillan välissä, yhdistäisi kylän. Sillan voisi vetää 

Murikan ja Sjöbackan välille siten, että Sjöbackan puolella asuvat pääsisivät vaivattomasti 

joen yli hyödyntämään Murikan palvelutarjontaa. ELY-keskukselta voisi hakea projektille 

rahoitusta ja sen voisi toteuttaa eri alaveteliläisyhdistysten yhteishankkeena. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Päätössanat 

Käsissänne on Alavetelin uusi kyläsuunnitelma. Sen kirjoittaminen on ollu pitkä prosessi, 

joka sai alkunsa tulevaisuusseminaarista huhtikuussa 2010. Lähtökohtana oli, että 

mahdollisimman moni saisi tilaisuuden osallistua prosessiin. Kesän aikana toteutetut 

Alaveteli-kiertokysely ja yrityskysely antoivat ihmisille tämän mahdollisuuden. Olemme 

saaneet monta hyvää ideaa ja ehdotusta, mikä toivottavasti johtaa uusiin hankkeisiin. 

Alaveteli-kiertokyselyn vastauksista voi huomata, että alaveteliläiset ovat kyläänsä 

tyytyväisiä. Luettelo myönteisistä asioista muodostui huomattavasti pidemmäksi kuin 

negatiivisten asioiden lista. Monien mielestä Alavetelissä on hyvä palvelutaso. Sen takia 

onkin tärkeää, että jokainen ymmärtäisi käyttää näitä palveluja. Näin tekemällä voimme 

vielä kymmenenkin vuoden kuluttua sanoa, että palvelumme ovat hyvällä tolalla. 

Alaveteli on luonnonkaunis paikkakunta, jolla on hyvät edellytykset mm. matkailun 

kehittämiseen. Toivomme tänne muuttavan monia uusia alaveteliläisiä, ja vanhusten 

voivan tulevaisuudessa jäädä kylään asumaan mahdollisimman pitkään. Suurin osa 

Alavetelin asukkaista ovat yhtä mieltä siitä, että Alaveteli on turvallinen paikka asua ja että 

yhdistystoiminta on vilkasta ja runsasta. 

Toivomme, että tämä kyläsuunnitelma poikisi yhä uusia projekteja ja että suunnitelmaa 

voisi käyttää myös painostusmenetelmänä, kun kunnanosaa koskevia päätöksiä tehdään. 

On ollut ilo toteuttaa tätä kyläsuunnitelmaa, ja haluan esittää lämpimät kiitokseni 

kehitysryhmälle, jonka työpanos sekä tietojen että mielipiteiden kannalta on ollut 

korvaamaton. 

 

 

 

Sonja Sandbacka, projektikoordinoija 

 

 

 



10.      Lähteet 

Alavetelin kotisivu: 

 http://www.nedervetil.fi/document.asp?id=17nvclx4q3h 

 http://www.nedervetil.fi/document.asp?id=fuetxev6t7b 

 http://www.nedervetil.fi/document.asp?id=jy33jrk6zmj 

 http://www.nedervetil.fi/document.asp?id=pwm1n42ff6q 

Kruunupyyn kunta: 

 http://info.kronoby.fi/ 

 http://www.kronoby.fi/default.asp?id=barn-sv 

 Tilastoa: syntyneet, ulkomaille muuttaneet, sisäänmuuttaneet. 

Alavetelin seurakunta: 

 Tilastoa: haudatut ja poismuuttaneet 

Alavetelin kotiseutukirjan (Nedervetil Hembygdsbok). 1958. Alavetelin kunta 

Historiallinen kartta: 

http://palvelut.virtuaaliyliopisto.fi/palvelut/maakirjakartat/tutkimus/nayttelyt/keisari/kuva08i.j

pg 

Tontti kartta: www.info.kronoby.fi 
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