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Hyviä Uutisia Lapualta 
on kaupungin tiedotus-
lehti, joka ilmestyy 
kaksi kertaa vuodessa.

Lehti jaetaan jokaiseen 
lapualaistalouteen. 
Lehti on luettavissa 
myös kaupungin 
verkkosivuilla.

Lapuan kaupunki sai Harrasta-
misen Suomen malli -toimintaan 
Länsi- ja SisäSuomen aluehallin-
toviraston myöntämänä 160.000 
euroa.

MALLI MAHDOLLISTAA perusope-
tuksen vuosiluokkien 1.-9. sekä 
lisäopetuksen oppilaille avoimen, 
maksuttoman harrastamisen kou-
lupäivän yhteydessä. 
Lapualla hankkeeseen sitoutui 
koulujen ohella 14 toimijaa harras-
tamisen eri osa-alueilla. 
Kouluilla oli mm seuraavaa kerho-
toimintaa: eläin- ja luontokerho, 

Espanjakerho, kirjakerho, kirjal-
lisuuskerho, kädentaidot-kerho, 
lautapelikerho, liikuntakerho, me-
dia-, video- ja valokuvauskerho, 
metsästyskerho, musakerho, peli-
suunnittelu ja koodaus, pianoker-
ho, puutyö-/askartelukerho, retkei-
lykerho, rocket league, tanssikerho, 
touhukerho ja välipalakerho.

Harrastamisen 
Suomen malli

Sisällysluettelo

s. 3 ▶ Lapsiperheelle pa-
rempaa paikkaa ei olekaan 
kuin Lapua

s. 4 ▶ Lapualla lapsista 
kasvaa vahvempia

s. 5 ▶ Hahkan kauppiaspari 
innosti lapsetkin perhei-
neen Lapualle

s. 6 ▶ Takamäen lapsilla 
vajaa kilometri Liuhtarin 
kouluun
▶ Lapualle muutto toi 
päiviin lisää tunteja

s. 7 ▶ Lapua on paras 
paikka ikinä!

s. 8 ▶ Lapualla on yritteliäs 
ja eteenpäin vievä vire

s. 9 ▶ Vaatekauppias 
uskoo Lapuan keskustaan ja 
liike-elämään

s. 10 ▶ Lapualla kauppias 
on osa yhteisöä

s. 11 ▶ Elämyskohde, jossa 
tulee hyvälle mielelle
▶ Lemmikkien erikoisliike 
sopivasti reitin varrella

s. 12 ▶ Rakentajille ja 
remontoijille kattava valikoi-
ma ja parasta palvelua
▶ Lupa nauttia arjesta!

Kaupunginjohtajan terveiset 

Lapualla sijoitetaan
tulevaisuuteen

Yhdessä
pystymme 

mihin 
tahansa!

 T 
änä keväänä alakoululaiset pääsivät aloittamaan Liuhtarin 
uudessa koulussa ja Ritavuoren alakoululaiset aloittivat 
uudessa koulussa jo viime syksynä. Lapuan strategian, 
onnen reseptin, lupaus terveistä kasvu- ja oppimisympä-

ristöistä on toteutunut. Tässä lehdessä pääset kuulemaan suoraan 
asukkaidemme kertomana, minkälaista on lapsiperheiden mutkaton 
arki Lapualla. Asukkaiden kokemuksiin on helppo yhtyä siinä, että 
koulujen rakentaminen on ollut merkittävä sijoitus Lapuan tulevai-
suuteen. 

UUSIA KAAVA-ALUEITA ON viety kiitettävästi eteenpäin. Vuodelle 2021 
saatiin lisää monimuotoisia tontteja mm. Ritavuorelle ja Marielun-
din rantaan. Asumisvaihtoehtoja löytyy Lapualta omakotitaloista, 

rivi-, pari- ja kerrostaloista. Tämän 
lehden sivuilla voit tutustua asukkai-
demme asumis- ja arvovalintoihin.

Myös monimuotoiset harrastus-
mahdollisuudet korostuvat monissa 
asukaspuheenvuoroissa. Ilokseni 
voin kertoa, että Pohjanmaan 
Liikunta ja Urheilu ry:n hallitus valitsi 
Lapuan Kunnon kunnaksi 2020 ja 
palkitsi kaupungin 24.5.2021. Valin-

nan perusteita olivat mm. kehittämistoiminta kaikkien ikäryhmien 
liikunnan parissa, liikuntapaikkojen laatu ja laajuus, monipuolinen 
ja laaja liikuntapaikkarakentaminen sekä harrastamisen Suomen 
mallin nopea ja laajamittainen organisointi.

Harrastusvaihtoehtoja löytyy myös Lapuan yhdistyksistä. Lapu-
an kaupunki on luonut verkkosivuilleen yhdistysten ja asukkaiden 
virtuaalisen kohtaamispaikan. Tutustu Lapuan yhdistyksiin (lapua.
fi/yhdistykset). Nettisivullamme voit etsiä lapualaisia yhdistyksiä 
toimialoittain tai asiasanoilla.

Strategian mukaisen hyvinvointitavoitteemme toteutumista kuvas-
taa myös Kuntaliiton toteuttama kuntalaistutkimus, jonka perusteel-
la Lapuan kaupungin asukkaat olivat kuntapalveluihinsa tutkimus-
kuntien tyytyväisimpiä. Lapualaisten yleinen palvelutyytyväisyys oli 
4,04 asteikolla 1-5 ja Lapua jakoi tällä tuloksella kärkisijan. Lapua-
laisten yleisarvio kuntapalveluiden saavutettavuudesta oli 3,99 
asteikolla 1-5 ja tälläkin tuloksella Lapua ylsi toiseksi parhaimmaksi 
kyselyyn osallistuneista kunnista.

Lupaus 
terveis-

tä kasvu- ja 
oppimisym-
päristöistä on 
toteutunut.

Lapuan kaupungin yhtenä tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden li-
sääminen. Elinkeino-ohjelman mukaisesti kaupungin tehtävänä on luoda 
kilpailukykyiset olosuhteet yrittäjyyden ja elinkeinoelämän kehittymiselle 
ja yritysten kasvulle. Tässä lehdessä voit tutustua yrittäjien kokemuksiin 
ja siihen, minkälaista on toimia yrittäjänä Lapualla.

Lapuan kaupungin yhtenä lupauksena on olla tänään hyviä ja huomenna 
vielä parempia. Toivotan kaikki nykyiset ja tulevat asukkaat, yrittäjät ja 
yhteisöt kehittämään Lapuaa entistä paremmaksi. Yhdessä pystymme 
mihin tahansa.

Satu Kankare
Kaupunginjohtaja

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/
Digi- ja väestötietovirasto. 
Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän 
haltuun. 
Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing 
Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI
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Tässähän on vain pelkkää hyvää ja 
sitten on erinomaista!

Henri ja Linne Koskelan sekä lasten Liljan ja Helmin koti on vielä rakennustyömaana, mutta se tuntuu jo kodilta. Perheen haaveissa on, 
että muuttamaan pääsisi alkusyksystä.

Lapsiperheelle parempaa 
paikkaa ei olekaan kuin Lapua
LAPUALLE VUOSI SITTEN paluumuut-
taneet Linne ja Henri Koskela ke-
huvat kilpaa nykyistä kotikaupun-
kiaan.
- Ensimmäiset kaksi viikkoa hymyi-
lytti kaupassa käyntikin. Ei ruuhkia, 
ei jonoja, Henri Koskela kuvailee.

KOSKELAT MUUTTIVAT rivitalokak-
sioon Siirilään kahden lapsensa, 
Liljan (6 v) ja Helmin (3 v) kanssa. 
Parhaillaan heille on rakentumas-
sa kaksikerroksinen hirsitalo Kos-
kisuvannon asuntoalueelle, aivan 
keskustan tuntumaan. Oman kodin 
olohuoneesta ja keittiöstä on suo-
ra näkymä Lapuanjoelle, takapihan 
jatkeena on kaupungin puistoalue.
- Odotan muuttoa todella innois-
sani. Lilja aloittaa ekaluokan syk-
syllä Keskuskoulussa, joten olisihan 
se hienoa, jos hän voisi aloittaa 
koulutiensä heti täältä Koskikylän 
suunnasta. Eihän Siirilästäkään pit-

kä matka ole kouluun. Hän käy siellä 
nyt eskarissa, Linne Koskela suun-
nittelee.
Helmi puolestaan on päivähoidossa 
Marjapullassa, joka on lähes val-
mistuvan kodin vieressä.
- Muutimme Lapualle Tuusulasta, 
omakotitalosta, johon kuvittelim-
me jäävämme. Matkaa keskustaan 
oli sielläkin vain kolme ja puoli kilo-
metriä, mutta työmatkaan kuluikin 
sitten tunti mennen tullen, mikä on 
vähintään 40 tuntia kuukaudes-
sa pois jostain muusta. Kun ruuh-
ka-Suomesta muuttaa Lapualle 
elämään lapsiperhearkea, se on 
yhtä juhlaa. Meillä bonuksena on 
vielä se, että lasten kaikki isovan-
hemmat asuvat täällä, joten tarvit-
taessa hoitoverkosto ja kaikenlai-
nen muu apu on siltä osin vahva, 
Koskelat hymyilevät kilpaa.
He ovat asuneet opiskeluaikanaan 
myös Vantaalla ja Kuopiossa.

- Olikos Hakunilassa edes kirjas-
toa? Tuusulassa ja Kuopiossa kyllä 
oli, mutta eihän niitä voi verra-
ta mitenkään Lapuan kirjastoon. 
Vanhan Paukun Kulttuurikeskus 
on muutenkin niin ainutlaatuinen 
kokonaisuus, jossa on vaikka mitä. 
Kuntosali, rantakahvila, erikoisliik-
keitä, Taidemuseo, ravintola, mu-
siikkiopisto, kansalaisopisto, teat-
teri, elokuvateatteri ja monenlaisia 
palveluita kampaajasta lähtien, 
Linne Koskela luettelee.
Hän itse pyörittää sukupolven-
vaihdoksen myötä isänsä yritys-
toimintaa Kahvila Poutapäivää 
Voitilanjärven rannalla ja useita 
pehmiskioskeja maakunnan alueel-
la.
Hän antaa kehuja myös Lapuan 
kaupungin yrityspalvelu InvestLa-
puan suuntaan, jossa autettiin kä-
destä pitäen hyvin ja annettiin lisä-
potkua yritystoiminnan alkuun.

- Sukupolvenvaihdos osaltaan 
helpotti muuttopäätöstämme, jota 
olimme pyöritelleet mielessä jo jon-
kin aikaa, Linne arvioi.
- Koronan takia (ansiosta) minä 
olen siirtynyt etätyöhön, joka on-
nistuu oikein hyvin Lapualta käsin. 
Työskentelen Kuntarahoituskon-
sernissa, jossa toimin kuntasekto-
rille talouden ja rahoituksen neu-
vonantopalveluita tarjoavassa 
Inspira Oy:ssä.
Koskelat ovat hehkuttaneet nyt 
kotipaikkakuntaansa kaikille, jotka 
ovat saattaneet hämmästellä pa-
riskunnan muuttopäätöstä maa-
seutukaupunkiin.
- Tässähän on vain pelkkää hyvää 
ja sitten on erinomaista. Lapua on 
kaupunki, jossa on hyvä infra ja 
palveluverkot kunnossa. Harrastus-
mahdollisuudet ovat erinomaiset, 
on liikuntaa ja kulttuuria. Tämä on 
oikein lapsiperheen idylli!

Lähdimme seikkailullem-
me opiskelujen myötä. Nyt 

tuntuu, että olemme tulleet takai-
sin kotiin. Tänne me kuulumme!
Linne ja Henri Koskela

 Vaihtoehtojen runsaus on 
Lapuan voimavara. 

 Kun tulee luvattua suuria, 
niin sanojen takana myös 
seistään. Olemme tänään 
hyviä – huomenna vielä 
parempia.

 Yhteishenki, yritteliäi-
syys ja innovaatiot tekevät 
Lapuan tulevaisuudesta 
turvallisen.

 Lapualla emme tee "joko 
tai" vaan "sekä että". "Sekä 
että" -asenne pitää Lapuan 
avoimena uusille ideoille, 
kasvulle ja kehitykselle.
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koronan myötä muuttuneessa etä-
työarjessa ollut enää samanlaista 
merkitystä. Minna Utriainen joh-
taa liiketoiminnan muotoiluun kes-
kittyvää tiimiä luovuuteen, myyn-
tiin ja markkinointiteknologioihin 
keskittyvässä yhtiössä (Avidly Oyj). 
Ari Utriainen puolestaan on teol-
linen muotoilija ja työskentelee 

Kaakkois-Suomen ammattikor-
keakoulun (XAMK) luovien alojen 
tutkimusyksikön johtajana. Yh-
dessä he olivat omistajina mark-
kinointiviestinnän kasvuyhtiössä, 
joka muutama vuosi sitten myy-
tiin Avidly Oyj:lle. Heidän käsiensä 
kautta on kulkenut monen suoma-
laisen yhtiön ja organisaation brän-
din, markkinoinnin ja viestinnän 
kehitys mm. Kaslinkin ja Kouvolan 
Lakritsin brändäys sekä Lapuan 
kaupungin strategian kuvitus. 
- Erikoinen koronavuosi avasi sil-
mät monella tavalla. Etätyön käsi-
tys muuttui, mutta myös läheisten 

ihmisten merkitys ja arvomaailma. 
Jos ei halua olla kaukana, on oltava 
lähellä. Tämä oli hyvin arvopohjai-
nen muutos. Ehkä lähdimme ha-
kemaan juuri tuota onnen reseptiä, 
Minna kertoo hymyillen.
Minna on kotoisin Vimpelistä, Ari 
Kuopiosta ja perhe on asunut Ete-
lä-Suomessa lähes 20 vuotta. Las-
ten mummola on edelleen Vimpe-
lissä ja Minnan sisko perheineen 
on ostanut kodin ja muuttanut 
Lapualle Nurmosta kaksi vuotta 
sitten.
- Vielä puoli vuotta sitten elimme 
arkea siinä uskossa, että olemme 

löytäneet ja remontoineet itsellem-
me loppuelämän kodin. Asuimme 
1920-luvulla rakennetussa, idylli-
sessä mansardikattoisessa puuta-
lossa, jonka pihassa kasvoi yli 30 
luumupuuta. Sitten tuli pysähdys 
– meidät aikanaan yhteen saatta-
nut ystävämme sairastui vakavasti 

Lapualla lapsista kasvaa
vahvempia

 P 
erheessä on kolme lasta. 
Vilppu (7 v) ja Enni (13 v) 
menevät syksyllä Ritavuo-
ren uuteen kouluun ja Vil-

ma (17 v) lukioon.

PERHEEN VANHEMPIEN työt sujuvat 
osittain etäyhteyksien välityksellä, 
joten kotipaikkakunnan sijainnilla ei 

Utriaisen kolmilapsisen perheen muutto Kou-
volasta Lapualle kiteytyy yhteen lauseeseen.
- Uskomme, että Lapualla lapsistamme kasvaa 
vahvempia!

Tälle tontille rakentuu mei-
dän koti, iloitsee Utriaisen 
perhe Ari, Enni, Minna ja 
Vilppu. Minna kaappasi 
syliinsä myös heidän kum-
mipoikansa Urhon, joka 
pääsee jatkossa kipittä-
mään helposti heille leikki-
mään viereiseltä tontilta, 
jossa näkyy Minnan sisaren 
perheen koti.

Urho nauttii kesän lämmöstä. 
Vieressä tuoksuu mäntymetsä.
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Lapualla on lapsiperheille paljon 
kivoja paikkoja ja harrastuksia.

Aino Hahka

ja jouduimme kulkemaan hänen 
rinnallaan hyvin rankan saattohoi-
tomatkan. Se aika avasi näkemään, 
mitkä asiat tässä elämässä ovat 
aidosti tärkeitä. Hänen sanojaan 
lainaten lähdimme rohkeana uutta 
kohti. ”Muuttakaa. Eläessään on 
nämä tärkeät ratkaisut uskallettava 
tehdä”. Ehdimme vielä kertoa ystä-
vällemme joulun alla, että teemme 
tämän muutoksen – muutamme 
Lapualle siskon lähelle.

Sydän ja tunne edellä
Perhe teki lopulta muuttopäätök-
sen Lapualle sydän ja tunne edellä, 
vaikka syitä oli lopulta paljon mui-
takin.
- Meillä on aina ollut hyvin kiinteä 
ja läheinen suhde perheen kesken, 
joten eniten muuttopäätöksessä 
painoi sosiaalinen pääoma. Sisa-
ren perheeseen on syntynyt vauva 
lokakuussa, joten on ihanaa, että 
serkut saavat kasvaa yhdessä ja 
kummipoika pääsee tulemaan 
meille polkua pitkin, kunhan oppii 
kävelemään. Me pääsemme nyt 
jakamaan yhteistä arkea ja voim-
me olla aidosti tukena toistemme 
elämässä. Ihan superihana ajatus, 
että alamme rakentaa perheelle 
uutta loppuelämän kotia lähelle 
rakkaita, Minna toteaa kiitollisena. 
Utriaisen perhe liittyi Lapuan asuk-
kaiden vahvuuteen 1.5. Heidän vä-
liaikainen kotinsa on Lapuan kes-
kustan pienkerrostalossa. Hirsitalo 
Ritavuoreen valmistuu ensi vuoden 
alussa.
- Muuttopäätöksen jälkeen tam-
mikuussa kaikki sujui jouhevasti 

Hahkan kauppiaspari innosti 
lapsetkin perheineen Lapualle
K-SUPERMARKET KAUPPIASPARI 
Aino ja Jari Hahka ovat aloittaneet 
Lapualla kauppiaina kuusi vuotta 
sitten. Ensimmäiset kaksi vuotta 
he kulkivat työmatkansa Seinäjo-
elta, mutta päättivät helpottaa ar-
keaan muuttamalla Lapualle.

- ENSIN OLIMME KOKEEKSI vuok-
ralla, mutta nyt olemme osta-
neet paritalon kauniilta paikalta 
Lapuanjoen varrelta. Myös tytär 
perheineen muutti Lapuan Tiis-
tenjoelle kuusi vuotta sitten, jolloin 
siirryimme Ikaalisista kauppiaiksi 
Lapualle.
- Elina ja hänen miehensä Tomi 
löysivät 1947 rakennetun vanhan 
omakotitalon, jota he ovat remon-
toineet omannäköisekseen. Elina 
on myös kaupassa töissä, mutta 
hänellä riittää säpinää nyt koto-
nakin, jossa vauhtia päiviin tuovat 
neljä lasta Viljami (10 v), Aatos (6 
v), Noel (3 v) ja nuorimmaisena 8  

kuukautta vanha Isla, Aino Hahka 
kertoo.
Hahkat ovat innoissaan siitä, että 
ovat saamassa myös poikansa 
Tonin perheineen Lapualle. Toni 
ja hänen vaimonsa Riikka Lahti 
ihastuivat Ritavuoren uusimpaan 
asuntoalueeseen ja ostivat äsket-
täin sieltä tontin läheltä koulua.
- Toni oli Supermarket-kauppiaa-
na Kurikassa, jossa he edelleen 
asuvat. Hän on siirtynyt kesä-
kuun alussa jatkamaan kauppias- 
uraansa Seinäjoella K-Market 
Kasperissa. Tästä syystä per-
heen kodin sijaintipaikkakunta on 
ollut jo jonkin aikaa mietinnäs-
sä. Me olemme vahvasti suosi-
telleet heille Lapuaa. Paitsi, että 
Lapua on juuri sopivan kokoinen 
kaupunki lapsiperheelle, se toi-
si samalla lapsenlapset, Emman  
(8 v) ja Nellan (5 v) myös lähem-
mäksi meitä, Jari Hahka toteaa.
Hahkan tytär ja poika lapsineen 

ovat jo testanneet Ritavuoren kou-
lun monipuolisen ulkoilualueen 
toiminnot isovanhempiensa kans-
sa, joista kaikki, nuorimmasta van-
himpaan, ovat löytäneet itselleen 
sopivaa touhuamista. Aikaa on 
saattanut vierähtää useampikin 
tunti ulkoillessa.
- Lapualla on lapsiperheille pal-
jon kivoja paikkoja ja harrastuksia. 
Olemme käyneet heidän kanssa 
skeittipuistossa, luistelemassa, ui-
mahallissa, liikennepuistossa, kir-
jastossa ja Simpsiöllä, Aino Hahka 
luettelee muutamia esimerkkejä.
Hän itse käy vesijumpassa.
- Lisäksi me lenkkeilemme lähi-
alueella, Ritavuoren kuntoradalla ja 
Simpsiöllä, joissa voi talvella käydä 
myös hiihtämässä. Viime syksynä 
hankimme sähköpyörät ja nyt nau-
timme pyöräilystä aina kun mah-
dollista. Lapualla on hyvät kevyen-
liikenteen väylät ja mukavia reittejä 
pyöräilyyn, Hahkat kehuvat.

Aino ja Jari Hahka ovat sähköpyöriensä myötä innostuneet pyöräilystä. Yksi tuttu lenkki kulkee Pou-
tun riippusillan kautta, jossa on kauniit jokimaisemat.

Edessä istumassa Joonas Viitala ja Minna Aho, sylissään Urho kah-
deksan kuukautta. Perhe muutti Lapualle Nurmosta kaksi vuotta 
sitten. Heidän kanssaan arkea pääsevät nyt tiiviimmin jakamaan 
Ari, Minna, Enni ja Vilppu Utriainen.

ja nopeasti. Yhden päivän aika-
na sovittiin tontti, hirsitalotarjous 
ja vieläpä rakentaja! Täällä on jo 
saanut tuntumaa siitä, miten asiat 
vain laitetaan järjestymään. Se on 
niin konkreettisesti tullut ilmi, että 
täällä sanojen takana on tekoja ja 
se on ihan mieletöntä, Ari Utriainen 
kehuu kaupunkia.

Lapset innoissaan
Perheen lapset ovat vähintään yhtä 
innoissaan Lapualle muutosta.
- Vilmalle löytyi heti kesätöitä, 
Vilppu otettiin hienosti mukaan 
urheiluharrastuksiin ja Enni pääsi 
jatkamaan uintiharrastustaan kil-
paryhmässä. Uteliaana tutustum-
me uuteen kotikaupunkiimme, joka 
on selkeästi aktiivinen kulttuuri- ja 
urheilukaupunki. Kaikesta näkee, 
että Lapualla on panostettu lapsiin 
ja lapsiperheisiin. Lapsista kasvaa 
täällä vahvempia kun koulussa ja 
harrastuksissa mukana olevat ai-
kuiset selkeästi haluavat heidän 
pärjäävän ja löytävän paikkansa 
maailmassa, Minna ja Ari Utriainen 
iloitsevat.

Täällä sa-
nojen taka-

na on tekoja ja se 
on ihan mieletön-
tä.
Ari Utriainen
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Liuhtarista Takamäkien on sujuva lähteä töihin: 
äiti Tiinan Alahärmään ja isä Villen Seinäjoelle.

Takamäen lapsilla vajaa 
kilometri Liuhtarin kouluun
Tiina ja Ville Takamäki ovat aset-
tuneet Lapualle asumaan 2003. 
Ensimmäisen yhteisen kodin si-
jaintipaikaksi valikoitui Liuhtarin 
asuntoalue. Talo valmistui 2004. 

Nyt heillä on kolme lasta ja he ovat 
rakentaneet kolme taloa, kaikki sa-
malle asuntoalueelle. Uusimmas-
sa he ovat asuneet vuodesta 2016 
lähtien.

- LIUHTARI VALIKOITUI KODIN pai-
kaksi siksi, että alueella sijaitsi so-
pivan kokoinen koulu. Harkinnassa 
olivat asuntoalueet myös Alanur-
mossa tai Poutussa. Sitten syntyi-

vät pojat, Topi (s. 2007) ja Atte (s. 
2009). Päätimme rakentaa vähän 
isomman talon ja laitoimme kodin 
myyntiin. Kauppa kävi niin nopeas-
ti, että koti myytiin kolmessa päi-
vässä, Tiina Takamäki muistelee.

Heidän rakennusprojektinsa eivät 
jääneet kahteen taloon.
- Perheemme kasvoi tyttärellä, 
kun Nella syntyi. Vielä tarvittiin li-
sää tilaa, että kaikille lapsille saa-
taisiin omat huoneet. Kolmannen 
talon päätimme kuitenkin raken-
nuttaa, kun kaksi ensimmäistä oli 
rakennettu itse.
- Olemme kuitenkin halunneet 
asua Liuhtarin alueella, ettei las-
ten tarvitse vaihtaa koulua. Mikä 
parasta, perheen nuorimmainen 
saa aloittaa syksyllä koulutiensä 
upouudessa Liuhtarin koulussa, 
missä on vielä myös meidän lap-
sista keskimmäinen. Vanhin on 
yläkoulussa, joten hän puolestaan 
ehti alakouluaikanaan kokea Liuh-
tarin koulun monet muutosvaiheet 
ja ehti aloittaa yläkoulun ennen 
uuden koulun valmistumista, Tiina 
Takamäki kertoo.
Nyt Takamäen lapsilla on 900 met-
rin koulumatka, joka käytännössä 
tarkoittaa viittä minuuttia kotoa 
kouluun. Myös yläkoulu on sopivan 
pyörämatkan päässä. Eikä harras-
tuksiinkaan ole pitkä. Takamäessä 

Nella on käynyt eskarin Päiväkoti 
Marjapullassa ja aloittaa syksyllä 
koulun. Atte käy jo Liuhtarin koulua. 
Harrastavasta Takamäen perheestä 
kuvaan ehti myös äiti Tiina ja mukaan 
siepattiin Nipsi-kissa.

pelataan koripalloa Kobrissa, jalka-
palloa ja futsalia Ponnistuksessa, 
käydään musiikkiopistossa ja nais-
voimistelijoissa.
- Lapualla on todella paljon har-
rastusmahdollisuuksia lapsil-
le. Lasten koripalloharrastuksen 
myötä me Villen kanssa on käyty 
aikuisten kuntokoriksessa, minä 
satunnaisesti mimmikoriksessa ja 
Ville miesten harrasteporukassa. 
Minä olen myös Korikobrien halli-
tuksen sihteeri ja Liuhtarin koulun 
vanhempainyhdistykseenkin olen 
mennyt mukaan, Tiina sanoo.
Liuhtarista Takamäen vanhempien 
on myös sujuva lähteä töihin, Tii-
nan Alahärmään, jossa hän on kou-
lun johtajana ja Villen Seinäjoelle 
sähkötukkuliikkeeseen. Valtatie 
19:ää molemmat lähtevät vastak-
kaisiin suuntiin. Valtaväylälle he 
sujahtavat nykyisin kätevästi, kun 
Liuhtariin rakentuivat uudet liiken-
nejärjestelyt.
Nyt Takamäen perheessä seura-
taan innolla Liuhtarin koulun ul-
koalueen rakentumista, jonne on 
tulossa monipuolinen kokonai-
suus.
- Sinnehän on tulossa vaikka mitä. 
Vaijeriliuku, kuten Ritavuoren uu-
den koulun alueella, keinumaailma, 
liikuntarata, pelikenttä ja paljon 
muuta, Tiina muistelee näkemään-
sä luonnospiirrosta piha-alueesta.

Lapualle muutto toi 
päiviin lisää tunteja
RITAVUOREN ASUNTOALUE alkoi 
tuntua nuoren opettajaparis-
kunnan Riina Männistön ja Olli 
Rannikon mielestä niin omalta, 
että kun he kävivät siellä sijaitse-
valla kuntoradalla ja lenkkipoluilla 
useasti ulkoilemassa he päättivät 
hankkia sieltä tontin kodilleen.

TALO ON RAKENTUNUT talven aika-
na Ritavuoren uuden koulun mai-
semiin ja pariskunta pääsi muutta-
maan sinne heti kesän alkajaisiksi.
- Päädyimme hankkimaan talo-
paketin, joka pystytettiin lämmi-
tysvalmiiksi ja siitä isoveljeni Mika 
Männistö jatkoi rakentamista. La-
pualla olemme asuneet puolitoista 
vuotta rivitalossa Ränkimäellä, Rii-
na Männistö kertoo.
Molemmat ovat yläkoulun opet-
tajia. Olli on ollut liikunnan ja ter-
veystiedon opettajana Lapualla 
kahdeksan vuotta, Riina matema-

tiikan, fysiikan ja kemian opetta-
jana viisi vuotta. Riina on kotoisin 
Alajärveltä, Olli Alavudelta. Alavus 
oli pariskunnan kotipaikkakuntana 
ennen Lapualle muuttoa.
- Lapualle muutto tuntui luonte-
valta vaihtoehdolta. Sen jälkeen 
päiviin on tullut paljon lisää tunteja, 
kun työmatka kestää vain muuta-
man minuutin.
- Meillä oli ajatus rakentaa Alavu-
delle ja mietimme vaihtoehtona 
myös Kuortanetta. Lopulta Lapua 
alkoi houkuttaa. Täällä on tarjol-
la koko paketti. Lyhyt työmatka, 
hienot ja monipuoliset lenkkei-
lymaastot, urheilutalo, uimahal-
li, kuntosalit, upea kirjasto, Riina 
Männistö luettelee heille mieluisia 
paikkoja.
Ritavuoren asuntoalueeseen he 
mieltyivät mm. siksi, että pääse-
vät koiraharrastajina ulkoilemaan 
metsäolosuhteisiin.

- Harrastamme myös tokoa, joka 
on koirien urheilulaji. Minä myös 
koulutan rally-tokoa, Riina toteaa.
Olli Rannikko puolestaan harrastaa 

metsästystä ja Riinakin on suorit-
tanut metsästyskortin sekä ollut 
mukana hirvimetsällä.
- Emme vielä ole liittyneet Lapual-

la metsästysseuraan, mutta Pou-
tun seura on mietinnässä. Ilmei-
sesti heidän metsästysmaitaan on 
täällä uuden kotimme suunnalla. 

Kyläkoulun opettajat Olli Rannikko ja Riina Männistö raken-
sivat kotinsa Ritavuoren uusimmalle asuntoalueelle. Myös 
koirat Kamu ja Panda ovat innoissaan, vieressä tuoksuu 
metsä ja lenkkimaastot alkavat kotipihasta. 
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MELKO TARKKAAN VUOSI sitten Nur-
menniemen perhe pakkasi koti- 
irtaimistonsa pahvilaatikoihin Haa-
pajärvellä. Siinä vaiheessa he eivät 
vielä aavistaneet, että koti löytyy 
Lapualta.
- Meidän oli pakko muuttaa pois, 
koska lapset sairastuivat vakavas-
ti koulun sisäilmaongelmien takia. 
Sitten tietoomme tuli Lapua ja kau-
punkiin rakennetut uudet koulut. 
Muuta ei tarvittu. Muuttokuorma 
lähti Lapualle, Marjo ja Jani Nur-
menniemi kertovat tarinaansa 
muutosta vieraalle paikkakunnalle 
Etelä-Pohjanmaalle.

HEILLÄ EI OLLUT MITÄÄN ennakkokä-
sityksiä kaupungista. Se oli vain yksi 
paikkakunta kartalla. Vuodessa siitä 
on kuitenkin tullut Nurmenniemen 
perheelle paras paikka ikinä!
- Lapset, Erika (10 v) ja Mikael (12 v), 
sen sanoivat ensimmäisinä. Nyt on 
tultu kotiin!
Nurmenniemen perheen koti on nyt 
Liuhtarissa. He asuvat vanhan poh-
jalaistalon toista päätä. Toisessa 

päässä asuu Kurjen luomuyrttitar-
han yrittäjä Merja Phoenix perhei-
neen.
- Merja löysi meidät, kun etsimme 
asuntoa. Meitä onnisti, sillä asun-
non lisäksi saimme vuokrananta-
jistamme läheiset ystävät. Bonuk-
sena samassa pihapiirissä on lisäksi 
maakunnan ainoa luomuvihannek-
sia tuottava kasvihuone. Olemme 
siellä myös apuna vapaa-ajalla, 
Marjo iloitsee.

Arki sujuu 
mutkattomasti
Lapsilla on lyhyt matka Liuhtarin 
kouluun, keskusta ja harrastusmah-
dollisuudet ovat kaikki lähellä. Ter-
veyskeskuskin on melkein vieressä. 
Palvelut toimivat ja kaikki sujuu hel-
posti ja mutkattomasti.
- Tämä ei edes tunnu todelliselta, 
että palaset ovat nyt loksahtaneet 
kohdilleen. Lisäksi meillä molem-
milla on työpaikat. Jani sai vakipai-
kan urheilutalolla laitosmiehenä ja 
minä olen lähihoitajana Niittypuis-
ton palvelukodissa, Marjo toteaa.

Hän kehuu yhdessä miehensä kans-
sa Lapuan palveluita, jotka muualta 
tulleiden silmin ovat osoittautuneet 
erinomaisiksi.
- Vieläkin tulee tunne, että wou, kun 
arjen asiat vain sujuvat. Me olemme 
joutuneet useasti lasten kanssa 
turvautumaan terveyspalveluihin. 
Täällä pääsee hoitoon viikonloppui-
sinkin, jolloin kiirevastaanotto toi-
mii iltaan asti. Erikoissairaanhoito 
on vain parinkymmenen minuutin 
matkan päässä ja Lapualla on myös 
ensivastepalvelu, Marjo nostaa pie-
niä, mutta tärkeitä asioita esille.
- Lapualla on myös investoitu tule-
vaisuuteen rakentamalla uusia kou-
luja ja niiden oheen on rakentunut 
komeita liikuntasaleja ja ulkoliikun-
tapaikkoja. Patruuna-Areena on ai-
van huippupaikka tämän kokoises-
sa kaupungissa, Jani Nurmenniemi 
hehkuttaa.

Uudet asukkaat toivat
uuden lajin
Lapua sai Nurmenniemistä uudet 
asukkaat, mutta aktiivinen perhe 

toi paikkakunnalle mukanaan myös 
kokonaan uuden urheilulajin, kah-
vakuulaurheilun. Jani on mm. lajin 
maailmanmestari ja hänen nimis-
sään on myös lajin maailmanennä-
tys.
Marjo puolestaan vaikuttaa Suo-
men painonnostoliitossa asiantun-
tijana ja on kahvakuulaurheilun laji-
jaoston puheenjohtaja.
- Lapuan Ponnistus sovitti uuden 
lajin toimintaansa mukaan ja edus-
tan sitä kilpailuissa. Seuraavaksi 
suunnitelmissa on ensimmäisenä 
maailmassa suorittaa kahvakuu-
laurheilun 24 tunnin haaste. Itse-
näisyyspäivänaattona jo tein 12 
tunnin vastaavan urheilusuorituk-
sen, Jani kertoo.
Nurmenniemen lapset harrastavat 
salibandya, e-urheilua ja teatteria.
- Odotamme innolla Lapuan kesä-
tapahtumien alkamista. Olemme 
kuulleet, että täällä on vaikka mitä. 
Vanhan Paukun festivaali, Kesää 
Kauppakadulla -tapahtumaillat ja 
paljon muuta, Nurmenniemet to-
teavat.

Lapua on paras paikka ikinä!

Marjo ja Jani Nurmenniemelle tär-
kein peruste Lapualle muuttamises-
sa oli, että lapset pääsevät sisäil-
maltaan terveeseen kouluun. Se on 
vetovoimatekijä, joka toi meidätkin 
Lapualle. Mikael on iloinen, että 
Liuhtarin uusi koulu on lähellä kotia. 
Perheen seurana myös Elsa-koira.

TERVEET KASVU- 
JA OPPIMIS-
YMPÄRISTÖT

Lapualla on investoitu tulevaisuuteen
rakentamalla uusia kouluja.

Wou, kun arjen 
asiat vain sujuvat.

Marjo Nurmenniemi

QR-koodien kautta pääsee 
tutustumaan koulujen 
360-esitykseen.

- koulu on mitoitettu 180 ala-
koululaiselle, 30 esikoululaiselle 
ja 32 erityiskoulun oppilaalle

 Liuhtarin koulun piha-alueet 
rakentuvat tämän vuoden aika-
na. Monipuoliselle piha-alueelle 
pystytetään lasten valitsemia 
pihaleikkivälineitä, monitoimi- 
areena sekä yleisurheilulait-
teita. Kaikissa koululiikunta-
paikoissa on otettu huomioon 
erityisryhmien tarpeita, mutta 
Liuhtarissa esteettömyys on 
huomioitu erityisesti.

- koulu on mitoitettu 300 oppi-
laalle ja 40 esikoululaiselle

 Ritavuoren koulu sijaitsee  
metsämaisemassa, joka luo 
mukavat puitteet  metsäisellä 
liikuntareitillä liikkumiseen. 
Koulun pihalla on useita leikki-
välineitä sekä monitoimiareena.  
Lisäksi lähiaikoina rakennetaan 
parkour-alue, luistelurata sekä 
urheilukenttä. 

Liuhtarin koulu

Ritavuoren koulu

- lukio on mitoitettu n. 300 
oppilaalle

 Lukion piha-alue tarjoaa 
mainion ulkokuntoilupaikan 
sekä palloilualueita;  piha 
soveltuu kaikenikäisille käyttä-
jille. Laadukas frisbeegolf-rata 
kiertää lukion viereistä Kiviristin 
kenttäaluetta.

Lapuan lukio
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JOUTTIKALLION
TEOLLISUUSALUE

 M 
arian lapsuudenkoti on 
Lapuan Kauhajärvellä, 
Miikan Soinissa.
Opiskeluajan asuimme 

Seinäjoella. Minulla oli harjoittelu-
paikka Lapualla ABC-liikennemyy-
mälässä ja täällä kulkiessani näin 

vuokrataan -kyltin tämän meidän 
nykyisen toimitilan kohdalla. Se oli 
ensimmäinen sytyke yrittäjänpo-
lulle, johon minulla oli jo nuorena 
kova polte, Miika Saarenpää ker-
too.
Vuokratila sai Saarenpäästä aluk-

Lapualla on yritteliäs ja 
eteenpäin vievä vire
Pian seitsemäntoista vuotta Lapualla IKH-ket-
juun kuuluvaa Saarenpää Oy:tä luotsaava 
yrittäjäpari Maria ja Miika Saarenpää ovat juur-
ruttaneet yrityksensä ja kotinsa Lapuan maa-
perään. 

Lapua tarjoaa puitteet, 
jossa yritys voi menestyä 

ja perhe viihtyä.
Maria ja Miika Saarenpää

Etelä-Pohjanmaan parhaat 
teollisuustontit löytyvät
Lapuan Jouttikalliolta.

 Valtatie 19:n itäpuolella 
Jouttikalliolla on tällä hetkellä 
teollisuuden käytettävissä 115 
ha.

 Uuden kaavoituksen myötä 
Jouttikallion kalliopohjainen 
teollisuusalue kasvaa 200 
hehtaarilla.

 Tontteja on valittavana noin 
3000 m2:stä useisiin hehtaa-
reihin; mahdollisuus nopeaan 
rakentamiseen.

Kysy lisää!
maankäyttöinsinööri
Markku Turja
puh. 044 438 4631
markku.turja@lapua.fi
 
elinkeinotoimenjohtaja
Jouko Vuolle
Investlapua
puh. 044 438 4050
jouko.vuolle@lapua.fi 

toimitusjohtaja
Matti-Pekka Dahlgren
Investlapua Oy
puh. 044 438 4015
matti-pekka.dahlgren@
investlapua.fi

 Logistinen sijainti, sitoutunut 
ja osaava työvoima, alihankin-
taverkostot  sekä yrittäjämäi-
sesti toimiva kaupungin hallinto 
luovat yrittämiselle vahvat 
toimintaedellytykset.

 Lapuan yleinen kiinteistö-
vero%,  jota käytetään mm. 
tuotantorakennuksiin, konehal-
leihin ja teollisuusrakennuksiin, 
on  1,05 %  (= huomattavasti 
alempi kuin suuremmissa kau-
pungeissa).

 Lapualla yrittäjä voi saada 
toimitilarakentamiseen inves-
tointitukea 20 %.
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si vuokralaisen ja hän kulki puoli 
vuotta Seinäjoelta yrityksessään 
töissä.
- Myös kodin perustaminen La-
pualle alkoi houkutella. Lopulta 
se tuntui luonnolliselta ja toimi-
valta ratkaisulta muuttaa samalle 
paikkakunnalle, missä on työt ja 
asiakkaat. Maria oli koko ajan ha-
lukas muuttamaan Lapualle, Miika  
toteaa.
Saarenpäät ovat ostaneet omaksi 
Lapuan kiinteistön ja laajentaneet 
sitä useaan otteeseen. Kymmenen 
vuotta sitten he aloittivat toimin-
nan myös Alajärvellä ja nyt uusim-
pana ketjun lenkkinä on Seinäjoelle 
perustettu kolmas, kokonaan uusi 

IKH-myymälä.
- Lapua säilyy yrityksen päätoi-
mipaikkana, totta kai. Seinäjoen 
myymälän perustaminen tuntui 
luonnolliselta, seuraavalta kehitys-
askeleelta. Uusi liike avataan siellä 
elokuussa Starkin kiinteistössä, 
Miika Saarenpää kertoo.
 
Yritys palkkaa
lisätyövoimaa
Laajentamisen myötä yritys myös 
palkkaa lisää työntekijöitä. Lisä-
työvoimantarve on 7-10 henkilöä. 
Sen jälkeen Saarenpää työllistää 
yhteensä noin 25 työntekijää.
Yrittäjäpariskunnan mielestä La-
pualla on hyvä toimia, kun ympärillä 
on paljon yrittäjyyttä, jota he voivat 
omalla erikoisalallaan tukea ja pi-
tää pyöriä pyörimässä. Saarenpäät 
on palkittu vuosi toisensa jälkeen 
ketjun parhaimpana työkalumyyjä-
nä niin Lapualla kuin Alajärvelläkin.
- Tulos on suoraan verrannollinen 
siihen, että tämä on vireä paikka-
kunta, joka kehittyy ja jossa remon-
toidaan ja rakennetaan paljon. Sen 
lisäksi täällä on paljon pienyrittä-
jyyttä, teollisuutta ja maataloutta, 
Maria toteaa.

Yrittäjäystävällinen 
kaupunki
Lapuan kaupunki on myös sopivan 
kokoinen paikkakunta, jossa väki 
tuntee toisensa ja asiat etenevät 
nopeasti.
- Hyvä esimerkki siitä on, kun 
miesten liigan koripallopelissä otin 
puheeksi kaupungin yhden päättä-
jän kanssa yritykseni laajentamis-
suunnitelman ja sanoin tarvitse-
vani lisätilaa, mutta että tontilla ei 
ollut riittävästi rakennusoikeutta. 
Sain saman tien neuvot keneen 
virkamieheen otan yhteyttä. Kaa-
vamuutos laitettiin vireille, raken-
nusoikeutta nostettiin ja saimme 
rakentaa lisää toimitilaa.
Perheenä Saarenpäät arvostavat 
Lapuaa myös kotipaikkakunta-
naan.
- Meillä on viisi lasta. Nuorim-
mainen Elli on perhepäivähoidos-
sa, Ellen Liuhtarin aivan uudessa 
alakoulussa, Amanda yläkoulus-
sa, Emil myös uudessa koulussa 
Sedussa ja Anni kirjoitti ylioppi-
laaksi uudesta lukiosta, Maria ker-
too.
Perheessä harrastetaan paljon. Pe-
säpalloa, jalkapalloa, teatteria, lau-
lua, ratsastusta jne.
- Harrastuspaikat ja -kentät ovat 
lähellä, halutessa polkupyörämat-
kan päässä, Maria toteaa tyytyväi-
senä.

Miika ja Maria Saarenpään 
yrityksen kotipesä on 
Lapualla sekä toimipaikka 
lisäksi Alajärvellä ja pian 
myös Seinäjoella.

Vaatekauppias uskoo 
Lapuan keskustaan ja 
liike-elämään
PUKEUTUMISEN JA MUODIN tavara-
taloa H&J Pirttistä Kauppakadulla 
pitävä toisen polven yrittäjä Jani 
Pirttinen odottaa toiveikkaana 
alkukesän juhlakauden alkamista. 
Se toisi tärkeän piristysruiskeen 
vaatekauppiaalle haasteellisen 
vuoden jälkeen.
Vaikka hiljaisempaa on ollut, niin 
Pirttinen uskoo vahvasti Lapuan 
keskustaan ja liike-elämään.
- Laskin, että viime vuonna minul-
le tuli 301 työpäivää. Koen tämän 
vaateliikkeen toiminnan tärkeäksi 
paikkakunnalle. Haluan jatkaa pal-
velua ja omalta osaltani pitää kes-
kustan elävänä. Kaikki eivät halua 
peltomarkettien ketjuliikkeisiin. 

ASIAKKAAT TOIVOVAT tarvittaessa 
myös henkilökohtaista palvelua 
tutuilta myyjiltä kiireettömässä il-
mapiirissä, Jani Pirttinen toteaa.
Hän kertoo, että pienellä paikka-

kunnalla toimivan yrityksen etu on 
persoonallisuus.
- Tänne voi tulla kuin kotiinsa 
katselemaan ja sovittelemaan. 
Vaihdetaan kuulumisia ja keskus-
tellaan päivän polttavista aiheista. 
Tärkeintä on, että asiakas saa tar-
vitsemansa hyvän palvelun kera, 
monipuolisen valikoiman ja kilpai-
lukykyisten hintojen lisäksi, Pirtti-
nen sanoo.
Lapualaisille on itsestään sel-
vää se, että muutaman askeleen 
päähän liikkeestä pääsee autolla 
ilmaiseen parkkiin, jossa on aina 
tilaa. Muualta tuleville se on ihme-
tyksen aihe.
- Täällä poikkeavat matkalaiset ja 
retkeläiset toteavat monesti ää-
neen, että onpa tänne helppo tulla. 
Lisäksi liikkeen valikoimasta löytyy 
monen merkkiset tuotteet käytän-
nöllisistä aina lifestyle muotiin. 
Nyt olen laajentanut valikoimaa 

myös kenkiin, että halutessaan 
asiakkaat saavat yhdellä kaup-
pareissulla kaiken tarvitseman-
sa. Erityisesti miehet arvostavat 
sitä, että yhdestä paikasta löytää 
kaiken, puvun, paidan, solmion, 
kengät, päällystakin, hatun ja jopa 
alusvaatteet, Jani Pirttinen kertoo.
Hän on ollut kauppiaana sukupol-
venvaihdoksen myötä viisi vuotta 
ja yrityksen vetovastuussa sitä en-
nen jo pidemmän aikaa.
- Olen seurannut Lapuan keskus-
tan kehitystä aitiopaikalta. Paljon 
on tapahtunut ja paljon on vielä 
kehitettävääkin. 
Pyhälahden aukio paikkakunnan 
olohuoneena on erinomainen 
kohtaamispaikka. Innolla odotan 
”olohuoneen” laajentumista myös 
Kauppakadun toiselle puolelle, 
Laurilanpuistoon. Puiston alueella 
on potentiaalia ihan vaikka mihin, 
Jani Pirttinen arvioi.

Yrittäjä Jani Pirttinen seuraa ydinkeskustan kehitystä aitiopaikaltaan Kauppakadun varrella.

Potentiaalia Lapualla on 
vaikka mihin.

Yrittäjä Jani Pirttinen
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Lapualla kauppias 
on osa yhteisöä
- LAPUA ON JUURI SOPIVAN kokoi-
nen paikkakunta toimia ja olla lä-
hellä asiakkaita joka tilanteessa, ei 
vain kaupanteon hetkellä. Lisäksi 
on tarjottava parasta palvelua jo-
kaiselle, joka kaupan ovesta as-
tuu sisään, Veikon Koneen yrittäjä 
Sami Latomäki tiivistää toimin-
nan ytimen.

HÄNEN MIELESTÄÄN PIENELLE maa-
laiskaupungille on tärkeää, että 
jokainen, niin yrittäjät kuin kunta-
laiset, kantavat oman vastuunsa 
paikkakunnan menestyksestä. Se 
luo yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.
- Tästä syystä olen myös tuke-
massa eri tavoin kaupungissa ta-
pahtuvaa toimintaa, urheilua ja 

kulttuuria. Lapuan Veikon Koneen 
logo näkyy monessa peliasussa ja 
-tapahtumissa.
- Pieneksi paikkakunnaksi Lapual-
la tapahtuu mahdottoman paljon 
positiivisia asioita. Jos ei aina itse 
muisteta niitä arvostaa, kun olem-
me niin tottuneet siihen, että kaikki 
on paremmin kuin hyvin, niin on-

neksi tänne muuttavat uudet asuk-
kaat siitä muistuttavat, Latomäki 
toteaa.
Veikon Kone sijaitsee Kulttuurikes-
kus Vanhaa Paukkua vastapäätä 
leipuri Salmen 1929 rakentamassa 
liikekiinteistössä. Lisäksi sen ta-
kana on uudempi 3-kerroksinen 
rakennus toimistoineen ja varas-

toineen.
- Moni on hämmästellyt sitä, että 
meiltä löytyy isokin kodinkone-
tuote heti kivijalkakaupasta tai vä-
hintään seuraavana päivänä, kun 
isoissa hallimyymälöissä ne ovat 
pääsääntöisesti tilaustuotteita ja 
asiakas saa ostoksensa monen vii-
kon jälkeen.

Latomäen mielestä ei voi myös-
kään keskittyä mihinkään pieneen 
tuoteryhmään, vaan valikoiman on 
oltava laaja – maakunnan paras.
- Yrittäjälle ei riitä, että avaa oven 
aamulla. Asiakkaat haluavat palve-
lua, mihin sisältyy se, että tarjolla 
on oikeita tuotteita, oikeaan hin-
taan. Kaikki hinnat ovat näkyvillä 
netissä, jossa asiakas voi vertailla 
niitä. Verkkokauppa on nykyisin 
yrityksen tärkein näyteikkuna, La-
tomäki kertoo.
Hänen mielestään verkkokauppa 
on tuonut yritykseen laajemman 
asiakaspohjan maakunnasta ja 
kauempaakin.
- Minua ilahduttaa myös nuo-
ret asiakkaat, jotka tulevat joskus 
matkojenkin päästä, kun netistä 
on ensin katsottu, että meiltä tuo-
te löytyy hyllystä. Sitten lähdetään 
vaikka mopoautolla kymmenien 
kilometrien päästä Lapualle kaup-
paan hakemaan AirPodsit.
- Tai kun pikkujantterit tulee kaup-
paan kysymään Veikon Koneen 
tarroja. Ensin ihmettelin, että mikä 
juttu. Sitten teetin kolmen kokoisia 
tarroja ja pian sain tilata niitä lisää. 
Nyt meidän tarroja on liimattuna 
polkupyörien runkoihin ja koulu-
kirjojen kansiin. Se kertoo minulle, 
että olemme onnistuneet. Paapan 
vuonna 1946 perustamassa yrityk-
sessä on aina vedetty suuntaviivoja 
tulevaisuuteen, mutta toimittu ky-
läpelimannimeiningillä. 
Tänne tullaan kuin kotiin, vaihde-
taan kuulumisia, nostetaan tavara 
kyytiin, opastetaan käytön alkuun, 
jos tarvitaan, ja hoidetaan homma 
loppuun asti, Sami Latomäki sa-
noo.

Latomäen kodinkoneliikkeen nelikko Heikki Mäkelä, Sami Latomäki, Leevi Rantala ja Vesa-Matti Kupari ovat asiakastyössä koko persoo-
nallaan. Kaiken lähtökohta on hyvä palvelu.

Pieneksi 
paikkakun-

naksi Lapualla 
tapahtuu mah-
dottoman paljon 
positiivisia asioi-
ta.
Sami Latomäki
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LAPUAN KESKUSTASSA sijaitseva 
Leipurin Putiikki on jokaisen jau-
hopeukalon ja juhlien järjestäjän 
paratiisi, mutta sitä se on laajalla 
valikoimallaan myös alan ammat-
tilaisille. Alun perin yritys syntyikin 
verkkokaupaksi leipurin omista 
tarpeista. Asiakkaiden toiveesta 
se laajeni myös kivijalkaliikkeeksi.

- LEIPURINA TILASIN ITSELLENI ta-
varaa netin kautta. Pikkuveljeni 
ehdotti, että kokeilisin verkko-
kauppaa itse. Päätin kokeilla ja 
perustin ensimmäisen verkkokau-
pan 2009. Se sai niin suuren suo-
sion, että omat leipomiset saivat 
jäädä, Leipurin Putiikin yrittäjä 
Mikko Lahdensuo kertoo.
Ensimmäiset tavarat hän tilasi 
kotiin ja kokosi nettimyymälänsä 
varaston vaatehuoneeseen. Tilat 
loppuivat nopeasti ja hän laajensi 
ulkorakennukseen ja hyvin pian 
Honkimetsän teollisuusalueen 
halliin.
- Nettikaupan asiakkaat alkoivat 
soittaa, että eikö voisi tulla paikan 
päälle katselemaan ja ostoksille. 
Ajattelin, että miksipä ei ja muu-

Mikko Lahdensuon Leipurin Putiikissa on kaikkea, mitä juhlien järjestäjät tarvitsevat ja paljon sellais-
ta, mitä ei edes tiedä tarvitsevansa. Tällä hetkellä monien juhlien vetonaula ovat karkeilla täytetyt 
pinatat.

Lapualla on hyvä yrittää ja 
liiketilojen neliöhinnat ovat 
edullisia.

Mikko Lahdensuo

tin nettikaupan varastomyymä-
läksi Honkimetsässä, Lahdensuo 
muistelee.
Neljä vuotta sitten hän hankki lii-
kekiinteistön Lapuan keskustasta 
ja pyörittää nyt sekä nettikauppaa 
että kivijalkamyymälää.
Mukana yrityksen pyörittämi-
sessä on myös hänen puolisonsa 
Marjo Onnenlehto, joka huolehtii 
mm. sosiaalisen median kautta 
Leipurin Putiikin näkyvyydestä.
Äskettäin he avasivat myös uu-
den nettikaupan, kun kaksi Sedun 
opiskelijaa etsivät harjoittelupaik-
kaa ja se osui sopivaan saumaan 
Lahdensuon suunnitelmien kans-
sa. Opiskelijat rakensivat uuden 
verkkokaupan ja vanha suljettiin.
- Kivijalka ja verkko täydentävät ja 
tukevat saumattomasti toisiaan. 
Asiakkaat katselevat tuotteita ne-
tistä ja haluavat tulla sitten kaup-
paan katsomaan, millainen tuote 
on livenä. Paikan päällä tarjolla on 
myös henkilökohtaista neuvontaa 
ja konkreettista silmäniloa, Lah-
densuo kertoo.
Monesti myös kun leipureilla 
inspiraatio iskee, niin Leipurin 

Elämyskohde, 
jossa tulee hyvälle 
mielelle

Lemmikkien 
erikoisliike 
reitin varrella
LAPUALAISET JA LÄHIKUNTIEN lem-
mikkien omistajat ovat saaneet 
pian kymmenen vuoden ajan jo 
ruuat ja tarvikkeet kätevästi alan 
lähikaupasta, kun paikkakunnalle 
saatiin, ihan kaupungin keskustan 
ytimeen, lemmikkieläintarvikkei-
den erikoisliike Musti ja Mirri. Se 
on monelle paikkakunnan ulko-
puolisellekin iloinen yllätys, jos 
Etelä-Suomesta on lähdetty suku-
loimaan ja koiran erikoisruuat ovat 
unohtuneet kotiin. Tai ne on jätetty 

Mustissa ja Mirrissä on myös 
mm. lemmikkien kynsienleik-
kauspalvelu. Tällä kertaa Elina 
Pihlajamäen asiakkaana on Miia 
Heimosen Vitja.

tarkoituksella kotiin, koska Lapual-
la on Musti ja Mirri eikä siksi tarvitse 
pakata mukaan paljon tilaa vieviä 
ruokasäkkejä.

- MONET MATKALAISET OVAT sano-
neet, että tämä on hyvä välietappi, 
johon on helppo poiketa pääväyläl-
tä vaikka matkalla pohjoiseen. Au-
tolla pääsee oven eteen. Asiakkaat 
arvostavat myös sitä, että auton 
voi parkkeerata ison lipan alle, jol-
loin se on kesälläkin varjossa, eikä 
autossa odottavalle lemmikille tule 
auringonpaahteessa kuuma, kaup-
pias Jonna Talvitie kertoo.
- Meille ovat tervetulleita kaikki 
karvoihin, ikään ja kokoon katso-
matta. Täällä on käynyt jopa lam-

paita sovittelemassa valjaita!
Talvitien mukaan erikoisliikkeen on 
tärkeää olla keskustassa näkyvällä 
paikalla.
- Tähän on todella helppo neuvoa 
asiakkaita. Meidän asiakaskun-
tamme on laaja. Lapualaisten ja 
ympäristökuntien lisäksi meillä käy 
paljon väkeä Vaasan suunnasta 
ja Seinäjoelta, jos ollaan Lapualla 
töissä.
- Uutta vilkkautta paikkakunnalle 
ovat tuoneet Tokmanni ja Jysk. Hal-
pa-Halli on myös monen muualta 
Lapualle ostoksille tulevan käyn-
tikohde samalla reissulla. Musti ja 
Mirri täydentää tätä asiakkaiden 
haluamaa erikoisliikkeiden valikoi-
maa, Talvitie toteaa.

Putiikkiin pääsee heti ja tuotteen 
saa mukaan eikä tarvitse odotella 
postin tuloon asti.
- Onhan sitä ihmetelty, että täl-

lainen erikoisliike löytyy Lapualta 
ja Seinäjoellekin minua on hou-
kuteltu. Mutta kotikaupungissani 
on hyvä yrittää ja liiketilojen ne-

liöhinnat ovat edullisia. Asiakkaat 
kyllä löytävät tänne, kun tuotteet 
ja palvelu ovat hyviä, Lahdensuo 
toteaa.



Hyviä uutisia Lapualta 12

Rakentajille ja
remontoijille
kattava valikoima
ja parasta palvelua
LAPUALAISTEN RAKENTAJIEN ja re-
montoijien ei tarvitse lähteä maa-
li- tai laattakaupoille kauas, sillä 
kaikki sisustamiseen, remontoitiin 
ja rakentamiseen liittyvät tarvik-
keet ja työvälineet löytyvät omalta 
paikkakunnalta.
Ismo Kortesojan ja Juha Vähä-
maan KV VäriSisustuksen valikoi-
ma on niin kattava, että liikkeeseen 
tullaan kauempaakin. Omin käsin 
kunnostajat arvostavat kivijalka-
kauppaa ja sitä, että tarvikkeiden 
lisäksi saavat erinomaista palvelua 
ja hyvät neuvot kaupan päälle.

MUUTENKIN MAALEJA, laattoja ja 
lattioita on varmempaa valita ai-
dosti tunnustellen kuin virtuaa-
lisesta valikoimasta tietokoneen 

Sisustajat ovat innoissaan kuusikulmaisten laattojen paluusta. Myös graafiset kuviolaatat ovat monen 
rakentajan ja remontoijan valinta, Ismo Kortesoja esittelee.

ruudulta.
- Verkosta haetaan tietoa. Sitä on 
siellä tarjolla paljon hyvää, mutta 
yhtä paljon huonoa. Remontissa 
samaan lopputulokseen pääsee 
montaa eri kautta. Netissä esitel-
lään tuotteita, mutta saattaa käy-
dä niin, että esimerkiksi maaleissa 
tuoteyhdistelmät eivät toimikaan 
kuten pitäisi ja lopputulos voi yllät-
tää ikävästi, Ismo Kortesoja kertoo.
Heillä maalit ovat suurin artikkeli, 
kevät ja kesä vilkkain sesonki. Ke-
vään tulon merkiksi liikkeen ovet 
käyvät tiheämpään, kun remontoi-
jat ja rakentajat ovat lähteneet liik-
keelle. Alan yrittäjät tekevät han-
kintoja tasaisesti vuoden ympäri.
- Koska emme ole ketjuliike, voim-
me toimittaa laajasti eri tuotteita 

asiakkaiden toiveiden mukaan. Jos 
omasta valikoimasta ei löydy, niin 
se etsitään, Kortesoja toteaa.
Hänen mielestään paikkakunnalle 
saadaan imua ja uusia asukkaita, 

kun kaupungin tonttitarjonta on 
monipuolinen.
- Tänne muuttoa suunnitteleville 
on oltava kaikille sopivia vaihtoeh-
toja niin tonttien kuin asuntojenkin 

suhteen. Ritavuoren vaihtelevat 
rinne- ja metsätontit ovat erin-
omaisia sijainniltaan, mutta myös 
isot peltotontit vetävät puoleensa, 
Kortesoja sanoo.

Palkittu puutarhamatkailukohde Jokilaakson matkailupuutarha (jokilaak-
sonmatkailupuutarha.fi) ja yli 40 muuta upeaa puistoa tarjoavat  mahtavat 
mahdollisuudet leppoisaan tai aktiiviseen ajanviettoon. 

Lupa nauttia arjesta!

KOSKIKYLÄ:
Koskisuvannonpuisto, Koskisuvannon-
tie 11;  Metsonpuisto, Metsontie 2a; 
Nimitalonpuisto, Vatajantie 6;
Peltopyynpuisto, Töyräturjantie 6;
Tallipuisto, Kumpukaari 10
HÄRSILÄ:
Vesipaikanpuisto, Luhtavainionkaari 6
ILKKA:
Välilänpuisto, Välilänkatu 20;
Töyräpuisto, Töyrätie 3b
KAARA:
Kaaranpisto, rakennetaan 2022
KEISALA:
Vähtärinpuisto, Vähtärintie
KESKUSTA:
Lagerstedtinpuisto, Poutuntie 10; 
Laurilanpuisto, Kauppakatu 9;
Miianpuisto, Miiantie 3
KIVIRISTI:
Peitturinpuisto, Niskalankatu 5 
LIUHTARI:
Liuhtarinrinteenpuisto, Myllykyläntie 3;
Paukunpuisto, Teorantie 2b;

Hopearinteen leikkipaikka, Sairaalan-
tie 5
RITAKALLIO:
Palomäenpuisto, Palomäentie 10;
Puolukkatienpuisto, Mustikkapolku 6
RITAMÄKI:
Alangonpuisto, Vallesmanninkatu  13; 
Mäkipellopuisto, Mäkitie 6 b;
Vallipuisto, Tukikohdantie 6;
Visakoivunpuisto, Visakoivuntie 8
RITAVUORI:
Ritaluoman lähiliikuntapaikka,
Ritametsäntie 10; Ritavuoren puisto, 
Ritametsäntie 9
SAARENKANGAS:
Parrupuisto, Lankkutie 3;
Iisakinpuisto, Konnontie 33;
Heinäseipäänpuisto, Heinäkuja 7;
Pelttarinpuisto, Pelttarinpolku 1
SIIRILÄ:
Jokipellonpuisto, Jokipellontie 10;
Marielundinpuisto, Marielundintie 16;
Laukkapuisto, Ulaanikatu 2 b;
Karjalanpuisto, Arorannantie 6

Lapua on tekijöiden kaupunki.


