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Henkilö

Agrologista versoi teräksinen palvelumyyjä

Metsänhoitoa ja polttopuunte-
koa kuntoilumielessä harrastava 
moottoripyöräilevä agrologi 
löysi kesätyön kautta elämän-
mittaisen työuran vajaan viiden 
minuutin päästä lapsuuden-
kodistaan. Samalla tuli mah-
dolliseksi tehdä koulutuksen 
mukaista työtä kotitilan sivu-
toimisena maanviljelijänä. Kun 
oman kylän ja kunnan asioista 
kiinnostuneen henkilön työ on 
ratkaisujen etsimistä, oli aika 
luontevaa, että nykyisin Ruukki 
Construction Oy:n korjausra-
kentamisen liiketoimintapääl-
likkönä työskentelevää Jukka 
Joensuuta pyydettiin mukaan 
myös kotikaupunkinsa Alajärven 
kunnallispolitiikkaan.

Jukka Joensuu syntyi vuonna 1963 Alajär-
ven Luoma-ahon kylällä sangen erilaiseen 
maalaisympäristöön kuin missä suomalai-
sella maaseudulla nykyisin pääosin eletään. 
Vielä Joensuun nyt jo aikuisten lasten ollessa 
kouluikäisiä maaseudullakin riitti lapsil-
le kavereita, ja kouluja oli yleisesti muual-
lakin kuin kuntien keskustaajamissa. Jukan 
nuoruudessa Luoma-aholta oli lyhyt matka 
kesällä tansseihin Paalijärven lavalle ja tal-
vella Hoiskon maamiesseurantalolle. Kum-
massakaan ei enää järjestetä säännöllisesti 
lavatansseja.

- Omassa lapsuudessani tässä lähikyläl-
lä oli vielä paljon samanikäisiä kavereita. Sii-
täkin on ikäjakauma muuttunut melkoisesti, 
kun Päivi-puolisoni ja minun nyt jo täy-
si-ikäisiksi ehtineet lapsemme vielä kävivät 
koulua. Se on tietysti yksi iso asia, jota nyt 
luottamushenkilönä kaupungin hallinnossa-
kin joudumme paljon miettimään. 

- Tapahtunutta kehitystä kuvaa, että 
omista ikätovereistani vain pari on lisäkse-
ni jäänyt tänne Luoma-ahon kylälle. Myös 
molemmat lapsemme asuvat nyt isommis-
sa kaupungeissa, eikä kumpikaan heistä ole 
jatkamassa tilanpitoa tai lähitulevaisuudessa 
suunnittele palaamista Alajärvelle töihin. Ja 
kaikki tämä siitä huolimatta, että Alajärvellä 
on hyvin mm. metallin- ja puunjalostuksen 
teollisia työpaikkoja. Olemme työpaikkaoma-
varaisia ja täällä käy töissä myös lähikuntien 
asukkaita, Jukka toteaa.

Päättäjäksi vaikutuspaikoille

Halu vaikuttaa kehitykseen vei Jukan mukaan 
Alajärven kunnallispolitiikkaan.

Kuva 1: Jukka Joensuun tämänhetkinen toimisto on 
Ruukin Mäkeläntien toimipisteessä samalla Alajär-
ven Luoma-ahon kylällä, jossa Joensuu on syntynyt 
ja asuu, alle viiden minuutin päästä hänen kotoaan. 
Se toki lisää työhön kuluvaa matka-aikaa, että Jo-
ensuu ja hänen työparinsa projektipäällikkö Tapio 
Olli ovat usein työn puolesta tien päällä eri puolella 
Suomea.

Kuva 2: Ruukin tiloissa on mahdollista myös esitellä 
asiakkaille niitä tuotteita, joita Jukka Joensuun vetä-
mä talonrakennuksen korjausrakentamisen yksikkö 
hyödyntää.

1.

2.
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- Itselläni politiikkaan lähtö alkoi oman 
kylän ja kyläkoulun aseman puolustamisesta. 
En tosin ihan heti ensimmäisellä kysymisellä 
suostunut ehdokkaaksi. Mutta vuonna 2008 
olin kypsynyt jo keväällä siihen, että allekir-
joitan syksyllä suostumuksen ehdokkaaksi. 
Valtuustotyöni alkoi 2009 alussa. 

- Olen joka kerta ollut Kokoomuksen lis-
talla joko eniten tai toiseksi eniten ääniä saa-
nut ehdokas. Se äänestäjien luottamus on 
tuonut sitten myös vastuuta. Olin valtuus-
ton varapuheenjohtajana 2009-2017 ja sitten 
kaupunginhallituksen jäsenenä 2017-2019. 
Nyt olen taas valtuuston varapuheenjohta-
ja sekä lisäksi mm. maakuntahallituksen jä-
sen. Olen ollut Alajärven Kokoomuksen pu-
heenjohtaja vuodesta 2012 ja toiminut niin 
Kokoomuksen piirihallituksessa kuin sekä 
puoluehallituksessa että puoluevaltuustossa, 
jonka jäsen tällä hetkellä taas olen.

- Tämä poliittinen toiminta istuu hy-
vin työn oheen, kun kokoukset ovat enna-
kolta sovittuina aikoina eikä niitä ole ko-
vin tiuhaan. Joskus asiat vaativat normaalia 
enemmän taustatyötä ja vievät aikaa muulta, 
mutta kaikkineen politiikka, työt, tilanpito ja 
muut harrastukset on ollut luontevaa sovit-
taa yhteen. Siinä mielessä politiikka on sa-
manlaista kuin työni, että molemmissa olen-
naista on palvella hyvin asiakasta ja säilyttää 
saamansa luottamus. Politiikassa asiakas on 
äänensä minulle antanut alajärveläinen.

- En yritä poliitikkona miellyttää kaik-
kia. Minusta sellaisen yrittäminen olisi suu-
rin virhe, mitä luottamustehtävässä voi teh-
dä. Olen rehellisesti sitä mieltä, mitä olen, ja 
pidän mielipiteestäni kiinni. Demokratiassa 
idea on, että tuodaan esille erilaiset argu-
mentit päätöksenteon pohjaksi, ja enemmis-

tö sitten päättää, miten toimitaan. Politiikas-
sa pätee kuten työelämässä, että pitää osata 
perustella asiansa sekä tehdä hyvää yhteis-
työtä. Omat kokemukseni ovat sellaiset, että 
suosittelen kaikille kyllä lämpimästi yhteis-
kunnalliseen toimintaan osallistumista, Juk-
ka korostaa.

Mökistä ja moottoripyörästä  
vaihtelua

- Paikallisesti näkyvään poliittiseen asemaan 
liittyy paljon epävirallista kanssakäymis-
tä äänestäjien kanssa. Harrastan moottori-
pyöräilyä, ja kun vaimoni ei nouse pyörän 
selkään, ajelen pääosin yksin tässä lähellä. 
Saatan esimerkiksi lähteä pienelle ajolenkil-
le tultuamme mökiltä saunomasta ja käydä 
jossain kahvilla. Muun muassa ABC-parla-
mentin kanssa tulee samalla jutelluksi myös 
kaupungin asioista. Lisäksi kylällä liikkuessa 
ihmiset tulevat usein porisemaan. Sitä kautta 
saa sitten myös iloisia yllätyksiä. Sanoin esi-
merkiksi entiselle opettajalleni jutellessam-
me häntä huolestuttaneesta asiasta, että ota 
yhteyttä ehdokkaaseesi ja pyydä häntä vie-
mään asiaa eteenpäin niin tuen kyllä häntä. 
No odottamattani sain kuulla, että minähän 
se hänen ehdokkaansa olinkin ollut. Kun en 
nyt ollut mikään varsinainen mallioppilas, 
lämmitti asia kovasti mieltäni, Jukka toteaa.

- Meillä on mökki Kaartusjärven rannalla 
Luoma-ahon ja Alajärven keskustan välissä. 
Kun se on näin lähellä kotoa, emme harras-
ta varsinaista mökkeilyä. Piipahdamme siel-
lä mm. saunomassa, kun sellainen huvittaa. 
Lisäksi siellä pitää lumisina talvina käydä 
traktorin kanssa tekemässä lumitöitä, että 
mökille pääsee, kun mieli alkaa tehdä. Se on 

myös mukavaa vastapainoa työlle, kun alkaa 
lämmittää saunaa vaikka kairaamalla ensin 
avannon järven jäähän ja kantamalla sitten 
vedet sisään, Jukka toteaa hymy huulilla ka-
rehtien.

- Samalla tavalla rentouttavaa vastapai-
noa työlle ja myös hyvää kuntoilua ovat met-
sänhoitotyöt ja polttopuiden teko. Molemmat 
ovat sopivan luppoajan harrasteita, joiden 
tekemisestä en ota suorituspaineita. Kun työ-
matka vie neljä minuuttia, molemmille jää 
kyllä aikaa. Toki metsien hoito on yhtä lailla 
osa tilanpitoa kuin viljelystenkin hoito ja si-
ten samalla yksi osa valitsemaani elämänta-
paa. Mutta työnä siis koen sen lähinnä ren-
touttavaksi harrastukseksi, Jukka arvioi.

Sivutoiminen maanviljelys sopii Jukan 
mukaan myös hyvin yhdeksi harrastuksek-
si. Kasvinviljelyyn keskittyneen tilan työt voi 
tehdä päätyön lomat tilan työtarpeisiin so-
vittaen, kun tilalla on hyvä asianmukainen 
konekalusto.

Lions-toiminta ja sen paikallisklubi Lions 
Club Alajärvi-Järviseutu liittyvät myös Jukan 
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Helmi-
kuussa 2020 jo 60 vuotta täyttävälle klubil-
le keskeistä on hyväntekeväisyystyö, joka on 
Jukan sydäntä lähellä muutenkin. Hän kertoo 
organisoineensa itsekin hyväntekeväisyys-
kampanjoita, joilla on kerätty varoja mm. vä-
hänvaraisten perheiden lasten liikuntahar-
rastusten mahdollistamiseksi.

Kesäharjoittelusta se alkoi

Jukka Joensuun isä oli kunnan virkamies. 
Vaikka koti Luoma-ahon kylällä oli maa-
seudulla, ei tilalla varsinaisesti harjoitet-
tu maanviljelystä. Niinpä Jukan lapsuuden 

3. 4.
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haaveisiin ei kuulunut alkaa tilan seuraavaksi 
isännäksi. Hän kuitenkin innostui hakemaan 
Ilmajoen maatalousoppilaitoksen maatila-
linjalle 1980-luvun puolivälissä suorettuaan 
aliupseerikoulutuksen sisältäneen varus-
miespalvelunsa Satakunnan tykistörykmen-
tissä. Tuolloin kotitilan kokoa alettiin myös 
kasvattaa ostamalla lisämaata ja -met-
sää. Agrologiksi hän valmistui joulukuussa 
1988, mutta ei ehtinyt olemaan päätoiminen 
maanviljelijä päivääkään.

- Yrittäjäneuvos Esko Mäkelä oli vienyt 
isänsä jo 1937 perustaman yrityksen mer-
kittäväksi katto- ja seinäpeltien valmista-
jaksi. Kun Mäkelä Metals Oy:n tehdas oli 
tässä samalla Luoma-ahon kylällä, hain ja 
pääsin yritykseen kesäharjoittelijaksi 1988. 
Sitten marraskuussa 1988 yrittäjäneuvos 
soitti minulle ja kertoi, että täällä olisi nyt 
työpaikka tarjolla vuoden 1989 alusta. Sii-
tä se yhä jatkuva työura erilaisten ohutlevy-
jä ja teräsrakenteita hyödyntävien tuottei-
den ja ratkaisujen myyjänä alkoi. Ensin olin 
myyntineuvottelija, sitten olen ollut pro-
jektipäällikkönä, tuotepäällikkönä, tuote-
ryhmäpäällikkönä, projektiliiketoiminnan 
tuotekehityspäällikkönä ja nyt olen talonra-
kennuksen korjausrakentamisen liiketoimin-
tapäällikkö, Jukka kiteyttää työuransa.

- Se, että ensimmäinen allekirjoitet-
tu työsopimus näki päivänvalon vasta noin 
15 vuoden työssäoloajan jälkeen, kertoo pal-

jon pohojalaisesta luottamuksesta, puolin ja 
toisin.

- Myyntityö on sellaista, että pohjimmil-
taan siihen on luontaiset edellytykset tai ei 
ole. Minulle se on sopinut. Kun rakentami-
seen liittyvät asiat ovat pääosin järkeenkäy-
viä ja niiden ymmärtämiseen sai pohjaa ag-
ronomikoulutuksestakin, pääsin näillä eväillä 
yhdistettynä tietysti työpaikalla saatuun 
opastukseen hyvin työn alkuun. Täyden-
sin 2017 ammattiosaamistani suorittamalla 
kone- ja tuotantotekniikan AMK-insinöörin 
tutkinnon työn ohessa Vaasan AKK:n ai-
kuiskoulutuskeskuksessa. Kun Ruukki tukee 
omatoimista opiskelua, tämä lisäkoulutus 

sujui oikein hyvin, Jukka kiittelee työnanta-
jaansa.

Jukan työnantajan nimi on vaihtunut 
monta kertaan. Mäkelä Metals muuttui en-
sin Rannila Steel’iksi ja sitten Rautaruukiksi. 
Nyt työnantaja on SSAB:n omistama Ruukki 
Construction, jota Jukka luonnehtii edelleen 
erittäin tärkeäksi Alajärven ja naapurikun-
nan Vimpelin elinvoiman ja hyvinvoinnin yl-
läpitäjäksi. Myös Mäkelän suku työllistää yhä 
paljon Järviseudun ihmisiä, ovathan Mäkelä 
Alun tuotantotilat Luoma-aholla aivan Jukan 
työpaikan vieressä.

 - Vaikka työnantajan nimi on muut-
tunut, työpaikan vaihtoa ei ole tarvinnut 
miettiä. Olen täällä saanut aina mielenkiin-
toisia ja mielekkäitä uusia tehtäviä ja haas-
teita. Se tietysti tuo oman mielenkiintoisen 
lisänsä, että käyn työssä paljon asiakkaiden 
luona. Paljonhan tässä tutkitaan heidän ti-
lannettaan, ja etsitään yhdessä sitten heidän 
tarpeisiinsa sopiva paketti. Lyhyesti sanoen 
työni on ollut aina ollut palvella kutakin asi-
akasta. Nyt tarjottu palvelu on julkisivun 
kunnostus avaimet käteen -periaatteella.

- Yksi lähtökohtani on aina ollut, että 
asiakkaiden yhteydenotot hoidetaan kunnolla 
loppuun asti eikä pompotella asiakasta pai-
kasta toiseen. Jos en tiedä johonkin minulta 
kysyttyyn asiaan vastausta, huolehdin, että 
selvitän asian tai joku muu meiltä on asiak-
kaaseen yhteydessä. Toinen minulle tärkeä 
asia on pitkäjänteisyys. Tämä asenne näyttää 
olleen hyödyksi. Monesti uusi hanke lähtee 
yhteydenotosta, jonka taustalla on joku ehkä 
kymmenen vuoden takainen yhteistyökuvio 
tai toiselta asiakkaaltamme saatu suositus. 
Ja tulee niitäkin soittoja, joissa minulta ky-
sytään, miten tämä tehty hankinta saataisiin 

Kuva 3: Metsänhoito ja polttopuiden teko ovat Jukka 
Joensuulle mukavaa rentouttavaa kuntoa ylläpitävää 
liikuntaa. Kun on kunnon koneet ja koneet kunnossa, 
sivutoiminen maanviljely sekä metsänhoito ja polt-
topuunteko eivät muodostu rasitukseksi.

Kuva 4: Kunnallispolitiikka on ollut osa Jukka Joen-
suun vapaa-ajan arkea vuodesta 2009 lähtien. Tällä 
hetkellä hän toimii Alajärven kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtajana.

Kuva 5: Alajärven Kokoomuksen puheenjohtaja-
na Jukka Joensuu on ollut vetämässä mm. presidentti 
Sauli Niinistön vaalikampanjan tilaisuuksia.

Kuva 6: Moottoripyöräharrastukseen liittyy myös 
järjestötoimintaa. Jukka Joensuu toimi HOG Pohjan-
maan viimeisimmän vuosikokouksen puheenjoh-
tajana. HOG-lyhenne tulee sanoista Harley Owners 
Group.

Valokuvat: 1,2 Arto Rautio, 3-6 Jukka Joensuun ko-
tialbumi

korjatuksi kunnolliseksi, kun asiakas on ha-
kenut halvinta mahdollista hintaa ja havain-
nut, ettei siten saanutkaan halutun hyvää.

- Pitkät automatkat – ajan autoa 50.000 
– 60.000 kilometriä vuodessa - vievät tie-
tysti aikaa. Kun ne ajat voi käyttää ympäris-
tön ja Suomen muutoksen tarkkailuun ja eri 
asioiden miettimiseen, auton ratissa istumi-
nen ei pitkästytä eikä mene hukkaan. Onnek-
si meillä ei ole ajopiirturia, joka käskisi py-
sähtymään vuorokausilevolle esimerkiksi 20 
kilometrin päähän kodista ajotuntien täyteen 
tulon takia, kuten ammattiautoilijaystäville 
välillä käy, Jukka naurahtaa. -ARa
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