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Niina Linna 

Jättimäiset ruskeat silmät tuijot-
tavat aidan takaa herkeämättä. Al-
pakan pörröinen turkki on kieh-
tova, mutta silittää ei kuitenkaan 
heti saa. Eläin ei tuosta vaan hy-
väksy uutta ihmistä. Se vaatii ai-
kaa. Myös korkeat äänet ja nopeat 
liikkeet on unohdettava alpakoita 
lähestyessä.

Nalpakan tilalla asustelevan 
viiden alpakan omistaja Karoliina 
Ahokas kertoo, että alpakat ovat 
luonteeltaan hitaasti lämpeneviä, 
eivätkä kovin luottavaisia.

–  Alpakoilla ei ole miellyttämi-
sen tarvetta, ne tekevät juuri niin 
kuin itse lystäävät. Luottamus syn-
tyy ajan kanssa.

Jokin näissä rauhallisissa, hiu-
kan etäisissä otuksissa herät-
ti Ahokkaan kiinnostuksen, kun 
hän oli työkokeilussa Hattulan al-
pakkatilalla.

– Oltuani kymmenen vuotta 
kaupan alalla, pohdimme amma-
tinvalintaneuvojan kanssa, mihin 
minun kannattaisi suunnata, ja 
eläinrakkauteni paistoi läpi lähes 
jokaisesta lauseesta. Hän ehdotti, 
että menisin työkokeiluun alpak-
katilalle, ja siitä kaikki sitten lähti.

Ahokas pelkäsi hevosia niiden 
arvaamattomuuden takia ja alpa-
kat tuntuivat ensin yhtä epäluo-
tettavilta.

– Tutustuin rauhassa tilan ar-
keen ja näihin erikoisiin eläimiin. 
Minuun luotettiin siellä täysin, ja 
se tuntui hyvälle. Aloin ymmär-
tää alpakoiden käyttäytymistä ja 
huomasin, että minun luonteeni 
vahvuudet sopivat yksiin niiden 
kanssa. Eläinten kanssa vaaditaan 
rauhallisuutta ja herkkyyttä osata 
lukea niitä. Se tuli minulta luon-
nostaan.

Erityisesti Alejandro eli Allu oli 

Karoliina Ahokas ja Alejandro eli Allu ovat sydänystäviä. Ensin säikystä alpakasta kuoriutui rauhallinen ja luottavainen Ahokkaan hellässä käsittelyssä.

Uutta puhtia 
elämään 
alpakoista
Alpakkasaarnaajaksi itseään leikkisästi kuvaileva Karoliina 
Ahokas löysi alpakoiden hoitamisesta elämäntehtävänsä. 
Viralassa Nalpakan tilalla asustaa viisi eläkeläisalpakkaa.
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Karoliina Ahokas ja Alejandro eli Allu ovat sydänystäviä. Ensin säikystä alpakasta kuoriutui rauhallinen ja luottavainen Ahokkaan hellässä käsittelyssä.

alpakka, joka teki lähtemättömän 
vaikutuksen. Ensin täysin vauhko 
ja säikky eläin muuttui rauhalli-
seksi ja luottavaiseksi Ahokkaan 
hellässä käsittelyssä.

– Istuin kuukausia laitumella 
heinäpaali sylissä ja odotin. En 
pakottanut, enkä yrittänyt kos-
kea. Kehitin luottamusta. Pik-
kuhiljaa se alkoi luottaa minuun 
ja pian söikin jo heinää sylistäni. 
Kun silloinen omistaja näki mi-
nut ja Allun nenät vastakkain, oli 
hän lentää pyrstölleen, sillä Allu 
ei ikinä yleensä päästä ihmisiä lä-
helleen.

Ahokas kertoo, että oli liikutta-
vaa huomata, miten eläin sai it-
sevarmuutta ja uskalsi olla enem-
män ihmisten seurassa. Myös oma 
itsevarmuus koheni.

– Olin ihan eri ihminen työko-
keilun jälkeen kuin sinne men-
nessä. Tietynlainen sisäinen rau-
ha löytyi näiden eläinten kautta.

Nykyään Allu on yksi kuudesta 
alpakasta tilalla. Ensimmäiset eläi-
met saapuivat tilalle vuonna 2017 
ja Allu perässä vuoden päästä.

– Kun näin, että alpakat tulivat 
hyvin toimeen keskenään, tote-
sin, etten ikinä ole ollut näin on-
nellinen.

Kaikki alpakat ovat eläkeiässä ja 
nauttivat Viralassa sijaitsevan tilan 
rauhallisesta tunnelmasta. Ahokas 
kertoo, että alpakat ovat helppoja 
eläimiä.

– Niitä ei tarvitse viihdyttää. Ne 
nauttivat omasta laumasta ja ruo-
hon mutustelemisesta. Ne ovat 
hiljaisia, joten niiden seurassa rau-
hoittuu itsekin.

Tontilla sijaitseva hirsitalo on 
Karoliina Ahokkaan isän teke-
mä ja siinä Karoliina asuu Hattu-
lasta alun perin kotoisin olevan 
miehensä Timon ja 13-vuotiaan 
poikansa kanssa. Ahokkaan van-
hemmat asuvat myös samassa 

pihapiirissä. Ahokas on asunut 
myös Hämeenlinnassa, mutta 
kaipuu takaisin maalle sai muut-
tamaan takaisin kotitontille viisi 
vuotta sitten. Päivääkään hän ei 
ole katunut.

Talon sisällä tepastelee neljä cor-
nish rex -rotuista isosilmäistä kis-
saa. Ahokas ei pitänyt ennen yh-
tään kissoista, kunnes eräs kotia 
etsivä kissa käveli hänen luok-
seen ja suoraan hänen sydämeen-
sä. Nyt kissat ovat rakkaita per-
heenjäseniä. Ahokas kertoo, et-
tä kissoissa ja alpakoissa on jopa 
jotain samoja persoonallisuuden 
piirteitä.

Tilalle olisi toiveena saada myös 
lisää eläimiä. Haaveena on mini-
setlanninponeja ja välimeren mi-
niaaseja sekä kanoja ja pupuja. 
Ahokas kertoo, että myös tilan 
avaaminen yleisölle laajemmin 
on tavoitteena.

– Pop up -kahvilapäiviä on jo jär-
jestetty, mutta myös lahjatavara-
myymälä ja kokous- ja kurssitiloja 
olisi tarkoitus tänne saada. Viime 
aikoina on ollut mielessä, että ha-
luaisin tarjota vähävaraiselle per-
heelle päivän meidän tilallamme, 
vaikka makkaraa paistaen ja eläi-
mistä nauttien.

Ahokas alkoi juuri opiskella 
matkailutapahtumien tuottajak-
si ja se vie hänen aikansa nyt seu-
raavat pari vuotta. Tilalla järjeste-
tään kuitenkin jatkossakin pieni-
muotoisia tapahtumia ja eläimiä 
saa tulla katsomaan myös ihan ohi 
ajaessa.

Ahokas kertoo, että haluaa mui-
denkin nauttivan eläimen tuomas-
ta ilosta ja rauhasta.

– Olen palanut loppuun työelä-
mässä kiireestä ja suorittamisesta. 
Eläimet tulivat mun elämään to-
della ratkaisevalla hetkellä. Ym-

märsin, että elämään pitää löytää 
tasapaino tekemisen ja rauhoittu-
misen välillä.

Ahokas haluaakin tarjota tilal-
laan rauhallista olemista.

– Itse uupumuksen läpikäynee-
nä tiedän, miten tärkeää on vain 
voida olla ilman suorittamista tai 
tekemistä. Alpakoiden kanssa saa 
olla oma itsensä. Ne ovat myös oi-
vallisia työvälineitä lasten ja nuor-
ten kanssa toimiessa.

Alpakkasaarnaajaksi itseään 
kutsuva Ahokas kertoo heidän 
päässeen nopeasti ”alpakkapiirei-
hin” ja hän tietää jo pari alpakan 
vasaakin, jotka saattaisivat olla 
tulevaisuudessa kodin tarpeessa.

– Nuoret alpakat olisi helppo 
kouluttaa ihmisystävällisiksi ja nii-
den kanssa voisi myös kulkea eri 
tapahtumissa. Tärkeintä kuitenkin 
on, että eläimet nauttivat siitä. Nii-
den tuomaa iloa ihmisille on pal-
kitsevaa seurata.

Karoliina löysi alpakoiden kanssa työskentelyn kautta itsevarmuutta ja sisäisen rau-
han.

KUVAT:  NI INA L INNA

Karoliina Ahokas ja puoliso Timo Ahokas ruokkiva alpakoita porkkanoilla, jotka ovat 
alpakoiden herkkua.

Alpakat ovat äärinmäisen uteliaita.


