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KURKISTA
SISÄÄN

Nyt Willa Kaarnaan muuttaa eläkeläispariskunta
Pohjanmaan Nikkarikeskuksen vapaa-ajan asunto Willa Kaarna 
saa uuden ilmeen. Nyt taloon muuttaa eläkeläisparikunta. 
Vapaa-ajan asunto tarjoaa eläkkeelle jääneelle parille 
mahdollisuuden viettää runsaasti aikaa luonnonläheisessä 
ympäristössä.Työssäkäyvistä poiketen he näkevät vapaa-ajan 
asunnon tasavertaisena asuinpaikkana oman kotinsa ohella, 
koska voivat viettää siellä aikaa aina niin halutessaan. Heitä 
eivät enää rajoita loma- tai arkipäivät. He pitävät luonnon 
tarkkailusta ja hyödyllisestä puuhailusta vapaa-ajan asunnollaan. 

Kalusteissa ja sisustuksessa on pyritty huomioimaan 
ikääntymisen tuomat haasteet. Sisustuksessa tärkeitä 
teemoja ovat myös helppokäyttöisyys, ylellisyys ja 
hemmottelu. Myös turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota.

Willa Kaarnan sisustus on rakennettu lähiseudun 
yritysten tuotteilla ja materiaaleilla. Mukana ovat mm. 
Penttilän Puutyö, Möbeltrio Oy, Kurikan Interiööri, 
Kampin Puu Oy, Suomen Lämpöpuu Oy, Jokipiin 
Pellava Oy, Lennol Oy,  Rautia Kurikka ja Apuwatti. 
Nyt myös vapaa-ajan asunnon ulkopinnat on käsitelty
Osmo Colorin tuotteilla.

    
       Tervetuloa tutustumaan 
        uuteen ilmeeseen!

                  Pohjanmaan Nikkarikeskus
                  Veistokouluntie 2 (ent. Hirveläntie)
                  66300 Jurva
                  puh. (06) 2413 5450
                  gsm. 040 485 5771
                  info@nikkarikeskus.fi
                  www.nikkarikeskus.fi

Sisustamassa myös Suupohjan Osuuspankki, 
Jurvan aluekonttori, Helli ja Veikko Harjun säätiö

Mäntylän Tila
Auli ja Antero Mäntylä  
Mäntylänkuja 43 Närvijoki 
p. 363 6126, 040–5390145
www.jurva.net/mantylantila

Elämyksiä kotimaisille ja kansainvälisille vieraille! 
• Ruokailut kodikkaasti Gastro Botnia maalaisravintolassa 
• Kokoukset ja yritystilaisuudet 
• 10 persoonallista majoitushuonetta
• ISOO savusauna ja uimala
• Kalifornian historian havinaa Amerikan Salissa 

Tervetuloa Kurikan ”WestEndiin”!
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Syksy on tullut
Kesä meni mukavasti. Kaunis Ahvenanmaa otti taas kesänviettäjän 
ystävällisesti vastaan. Rauhallinen, merellinen ilmapiiri tekee hyvää 
kiireiselle ihmiselle. 

Eteläpohjanmaallakin oli kesän mittaan monia tapahtumia.  Luultavasti 
monet vierailivat sielläkin päin. Pistäkääpä muutama sana reissuistanne 
myös Plariin, jos kävitte tai tulette käymään siellä kotipuolen maisemis-
sa. Niitä lukevat mielenkiinnolla sellaiset pohjalaiset, jotka eivät jostain 
syystä sinnepäin pääse. Ja jaettu ilohan on moninkertainen ilo.  

Plari ilmestyy nyt vähän myöhemmin kuin tavallisesti. Ei ole kuiten-
kaan meininki ihan vain tarkoituksella myöhästellä. Syksyn kuntavie-
railupäivä on vasta 21.11. ja kuten tavallista, lehden aineisto toimitetaan 
suurimmaksi osaksi vierailevasta kunnasta – tällä kertaa Kurikasta. 

Jos Plari on tavallisesta aikataulustaan myöhässä, ottavat lukijat usein  
yhteyttä ja kyselevät ilmestymistä. On ihan mukava huomata se seikka, 
että lehteä kaivataan.  

Tämän syksyn vierailija on siis Kurikka. Illan ohjelmassa on puhetta 
ja lausuntaa, laulua, liikuntaa, soittoa ja tanssia, kuten ohjelmassa ker-
rotaan. Hyvät kahvitkin tarjotaan. Ja Kamppiinhan on aina helppo tulla.

Tervetuloa siis Kampin iltamiin lauantaina 21.11. klo 18.00!

Terttu Savola

päätoimittaja 

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n perinteinen Itsenäisyyspäivän juhla

Kampin palvelukeskuksen juhlasalissa 
6.12.2009 klo 13.00

Juhlapuheen pitää valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki
 
Eteläpohjalaisen osakunnan tervehdys
 
Helsingin Kannelkuoro
 
Tervetuloa!

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n uusia jäseniä:
 Atte Manninen, Vesa Vaismaa, Raimo Linden, Mikko Luukko, Kari Rintamäki, Leena Myllykoski, 
Heikki Rinta-Panttila, Raija Mattila, Sirpa Tuovila, Sauli Hautala ja Pirkko Kokko.

Vanhaa lajia iltamat
Kampin palvelukeskuksessa, Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki 
21.11.2009 klo 18.00

Illan isäntänä Kurikan kaupunki. Juontaa Pekka Vuorinen.

Ohjelmassa mm. Kaupunginjohtaja Paavo Tyrväisen tervehdys
 Ryskööremmi – runoa pohojalaasittain
 Eira Nevanpään taideliikuntakoulu esiintyy
 Yksinlaulua ja runoilua
 Kurikan pelimannit ja Mauri Niemi esiintyvät 
 ja takaavat lopuksi tanssien tahdin.

 Tervetuloa  Kurikan kaupunki
Liput 10 euroa, 

kahvitarjoilu

Tammisunnuntain kirkkopyhää vietetään 31.1.2010 Hämeenkylän kirkossa, os. Auratie 3, Vantaa

Liput 10 €, 

sisältää kahvitarjoilunKunniamerkit
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Etelä-Pohjanmaa tulokkaan silmin

Olen asunut Kurikassa rapiat kuusi kuu-
kautta. Ja entuudestaan jo 6 maakun-
nassa, joten kulttuurien erialaisuus on 
minulle tuttua. Murre ja rehvakas käytös 
antaa varsin voimaperäisen kuvan alu-
een kantaväestöstä. Ovatko ihmiset sit-
ten oikeasti vahvoja, se ei ole vielä tässä 
ajassa selvinnyt. Yritteliäisyyttä löytyy 

todella paljon ja se on todella ihailtava 
ominaisuus. On hyvä, että kaikki eivät 
halua olla toisen palveluksessa. Kurikan 
n. tuhannen yrityksen joukko kuvastaa 
sitä itsellisyyttä monipuolisuudellaan. 
Kaupunkimme kuuluu Suomen ”yritys-
rikkaimpien” kuntien kastiin, asukaslu-
kuun suhteutettuna. 

Kaupunkimme pääsi julkisuuteen 
hiljattain ”älykkyyden pyhättönä”.  Ku-
rikassa oli eniten maailmassa Mensan 
jäseniä, tietenkin väestömäärä huomi-
oiden. Joten kyllä virkakunta on ko-
van paineen alla, joutuessaan toimi-
maan noin älykkään kuntalaisjoukon 
”valvonnassa”. Omaperäisyys näkyy 
myös monissa tapahtumissa: on mu-
siikkitapahtumia, traktorin vetokisoja, 
hakupäällä- tapahtuma, jossa etsitään 
kumppania ja entisen Jurvan puolella 
kilpaillaan siitä, kuka istuu kauimmin 
muurahaispesässä, näiden lisäksi järjes-
tetään monia tavanomaisempia tapahtu-
mia. Joten kukaan ei pääse sanomaan, 
että Kurikassa ei kulttuuri kuki.

Kurikka ei ole mitään aakeeta laa-
keeta, tasamaata. Kaupungin alueelta 
löytyy mitä upeimpia jokilaaksoja, veh-
reitä mäkimaisemia ja metsäisiä kankai-
ta. Ne yhdessä tarjoavat hyviä elämyksiä 
luonnossa liikkumiseen. Olenkin pyö-
räillyt, rullaluistellut ja rullasuksilla 
liikkunut tutustuen kaupunkiimme ns. 
perstuntumalla. Pyöräily tasaisia teitä 

pitkin tuo luonnon tuoksuineen lähelle. 
Sen huomaa tuoksusta mikä vuodenaika 
on menossa, maatalous on niin voimape-
räistä Kurikassa ja laajemminkin Etelä-
Pohjanmaalla. Liikkumiseen kannatta 
panostaa jo oman itsensä vuoksi, sen 
verran itserakas tulee jokaisen olla. Lii-
kuntapaikat ovat Kurikassa erinomaiset 
ja monipuoliset. Miten sitten saadaan ih-
miset liikkumaan? Se on jo vaikeampaa.  
Tunnetuin kurikkalainen liikkuja on var-
masti Juha Mieto, hänet tapaa parhaiten 
Arkadian mäen tienoolta, eduskunnasta. 
Juha on aito eteläpohjalainen reilu ih-
minen ja pidetty persoona.

Tässä muutama kokemus Kurikasta 
ja samalla Etelä-Pohjanmaasta. Ehkä 
minuunkin on tarttunut osa siitä vah-
vuudesta ja uskosta omaan itseensä. 
Moni asia on kuitenkin riippuvainen 
ihmisestä itsestään. Olosuhteisiin voi 
aina vaikuttaa jos halua riittävästi löy-
tyy. Suosittelen Kurikkaa ja muutakin 
Etelä-Pohjanmaata asuinpaikaksi tai 
sijaintipaikaksi yrittämiselle. Hyviä 
yrittäjäesimerkkejä täältä löytyy rop-
pakaupalla ja alueen turvallisuus lapsille 
ja muulle perheelle on aivan eri luokkaa 
kuin etelän keskuksissa.

Hyvää syksyä!

Paavo Tyrväinen, kaupunginjohtaja

Lähtijät 
sihteeri Pirjo Keisala 
ja puheenjohtaja 
Antti Lanamäki.

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n vuosikokous 
pidettiin Kampin Palvelukeskuksessa 
24.3.2009. Esillä olivat sääntömääräiset asiat.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kimmo 
Hissa. Paikkansa jättäneiden Antti Lanamäen ja 
Pirjo Keisalan tilalle hallitukseen valittiin 
Ritva Turunen ja Tapani Salomaa.
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Näin Kurikka on 15.000 asukkaallaan 
Etelä-Pohjanmaan kolmanneksi suurin 
kunta. Yrityksiä on noin 1000, mikä 
on suomalaista ennätystasoa asukas-
lukuun suhteutettuna. Sijoitusvaralli-
suudeltaan Kurikka on myös Suomen 
kärkeä. Olemmehan Fortumin 5. suurin 
ja Neste Oilin 7. suurin omistaja. Tämä 
varallisuus antaa selkänojaa ja enemmän 
resursseja kehittää, mitä kunnilla tänä 
päivänä yleisesti on mahdollista. 

Kehittämisen haasteita Kurikalla 
riittääkin. Vetovoimaa pitää edelleen 
kasvattaa, kasvua pitäisi saada , väestö-
kehityksen suuntaa muuttaa, työllisyys 
paremmaksi, yhteistyötä entisestään 
lisätä sekä ottaa kansainvälistyminen 
vielä suurempana haasteena. Mm. näi-
hin asioihin ollaan puututtu kaupun-
gin valmisteilla olevassa strategiassa 
ja kehittämisohjelmassa. Lääkkeitä on 
löydettävissä. 

Tulevaisuuteen tähtääviä hankkeita 
on meneillään useita. Kaupungin si-
sääntuloa kolmostieltä ollaan pistämässä 
uuteen uskoon, kaupungin keskustaa 
kehitetään, Pitkämöön ollaan vihdoin 
suunnittelemassa vapaa-ajankeskusta 
kakkosasuntoalueineen. Nikkarikes-
kuksessa alkavat uudet tuulet puhaltaa. 
Tässä vain joitakin päällimmäisiä kehit-
tämishankkeita.

Kurikka tänään

Kurikan elinkeinoelämä pohjaa vah-
vaan metalliteollisuuteen, puu -ja huo-
nekaluteollisuuteen sekä maatalouteen. 
Metalliteollisuudessa tehdään vaativia 
alihankintoja ja järjestelmätoimituksia. 
Toimialan lippulaivana on Kurikan suu-
rin työantaja Rautaruukki Oyj.

Puu- ja huonekaluteollisuudessa  
Kurikassa on valtakunnallinen klus-
teri. Kaupungissa tehdään moderneja  
ja eri tyylisuuntien kalusteita. Vahvat 
toimijat ovat mm. Pohjanmaan Kaluste 
Oy, Interface,  Hiipakka ja Laitala. Alan 
kurikkalaista osaamista edustaa myös 
esim. Kurikan Interiööri, joka sisusti 
mm. eduskuntatalon uuden lisäraken-
nuksen ja Turun uuden kirjaston.

Maatalouden liikevaihdolla ja useil-
la eri tuotantosuunnilla ollaan Suomen 
kärkeä esim. siipikarjan lihan ja luomu-
maidon tuotannossa. Kehittämishaas-
teena on tilakohtainen jatkojalostus ja 
lähiruokamarkkinoiden haltuunotto. 

Junttilan Sepon palvattua ankkaa saa 
myös Helsingin Michelin ravintoloissa.

Myös yksityiset ja julkiset palvelut 
ovat mallillaan. Kaikkea löytyy ja pal-
velua saa. Vapaa-ajan puolella meillä 
on paljon tarjottavaa. Hienot latu- ja 
samoilureitit, uusi urheilukenttä ja tie-
tenkin aina suosittu kylpyläuimalamme 
Molskis. Kulttuurielämä on vilkasta ja 
uusi kulttuuritalo siintää haaveena mo-
nien toivelistalla.

Myös tapahtumatarjonta on moni-
puolista. Mainittakoon vaikka Haku-
päällä, Rytmiraide, Zetorit, Hevosuinnit 
ja Kurikan ja Jurvan markkinat.

Kurikka on monien mahdollisuuksi-
en kaupunki. Vielä varsin tuoreena ku-
rikkalaisena voin todeta, että Kurikkaa 
kyllä kelpaa esitellä. 

Hannu Alanen

Kehittämispäällikkö

Kurikka otti pitkän harppauksen 
eteenpäin kuntakentässä, kun Jurva 
liittyi mukaan vuoden alussa.
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Maisema on se, joka teköö tämän seu-
run niin kotoosaksi, ainutlaatuuseksi. 
Itäsuomaalanen ei voi tietenkään mil-
lään käsittää, että sellaanen tasaanen 
maisema on pohojalaasen taivas; ke-
väällä kun muuttolinnut valtaa puolittain 
sulaneet pellot tai syksyllä, kun kypsä 
viljalakeus näkyy niin kauas, kun pystyy 
vain näkemähän. Sanoosin, että monelle 
uskonnottamalle tai vähän vähemmän 
hartahalle ihimeselle se on kuin kirkko, 
se lakeus. 

Pohojalaasia sanotahan jurooksi ja 
vähäpuheesiksi. Kokemuksesta voin 
sanua, että saattaa ne kymmenminuut-
tisen verran vierasta ihimistä pitkään 
kattua sanomatta ainuttakaan sanaa, 
mutta kun tämän tutustumisriitin ovat 
tehneet, ovatkin sitten monasti  ikuusia 
ystäviäsi, jopa vierasheimolaasellekin.   

Ja tottahan pohojalaanen puhua osaa, 
kun vauhtihin pääsöö, yleensä se haluaa 
puhua kovaa ja ensimmääsenä. Joskus 
kyllä oon nähäny ja kuullu sellaasiakin 
keskusteluja, että toinen sanoo joo, sit-
ten toinenkin sanoo joo-o. Ja ollahan 
hetken hiliaa ja ikää kuin virittäyrytähän 
tällä varsinaasehen  keskusteluhun.  Sel-
laastakin väitetähän, että pohojalaaset 
tappelisivat ja öykkäröösivät enemmän 
kuin muut suomalaaset. Mutta se on var-
maan enemmän historiaa, nykyään kun 
tairetahan tapella, varsinkin viinapäis, 
suvereenisti koko Suomen maas.

Meillä Pohojanmaalla on joirenkin 
mielestä erikoonen huumorintaju. Mutta 
sanoosin, että siinä on kyllä jokin juju.  
Mies voi esimerkiksi sanua vaimolleen: 
Sulla on komia perä, varsinkin, jos ei 
vertaa muihin. Tai ootta vissihin hyvin 

yhyres päriänneet, kun ootta jo kolome-
kymmentä vuotta naimisis olleet. Joo, 
ei oo täs keriinny muuta ajattelema-
han, kun on koko aijan käret  täynnä 
työtä  Samoon meirän murretta jok-
ku  pitää vähän vaikiaselekoosena. Itte 
olin nuorena flikkana Savos töis ja sielä 
sattui niin, että henkilöstölautakunnan 
puheenjohtajalta oli kysytty (olin lau-
takunnan sihteeri), että minkälaanen se 
uus nuori nainen ny on. Puheenjohtaja 
oli vastannut, että kai se ihan hyvä on, 
kun vain ymmärtäis, mitä se puhuu.

Pohojanmaalla asuu yritteliästä vä-
kiä. Jos naapuri perustaa firman ja näkyy 
siinä päriäävän, teköö toinenkin aivan 
samoon ja aatteloo, että paanpas vähän 
vielä paremmaksi. Sillä lailla sitä sitten 
työllistetähän paitsi ittensä, myös seu-
run muuta väkiä. Ja joku saattaa kasvaa 
sitten isooksikin yritykseksi. Kouluja 
pohojalaseet ei kovin korkialle oo mo-
nikaan käyny, mutta moni päriää kovalla 
työllä ja ahkeruurella; voi sanua, että 
Pohojanmaalla on korkia työmoraali.

Harrastaa voi näillä seuruun mo-
nenlaasta: on musiikkiia, oopperaakin, 
teatteria, myös lukuusia harrastajaryh-
miä, liikuntaa, kädentaitoja, hyviä kir-
jastoja.  On monenlaasta vaellusreittiä, 
uimahallia, jäähallia ja liikuntahallia.  
Asumisehen on tarjolla moneenlaastaa 
tonttia, perusturvan palavelutkin on me-
leko hyväs kunnoskunnossa.

Kannattaa siis muuttaa mukuloo-
nensa tänne Pohojanmaalle!  Palio meis 
on hyvää, huonuakin on, mutta niitä 
huonoja puolia on onneksi niin vähä.  
Tämä ei oo kehumista; totuuren nimit-
täin saa aina sanua.  Ja sen verran hyvä 
itsetunto pitää olla, että pystyy ittiänsä 
kehumahan.

Kaarina Hautala

Hallintojohtaja

Kurikan kaupunki

Pohojanmaalla on kiva asua

Tämähän on ihan kummallinen maisema; aakeeta, 
laakeeta. Voiko täällä edes asua? Näin kysyi savolainen 
ystäväni 25 vuotta sitten tullessaan linja-autolla 
ensimmäistä kertaa Seinäjoelta Ilmajoen kautta Jurvaan.  
Ystäväni, se on lakeus, jota sieltä linjurin klasista kattelit, 
paikka, jossa voi kattella kauas, hengittää, eikä varmasti 
heti aharista.
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Paikallislehdestä asiat kotoosasti

Tilaa omasi paperi- tai nettilehtenä!

Laulajantie 4, Kurikka
puh. (06) 451 5500,
fax (06) 451 5532,
www.kurikka-lehti.fi

kestotilaus 66

määräaikaistilaus 3 kk 21

nettilehti 12 kk 50

”Komiaa tuloo oltua,
kum muistaa miston kotoosin.”

nettilehden tilaukset vain netistä www.kurikka-lehti.fi

Kylpylätasoinen uimahalli Molskis, jää-
halli, tennishalli, kuntosalit, monitoimi-
keskus Monnari, ja iso urheilukeskus, 
johon kuuluu yleisurheilukentän lisäksi 
pesäpallokenttä ja kaksi tenniskenttää. 
Nämä tarjoavat mielekkäitä vaihtoehto-
ja liikunnan ystäville. Omat tasokkaat 
harrastuspaikat löytyvät myös ampuma-
hiihtäjille, ratsastajille, jousiampujille 
ja sirkusakrobatian harrastajille. Kuri-
kassa on myös 6-reikäinen harjoitus-
kenttä golfin harrastajille, johon ei ole 
jäsenmaksua tai Green Cardia. Tai jos 
viihdyt luonnossa, lähde silloin moni-
puolisille hiihtoladuille, patikkapoluil-
le tai pitkospuille Niinistönjärvelle tai 
Kurjenkierrokselle.

Hevosten ystäville Kurikassa on tar-
jolla tuntiratsastusta, lännenratsastusta, 
hevospsykologiaa ja hevosmiestaidon 
opetusta. Voit myös varata maastoratsas-
tustunteja tai kärryajelua. Ja jos haluat 
yhdistää huvin ja hyödyn, niin mahdolli-
suus on myös osallistua ruotsinkieliselle 
kielikylpy- ja ratsastusleirille. 

Moottoriurheilusta pitävien suunta-
na voi olla motocross-rata tai tasokas 
Botniaring. Moottoriradalla voit tarjota 
vieraillesi ja itsellesi räätälöidyn, ainut-
laatuisen autokilpailuelämyksen. Vapaa 
harjoittelu, aika-ajot, alkuerät ja finaali. 
Kaikki tapahtuu niin kuin oikeissa kil-
pailussa.  

Kesäteatteri ja muu teatteritoimin-
ta, kuorotoiminta ja bänditoiminta on 
Kurikassa monipuolista ja esiintymis-

Kurikassa 
harrastetaan!

Olet sitten lapsi, nuori, 
työikäinen tai seniori voit 
luottaa siihen, että Kurikan 
kaupungin harrastus -ja 
vapaa-ajantoiminnalla on 
tarjota sinulle vaihtoehtoja. 
Kaupungistamme löytyy 
mielenkiintoisia kohteita 
ja aktiviteetteja liikunnan, 
taiteen ja kulttuurin alalta.

tilaisuuksia riittää. Oman lisänsä kult-
tuuritarjontaan tuovat lisäksi vaihtuvat 
näyttelyt, jotka voivat rakentua esimer-
kiksi eri teemojen ympärille. Ne ovat 
mainio vapaa-ajan harrastus silloin, kun 
arki tuntuu kiireiseltä ja aikataulutetulta. 
Käynti arkkitehti Saara Juolan suun-
nittelemassa pääkirjastossa tai Jurvan 
kirjastossa myös kannattaa.  Lukeminen 
kun on todella hyvä ja halpa harrastus. 

Kirjastosta saat maksutta lainata kirjal-
lisuutta, musiikkia ja elokuvia, lukea 
lehtiä ja käyttää internettiä. 

Täydelliset järjestöluettelot ja yh-
teystiedot löydät osoitteesta www.ku-
rikka.fi. Tervetuloa mielenkiintoisten 
harrastusten pariin Kurikkaan!

Päivi Hernesmaa, sivistysjohtaja

Kurikan kaupunki
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Aarne Ervi (1910 – 1977) oli aikansa 
yksi tuottavimpia arkkitehteja ja hänen 
töistään on olemassa myös hyvät työ-
luettelot. Ervin piirustusarkisto on yksi 
Rakennustaiteen museon kattavimpia. 
Hän on Alvar Aallon kanssa yksi fun-
kiskauden merkittävimpiä suunnitteli-
joita, joka tuli tunnetuksi ihmisläheisenä 
arkkitehtinä. Hänellä oli monia mittavia 
projekteja mm. Tapiolassa ja yliopisto-
rakennushankkeissa. Hän pyrki kohteis-
saan edistämään rakennustekniikkaa ja 
oli ensimmäisiä elementtirakentamisen 
kokeilijoita (Porthania Helsingissä). 
Tunnusomaista hänelle oli myös pitkälle 
kehitetty detaljimuotoilu, jossa syntyi 
monia keksintöjä.

Jos funkis-tyyliä pidetäänkin joskus 
kovana valkoisine pintoineen ja selkeine 
muotoineen, on Ervin työtavasta häntä 
käsittelevässä kirjassa (Raportti ra-
kennetusta ympäristöstä, Aarne Ervin 
arkkitehtuuria, Suomen Arkkitehtiliitto, 
Helsinki Sanomapaino 1970) toisen-
lainen luonnehdinta: ”Ervin työ liittyy 
läheisesti siihen funktionalismin ´peh-
mentämispyrkimykseen´, joka tuolloin 
on luonteenomaista useimmille ajan 
johtaville arkkitehdeille.” 

Ervin arkkitehtuuri Kurikassa

Ervi Kurikassa on tällä hetkellä ajankohtainen asia mm. 
siksi, että yksi hänen suunnittelemista taloistaan on 
myynnissä keskustassa ns. Aukian talo (rakennuttaja 
Oiva Luhtala). Kyseinen talo on luontevasti sijoitettu 
ympäristöönsä ja sisäpuolelta huolellisia yksityiskohtia 
täynnä oleva talo.

Mielestäni Ervin Kurikassa olevat 
kohteet edustavat juuri tuota näkemystä, 
esimerkiksi sopii hyvin Kurikan Yh-
teiskoulu pihoineen. Ervin tavoitteena 
olivat kokonaisuudet, mittakaavan ja 
rakennusten sopeutuminen harmoni-
sesti ympäristöönsä. Ervin sanoma on 
tiettävästi lause: ”Kukaan ei kysy kuin-
ka kauan työn tekemiseen on käytetty 
aikaa, vaan kuka sen on suunnitellut”. 
Lainaus Kainuun ympäristökeskuksen 
EU-rahoitteisen Ervi-hankkeen 2005 
-06 raportista (mielenkiintoista lisätietoa 

hankkeesta löytyy ympäristökeskuksen 
sivuilta ”Ervi Oulujoella”- otsikolla).

Tämän jutun kirjoittajakin elää toi-
vossa, että asuu Ervin suunnittelemassa 
talossa. Talostamme löytyy tyyppipii-
rustukset vuodelta 1938 ja alkuperäisen 
omistajatahon antama vinkki siitä, että 
näin olisi. Varmaa tietoa tyypin suun-
nittelijasta en ole vielä löytänyt, mutta 
vastaava ja suojeltu ”villa” löytyy Hel-
singistä. 

Airi Kentala, arkkit. SAFA

Edellä mainitun kirjan työluetteloista löytyy seuraavat Kurikan kohteet:
Kurikan lakkitehdas 1938, Panttila (kuva ko. kirjassakin)
Yksityistalo Jussi Luhtala, Panttila 1939
Yksityistalo Ilmari Luhtala, Panttila 1941
Kurikan Yhteiskoulu 1945 (-49) ja laajennus 1955 (oheisessa kuvassa)
Yksityistalo Saari, luonnos 1948
Yksityistalo Luhtala, 1953
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Juha Mieto on koko 
aikuisen ikänsä urheilijana 
ja ihmisenä koettu 
suomalaisen miehen 
esikuvaksi positiivisessa 
mielessä. ”Mietaa tuloo” 
huudettiin aikanaan jo 
Kurikan puistohiihdoissa 
60-70luvun vaihteessa.

Tuo lause sisälsi paljon pohjalaisuutta ja 
sen kaikkein syvintä olemusta. ”Täältä 
tullahan eikä meinata”. ”Me pelastamma 
Suomen ja sen kansan vaikkei se aina 
eres niin taharo”. Pohjalaiset haluavat 
kokea itsensä isoina armollisina voitta-
jina ja hyvän tuojina. ”Ilimaaseksi, jos 
niin sovitahan”. Pohjalaiset ovat siis 
loppujen lopuksi hyväntahtoista ja an-
teliasta porukkaa.

Juha Mieto on vuosien saatossa kas-
vanut tuon ison arvon henkiseksi vies-
tinviejäksi ja lähetyssaarnaajaksi. Mie-
taalta puuttuvat taustasta kohu-uutiset, 
toilailut juovuspäissä, doping-epäilyt ja 
muut julkisuudessa suurta suosiota saa-
vuttavat mediatemput. Hänet muistetaan 
lievänä epäonnen soturina. Epäonnena, 
mikä muuttui onneksi. Suurena tekona, 
joka muutti niukan tappion voitoksi. 
Reilu myönnytys voittajalle karmean 
sarasosan tappion jälkeen: Olit paree, 
tällä kertaa.

Myöhempi elämänfilosofia ennakoi-
van terveydenhoidon lähettiläänä edus-
kuntatyössä antaa uskoa. Miedon vies-
tittämä hyötyliikunta on jo käsitteenä 

Mieto 60 v.  - kansallinen ikoni

tullut elääkseen. Oman elämän hallinta 
tavoitteena, niin fyysisen kuin psyykki-
sen terveyden hoitamisen ja pysymisen 
tasolla ovat hänen tavaramerkkejään. 
Tuo kaikki antaa uskoa siihen, mitä olen 
nyt jo kuullut ääneen lausuttavan: ”Kun 
historiaa aikanaan tarkastellaan vuosi-
en kuluttua, melko varmasti todetaan, 
että Mietaa oli kaikkien aikojen paras 

Joskus on leikillisesti todettu, että Mietaan suosion nollapiste on Kusikivellä 
Kurikassa. Siitä se sitten paranee, mitä kauemmas Kuriasta pääsee. Kukaan 
ei ole suuri profeetta omalla maallaan. Nykyisen kaupunginjohtajan aikana on 
enemmän alettu ymmärtää Miedon suuri suosio ja merkitys jopa kansallisena 
ikonina sekä esimerkin näyttäjänä. Henkisen ja fyysisen terveyden keskinäiset 
syy-yhteydet ovat kristallinkirkkaita.

kurikkalainen kansanedustaja”. Hän on 
asialla juuri niissä koko kansakunnalle 
tärkeissä ja merkittävissä asioissa joita 
kansakunta nyt tarvitsee. Se tarvitsee 
Ihmisen elämän perusedellytyksiä, hen-
kistä ja ruumiillista hyvinvointia. Niitä 
Mietaa hän haluaa vaalia ja ylläpitää.

Matti Ollila
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Etelä-Pohjanmaan maakuntalaulu alkaa 
sanoin: ”Miss’ laaja aukee Pohjanmaa”.

Pohjanmaahan liitetään siis usein 
laajuus ja mahtavuus. Tasaisina hori-
sonttiin jatkuvat pellot, mahtavan ko-
koiset maatilat ja isoot isännät ovat kes-
keinen osa Etelä-Pohjalaista maisemaa. 
Jurvan ja Kurikan liitos on nyt osa tätä 
mahtavaa maisemaa.

Oman näkemykseni mukaan pelkkä 
suuruus ei kuitenkaan ole olennaisin osa 
eteläpohjalaisuutta. Pellot voivat olla 
valtavia, mutta ne ovat myös hyvin hoi-
dettuja. Talot voivat olla suuria, mutta 
ne ovat myös taitavasti ja huolellises-
ti rakennettuja. Isännätkin voivat olla 
isoja, mutta he ovat myös rehellisiä ja 
ahkeria. Korkea laatu on pohjalaisuutta 
parhaimmillaan.

Omasta kokemuksestani voin todeta, 
että missään en ole nähnyt yhtä tunnol-
lisesti laskunsa maksavaa asiakaskun-
taa kuin Jyllinkosken Sähkön alueella. 
Tämä kertoo varmasti omalta osaltaan 
alueen ja sen asukaskunnan asenteista 
ja vastuullisuudesta.

Jurvan ja Kurikan liitos tarjoaa 
paljon mahdollisuuksia hyödyntää ja 
kehittää pohjalaista osaamista ja työn 
ja tekemisen luotettavuutta ja korkeaa 
laatua. Aikana, jona kilpailu on kovaa 
ja vain parhaat pärjäävät, voi hyvä liit-
tolainen osoittautua arvokkaaksi. Jurva 
ja Kurikka edustavat nyt yhdessä Etelä-
Pohjanmaan huippuosaamista, joka ai-
emmin on ilmennyt esimerkiksi taidok-
kaina puusepäntöinä ja huonekaluina, 
ja joka voi tulevaisuudessa merkitä yhä 
isomman mittakaavan onnistumisia.

Oma yhteytenihän Kurikkaan liittyy 
konkreettisimmin energiaan ja nimen-
omaan Jyllinkosken Sähköön, jonka 

toimitusjohtajana toimin vajaat 4 vuotta 
90-luvulla. Uskon, että niillä ajoilla ja 
silloin tehdyillä ratkaisuilla on kuitenkin 
välillisesti ollut vaikutuksia myös tä-
mänpäiväiseen juhlateemaan - Kurikan 
ja Jurvan yhdentymiseen.

Sen hetkiseltä ajalta hyvin voimak-
kaana muistikuvana mieleeni on jäänyt 
se eteenpäin kehittämisen tahtotila ja 
siihen liittyvä henki, mikä Jyllinkosken 
Sähkön hallituksen jäsenistä huokui ja 
minkä tuen kehityspyrkimyksissäni Jyl-
linkosken Sähkön toimitusjohtajana sain 
hallituksen taholta kokea. 

Erityisen merkittäviä rooleja täs-
sä eteenpäin menemisessä näyttelivät 
Kurikan kaupungin edustajat, joista ni-
meltä mainiten haluaisin tuoda esiin: 
pitkäaikaisen hallituksen puheenjohta-
jan, kunnallisneuvos Yrjö Mikkilän ja 
kaupunginjohtaja Antti Saartolan.

Itselläni oli luonnollisesti näkemyk-
siä vapautumassa olevien energiamark-
kinoiden tuomista mahdollisuuksista ja 
muutostarpeista, joihin myös aktiivi-
sesti tartuttiin. Jyllinkosken Sähkö oli 
hakenut kasvua jo aktiivisesti pitkään 
aiemminkin; Suupohjan Sähkö, Karsi-
nakosken Sähkö jne. oli ostettu ja liitetty 
osaksi Jyllinkosken Sähköä.

Oma tavoitteeni oli jatkaa yrityksen 
kasvua ja määrätietoista kehittämistä - 
ja nimenomaan niin, että myös yhtiön 
omistajat pääsisivät tulevasta arvonkas-
vusta osallisiksi. Ensimmäinen aikanani 
toteutettu yrityskauppa oli Jalasjärven 
Sähkön osto alkuvuodesta 1994.

Siten alkoi pidempi prosessi, jolla 
tavoiteltiin pörssinoteeratun Energia-
Botnian perustamista, johon alkupe-
räisen suunnitelman mukaan olisivat 
Jyllinkosken Sähkön lisäksi kuuluneet 

EPV, Vaasan Sähkö, Seinäjoen energia-
laitos ja Lapuan Sähkö.

Vaasan Sähkö ja EPV kuitenkin ir-
rottautuivat hankkeesta hieman myö-
hemmässä vaiheessa, mutta Jyllinkos-
ken Sähkön, Seinäjoen energialaitoksen 
ja Lapuan Sähkön kesken hanke eteni 
ko. yhtiöiden ja Seinäjoen kaupungin 
hallitusten hyväksyminä ja jopa senhet-
kisen RATAn tarkastamana listalleotto-
esitteineen aina siihen saakka kunnes 
sopimus voimaan tullakseen ei saanut 
vaadittua Seinäjoen kaupunginvaltuus-
ton hyväksyntää.

Määrätietoinen kasvun hakeminen 
ei pysähtynyt kuitenkaan tähän takais-
kuun, vaan hyvin nopeasti tämän jälkeen 
50,4 % enemmistö Jyllinkosken Sähkön 
omistajista yhdessä Lounais-Suomen 
Sähkön kanssa päätti perustaa Länsi-
voiman, jonka tytäryhtiöiksi molemmat 
mainitut yhtiöt tulivat.

Energiapuolen rakennemuutos meni 
tästäkin eteenpäin, Kurikan kaupunki 
aina aktiivisena päätöksentekijänä ja 
osakkaana pysyi mukana osuutensa uu-
siin osakkeisiin vaihtaen. IVO ja myö-
hemmin Fortum hankkivat asteittain 
enemmistön Länsivoimasta, joka sulautui 
vuonna 2000 Fortumiin ja Fortum puo-
lestaan jakautui vuonna 2005 sähkö- ja 
lämpö- Fortumiksi ja Neste Oiliksi.

Koko tapahtumaketjussa Kurikan 
kaupunki on onnistunut muuttamaan 
ilman lisäpanostuksia alkuperäisen 25 
% osuutensa Jyllinkosken Sähköstä nel-
jänneksi suurimmaksi omistusosuudeksi 
Fortumissa ja kuudenneksi suurimmaksi 
omistusosuudeksi Neste Oilissa.

Tämän lisäksi matkan varrella on 
tullut kohtuullinen summa osinkoja mm. 
keväällä 2008 maksettiin vuodelta 2007 
Fortumilta 7,8 miljoonaa euroa ja Nes-
te Oililta 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi 
prosessin alkuvaiheessa tuli pieni ta-
kapakki, kun Lounais-Suomen Sähkön 
omistajat eivät hyväksyneetkään Kuri-

Kurikka; 
energisesti eteenpäin

Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Kuula piti 
juhlapuheen Kurikan ja Jurvan kuntaliitoksen 
juhlatilaisuuteen tammikuussa 2009. Seuraavassa 
lyhennelmä hänen puheestaan juhliin.
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Kurikan miljöössä kirkko on säilyttänyt 
paikkansa keskellä elämää ja keskellä 
maisemaa. Tällä hetkellä kirkon ympä-
rillä on 10 hehtaarin alue, jossa sijaitse-
vat seurakunnan tärkeimmät toiminnat. 
Alue kattaa uuden ja vanhan sillan vä-
lin ja alueella sijaitsevat etelästä lukien 
kirkko, kellotapuli ja laaja hautausmaa. 
Sitten on Toivola - entinen lääkärintalo 

Kirkko keskellä kylää

– jossa on nuorisotyön tilat. Sen jälkeen 
tien varressa on lähetyskanttuuri, joka 
sai käyttöönsä aiemmat kirkkoherranvi-
raston tilat. Pappilan paikalla on vuonna 
2004 rakennettu virastotalo ja pohjoi-
simpana on seurakuntakeskus, jonka 
ilmastointiremontti saatiin juuri tehtyä. 
Muuten alue on laajaa puistoa.

Toinen kirkollinen miljöö on vuoden 
alussa tapahtuneen seurakuntaliitoksen 
myötä Jurvan kirkko ympäristöineen. 
Jurvan seurakunnasta muodostettiin 
liitoksen yhteydessä kappeliseurakun-
ta, joka on toiminnallisesti varsin itse-
näinen. Toiminnallisena keskuksena on 
kirkon, hautausmaan, seurakuntatalon ja 
virastotalon muodostama kokonaisuus. 
Varsin lähellä on myös vanha pappila, 
jonka peruskorjaus on juuri valmistunut. 
Siellä toimii lapsityö ja siellä voidaan 
pitää erilaisia perhejuhlia.

Kurikassa eletään varsin vahvasti 
kirkkoon sitoutuneina. Kirkkoon kuu-
lumisprosentti on 92. Seurakunnan yh-
teydenpito kaupungin eri toimijoihin ja 
kurikkalaisiin järjestöihin on välitöntä 
ja mutkatonta. Toisaalta haasteet lisään-
tyvät. Kirkosta eroaminen on vilkastu-
nut ja välinpitämättömyys hengellisiin 

asioihin on yhä tavallisempaa. Opette-
lemme monikulttuurisuuteen liittyviä 
piirteitä myös Kurikassa (työperäinen 
maahanmuutto, vieraita kieliä ja kult-
tuureja).

Seurakunta pyrkii palvelemaan 
muualla asuvia kurikkalaisia erityises-
ti nettisivujen kautta. Niihin tutustu-
malla saat myös kuvan seurakunnan 
monipuolisesta toiminnasta, joka tar-
joaa mahdollisuuksia osallistua iästä ja 
kiinnostuksesta riippuen. Kirkollisten 
toimitusten yhteydessä (kaste, häät, 
hautajaiset) tapaamme runsaasti niitä, 
joiden elämän arki on muualla, mut-
ta sukusiteet Kurikkaan muodostavat 
tärkeän osan elämää. Silloin saamme 
arvokasta palautetta siitä, miltä kurikka-
lainen seurakuntaelämä näyttää muualla 
asuvan silmin.

Jos olet kiinnostunut työstä seura-
kunnassa, voin kertoa, että meillä on 
virkoja auki tai aukeamassa koko ajan, 
sillä lähivuosina useat työntekijät saa-
vuttavat eläkeiän.

Heikki Sariola

Kurikan kirkkoherra

kan koko osakemäärän konvertointia 
Länsivoiman osakkeiksi vaan Kurikka 
vastentahtoisesti joutui ottamaan mer-
kittävän osan kauppahinnasta rahana.

Kurikan ja Jurvan kuntaliitos on as-
kel kohti suurta ja komeaa aluetta, jossa 
toivon mukaan asukkaat viihtyvät ja 

yritykset kukoistavat laadukkuutta ja 
luotettavuutta vaalien. Täällä mielestäni 
usein oikealla tavalla ymmärretään ja 
tarvittaessa uskalletaan se myös ilmais-
ta, että vaatimattomuus kaunistaa vain 
tiettyyn rajaan asti - jotta voi menestyä, 
on todella yritettävä olla paras.

Maakuntalaulu jatkuu seuraavin sanoin:

”Kuin aallot järvein tuhanten 
käy rannoillamme yhtehen
niin liittohon myös meidät saa
sun nimes’, kallis synnyinmaa”



Pohjalaisilla on asenne kohdallaan, joten 
niin meilläkin täällä Pohjanmaan Kalus-
teella Kurikassa. Ei ole ajatusmaailmaa 
hirveästi ahdistanut, kun on lakeutta 
ympärillä. Etenkin toisen sukupolven 
yrittäjä –toimitusjohtaja Timo Viitala 
tahtoo nähdä asioita kauas, ja kyllä me 
kaikki muutkin kurkotellaan samaan 
suuntaan. Uusia suunnitelmia ja toteu-
tuksia onkin riittänyt niin paljon, ettei 
tätä laskusuhdannettakaan ole peuka-
loita pyöritellessä vietetty. On hiottu 
strategioita, reissattu salkut kainalossa, 
soitettu nokialaaset kuumana ja napu-
teltu sähköpostilinjat suorana ympäri 
maailmaa kaupaten sohvia, tuoleja ja 
ruokapöytiä. Ittellään ne tilaukset ei 
edes sähköpostilaatikkoon tupsahda. 

Ajattelua ei ahdista kun on 
lakeutta ympärillä!

Tänä päivänä tehtaidemme käsityön-
tekijöiden valmistamilla sohvilla ja tuo-
leilla istuu kymmeniä tuhansia suoma-
laisia, venäläisiä, virolaisia, ruotsalaisia, 
ukrainalaisia ja norjalaisia jne jne. Joka 
vuosi valmistuu n 25 000 Pohjanmaan 
–sohvaryhmää ja pöydät päälle. Kaikki 
valmistetaan ns.merkkitilauksina, joten 
kaikille on koti löytynyt. Livenä sohva-
malleja löytyy eri ketjujen ja yksityisten 
huonekalumyymälöiden lattioilta Hel-
singistä Ivaloon, Pietarista Sahalinin 
saarelle, Göteborgista Chigagoon. On 
kankaalla ja nahalla verhoiltua, on suur-
ta ja pientä, on pehmoosia löhösohvia 
ja sitten niitä, joista on helppo nousta 
jaloittelemaan. Ja rungossa puu on aina 
täyspuuta, ettei mitään lastulevyä!

Pikkunätti on parhaan vihollinen sa-
noi eräs valmentaja! Vaatimattomiksi 
ei meitä ole ennenkään moitittu, mutta 
markkinointityöhön on panostettava ja 
omaan asiaansa uskottava. Neljä vuotta 
sitten aloitettiin järjestelmällinen nä-
kyvyyden rakentaminen. Brändin ra-
kentamiseksikin sitä kutsutaan. Myös 
mallistoa suunnitellaan ja uudistetaan 
kokopäiväisesti kahdeksan hengen tii-
missä. Jotta se mikä teherähän, teherä-
hän kunnolla!

Eira Viitala, Markkinointipäällikkö, 

Pohjanmaan Kaluste
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Täällä Pohjanmaalla yritykset ovat pää-
sääntöisesti pieniä PK-yrityksiä, jotka 
työllistävät yrittäjän / yrittäjäperheen 
lisäksi muutaman ulkopuolisen työnte-
kijän. Nämä pienet yritykset ovat kui-
tenkin kansantaloutemme selkäranka. 
Tästä meneillään olevasta taantuma 
ajastakin näyttäisivät pienet yritykset 
selviävän paremmin kuin isot pörs-
siyhtiöt. Pienet yritykset ovat jousta-
via, niissä ei ole turhaa byrokratiaa ja 
yhteistyö työntekijöiden ja omistajien 
välillä pelaa hyvin. Täällä ollaan samaa 
perhettä.

Pohjalaiset työntekijät tunnetaan hy-
vinä ja vastuuntuntoisina työntekijöinä. 
Meillä työmoraali ja ammattitaito ovat 
kunnia asioita.

Vaihtoehtona pääkaupunkiseudulla 
elämiseen voisi olla toimiminen yrittä-
jänä Pohjanmaalla!

Paluu Pohjanmaalle yrittäjäksi 
– mahdoton vai varteenotettava 

vaihtoehto?

Meidät pohjalaiset tunnetaan yrittäjyydestä. 
Yksistään uuden Kurikan alueella on noin 1000 
yritystä. Yrittäjätkin vanhenevat. Etelä-Pohjanmaalla on 
omistajan/sukupolvenvaihdos ajankohtainen lähes 200 
yritykselle. Muutaman vuoden sisällä tässä tilanteessa 
on lähes 800 yritystä. Tällaisia lukuja katsellessa, on 
päivänselvää, että jatkajia näille elinvoimaisille yrityksille 
täytyy löytää muualtakin kuin vain Pohjanmaalta.

Mikä jottei…. Lapsiperheitä aja-
tellen Kurikka on ihanteellinen paikka 
asua. Kurikasta löytyy kaikki tarvitta-
vat palvelut ja meillä on todella hyvät 
harrastusmahdollisuudet. Paikallinen 
urheiluseuramme Kurikan Ryhti lii-
kuttaa vuosittain satoja harrastajia eri 
lajeissa, kansalaisopistossa sekä Kuri-
kan että Jurvan puolella pyörii todella 
mielenkiintoisia kursseja, aivan muu-
tamia alueemme harrastus mahdolli-
suuksista mainitakseni. Lisäksi kaikki 
harrastaminen, eläminen ja oleminen 
on meillä edullisempaa kuin pääkau-
punkiseudulla, puhumattakaan pienen 
kaupungin tuomasta lisäedusta lapsiper-
heille - tukiverkosta. Täällä saat naa-
puriapua ja monella on sukulaisia tai 
muita tuttavia, joita pystyy haalimaan 
lastenhoitoverkostoon!

Onko jotain, mikä Kurikasta puut-
tuu? Tällaiselle meikäläisen kaltaiselle 

merihöperölle kuntaliitoksen myötä tuli 
merikin paljon lähemmäksi, onhan siel-
lä Kurikan Jurvan puoleisella reunalla 
Maalahti ja Närpiö merenrantakuntia! Ja 
jos nyt oikein pitää kaivaa jotain mitä 
täällä ei ole, niin Helsingin kesä Espaa 
ja Kauppatoria kadehdin. Sellaista il-
mapiiriä ei vaan koe missään muualla. 
Korviketta tulee kyllä tähänkin asiaan. 
Meillä nimittäin jokirantaa kunnostetaan 
parasta aikaa. Jospa muutaman vuoden 
sisällä saisimme joenrantaan kauniin 
kävelyreitin ja vaikkapa jonkun kesä-
kuppilan joenrannalle. Tästä on hyvä 
unelmoida…

Meillä on täällä paljon hyviä asioita 
alkaen Kurikan pienestä veroprosentista. 
Yritystoimintaa miettiessänne yhteystie-
toja löytyy www.kurikanyrittajat.fi tai 
www.etelapohjanmaanyrittajat.fi.

Allekirjoittaneeseen voi ottaa yh-
teyttä tai Kurikan kehittämispäällikkö 
Hannu Alaseen. 

Ota varteenotettavaksi vaihtoehdoksi 
elämään Paluu Pohjanmaalle yrittäjäk-
si! Ilman yrittämistäkin olet perheinesi 
tänne sydämellisesti tervetullut. Ihan 
aikuisten oikeesti: ”Maalla on mukavaa”

Kurikan Yrittäjät ry

Jaana Perälä, puheenjohtaja
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Pohjanmaan Nikkarikeskus
Pohjanmaan Nikkarikeskuksesta on tar-
koitus ensi vuoden aikana rakentaa asu-
misen, kalustamisen ja sisustamisen os-
tospaikka (ostosmatkailukohde), jonne 
kannattaa lähteä hieman kauempaankin. 
Seutumme valmistajien tuotteet laite-
taan esille aitoihin huoneympäristöihin 
ja samoja tuotteita on myytävänä. Os-
tosparatiisi aihealueina asuminen, koti, 
kalusteet, sisustaminen, taide, puutarha.
 

Juuri nyt rakennamme ja sisustamme 
uudelleen näyttelykonseptiamme Willa 
Kaarnaa eläkeläispariskunnalle. Willa 
Kaarna on 65 m2:n vapaa-ajan asunto, 
joka rakennettiin Pohjanmaan Nikkari-
keskuksen ala-aulan avaraan näyttelyti-
laan. Perusidea Willa Kaarnassa on koo-
ta alueemme vahvaa yrittäjäosaamista 
asumisen, kalustamisen ja sisustamisen 
saralta ja tuoda esille kauniina kokonai-

suutena, siis täydellisen talon sisustus 
seutumme tuotteilla. Kevään sisustus 
tehtiin lapsiperheelle ja siinä kokonai-
suudessa oli mukana 22 eri toimija- ja 
yrittäjätahoa 10 - 150 km:n säteeltä. Nyt 
uudessa kokonaisuudessa on mukana 
uudet yritykset uusin tuottein,  sisustus 
suunnattuna eläkeläispariskunnalle.
 
Johanna Peltoniemi, toimitusjohtaja

Oma synnyinseudun lehti tuo nuoruuden kunnaat lähelle!
Tilaa kahden viikon näytelehti!

nimi

osoite

postinumero paikkakunta

puhelin

allekirjoitus

KYLLÄ KIITOS!
Haluan tutustua Jurvan Sanomiin 
kahden viikon ajan veloituksetta

Tutustumisjakson jälkeen jatkan tilaustani

Määräaikaistilauksena 4 kk 21 euroa

Kestotilauksena  56 euroa

Voidaan  
jättää postin  

kuljetettavaksi 
ilman  

postimerkkiä

Jurvan Sanomat
Tunnus 5010998

66003 VASTAUSLÄHETYS



Kysy rakennuspaikoista:
Seppo Kangas
050 5950562
Seppo.Kangas@Kurikka.fi

Tonttivaihtoehtoja löytyy monipuollisesti sekä Jurvan 
että Kurikan keskustaajamista unohtamatta
elinvoimaisia  kyliämme.

Vapaita tontteja on Kaistilan ja Jyrän alueella sekä 
uudemmassa Riuhdankallion asuntoalueella.

Huovinrannan alueella rantanäkymät Kyröjokilaaksoon 
ovat parhaimmillaan.

Kurikanlahden alueen tontit ovat muutaman sadan 
metrin etäisyydellä Kurikan sydänmestä.

Panttilan kylämiljööstä löytyy idyllisiä paikkoja 
asumiseen ja elämiseen.

Kiven alue Kurikan kaupunkikeskustasta etelään päin 
Kurikan Mietaan suunnalla sekä Louvonmäki tarjoavat 
hyvien yhteyksien varrelta miellyttävän tuvan paikan.

KURIKAN KAUPUNKI
Asematie 8, 61300 Kurikka
(06) 541 3555
etunimi.sukunimi@Kurikka.fi

Kurikkaan...

E L Ä M Ä N I L O A   J A  E L I N V O I M A A



Ellei vastaanottajaa tavoiteta, pyydetään palauttamaan osoitteella: Kirsti Kymäläinen, Viirintie 8, 01800 Klaukkala.

Kimmo Hissa
puheenjohtaja
Vaniljakuja 1 b A 6, 00990 Helsinki
puh. 040 5448492
kimmo.hissa@pp.inet.fi

Antero Tala 
varapuheenjohtaja
ilmoituspäällikkö
Oravanpolku 2 C, 02270 Espoo
puh. 09-8881705 ,0400 866002
antero.tala@ayt.fi  
antero.tala@kolumbus.fi
  
Terttu Savola
päätoimittaja, tiedotuspäällikkö
Elsankuja 2 B 9, 02230 Espoo
puh. 09-8034668, 050 5291171
terttu.savola@kolumbus.fi

Ritva Turunen
Lehdokkipolku 6 C 20,
00930 Helsinki
puh. 040 7510358
ritunen@gmail.com

Sirkka-Liisa Mattila emäntä
Lavettitie 12 A, 00430 Helsinki
puh. 040 8449445
   
Henrik Lamberg
Toivolantie 4 D 2
01800 Nurmijärvi
puh. 0400 418869
henrik.lamberg@luukku.com

Tarmo Ojaluoma
Helsingintie 2 E 29
02700 Kauniainen
puh. k. 09-5053039, 040-5553303
tarmo.ojaluoma@nordea.com  

Vilho Korkeamäki
Järvensivunkuja 7 B, 04300 Tuusula
puh. 09-25844447, 040 545 8022
vilho.korkeamaki@kolumbus.fi
 
Heikki Nurmi
Kasteholmantie 1 A, 00900 Helsinki
puh. 050 3296314
heikki.nurmi@welho.com

Elle Mäkinen varaemäntä
Kahisevanmäki 3 D, 02170 Espoo
puh. 09-595641, 040 7013364
elle.makinen@kolumbus.fi
 
Ritva Viitamäki
Untamontie 15 E 38, 00610 Helsinki
puh. k. 7244418, 040 9118568
ritva.viitamaki@suomi24.fi

Jaakko Ojala
Rantakartanontie 4H 106,
00910 Helsinki
puh. 0400 497633
jaska.ojala@kolumbus.fi

Tapani Salomaa
Länsitie 8, 02160 Espoo
puh. 0400 442779
tapani.salomaa@musette.inet.fi

Helsingin Eteläpohjalaiset ry:n hallitus

Tapani Tammela, isäntä
Mustarousku 14, 02730 Espoo
puh. 040 5282606

EPO:n edustaja
Heidi Hemminki
Rautalammintie 3B 703, 00550 Helsinki
heidi.hemminki@helsinki.fi

EPO:n varaedustaja
Iida Koivumäki
Rautalammintie 3B 805, 00550 Helsinki
iida.koivumaki@helsinki.fi

Plarin julkaisija:
Helsingin Eteläpohjalaiset ry

Päätoimittaja:
Terttu Savola
Elsankuja 2 B, 02230 Espoo 
puh./koti (09) 803 4668 
gsm 050-529 1171
terttu.savola@kolumbus.fi

Toimitussihteeri:
Sabrina Norlamo
sabrina.norlamo@suomi24.fi

Toimitusneuvosto:
Terttu Savola
Pirjo Keisala
Tarmo Ojaluoma
Antero Tala
Ritva Viitamäki

Paino: Painomerkki Oy, Helsinki
Painosmäärä: 1 500 kpl  
Taitto: Kirsi Pääskyvuori

ISSN 0789-8061

Liityn jäseneksi Helsingin Eteläpohjalaisiin

Nimi: ____________________________________________________

Osoite:  ___________________________________________________

Sähköposti:  _______________________________________________

Syntymäaika:  ______________________________________________

Syntymäpaikka:  ____________________________________________

Päivämäärä ja allekirjoitus: _____/_____ _____
 

 _________________________________________________________

Lähetä liittymislomake osoitteella:
Kirsti Kymäläinen, Viirintie 8, 01800 Klaukkala. 

Liittymisen jälkeen saat viitteellisen pankkisiirtolomakkeen.
Vuosijäsenmaksu 12 €
Ainaisjäsenmaksu 180 €
Liittyminen myös netissä: www.helsinginetelapohjalaiset.fi

Plari on Aikakauslehtien Liitto ry:n jäsen

Sabrina Norlamo
Plarin toimitussihteeri
sabrina.norlamo@suomi24.fi

Raija Kallio
rahastonhoitaja
Ryytikuja 5 D 30, 00840 Helsinki
puh. 040 7180410
raija.kallio@futurecad.fi
  
Kirsti Kymäläinen
Jäsenrekisteri
Viirintie 8, 
01800 KLAUKKALA
puh. 09-5864731, 0400-774782
Kirsti.Kymalainen@kolumbus.fi

Hallituksen nimittämät toimihenkilöt

Osoitteenmuutokset
Kirsti Kymäläinen, Viirintie 8, 01800 Klaukkala.
Puh. 09 586 4731, 0400-774 782, kirsti.kymalainen@kolumbus.fi

Plari 4/2009 ilmestyy joulukuussa.
Aineiston jättöpäivä 15.11.

www.helsinginetelapohjalaiset.fi

Mediakortti 2009

Formaatti: A4

Ilmoitushinnat:
värillisenä

1/1 s. 650 €
1/2 s. 400 €
1/4 s. 250 €
1/8 s. 150 €

mustavalkoisena
1/1 s. 450 €
1/2 s. 250 €
1/4 s. 150 €
1/8 s. 100 €

Ilmestyy vuonna 2009: 
vko 10, 21, 45 ja 51.   

Ilmoitusten viim. jättöpäivä: 
n:o 4 15.11.

Julkaisija varaa itselleen oikeuden 
ilmestymisaikojen muutoksiin.     

Päätoimittaja Terttu Savola
Elsankuja 2 B, 02230 Espoo 
puh./koti (09) 803 4668 
gsm 050-529 1171
terttu.savola@kolumbus.fi


