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Lisää tontteja!

Oli mukava lukea kuntalaisten pohdintoja Kurikkaan liittyen kahdesta edeltavssä JP 
Kunnallissanomasta (Aku Autio 9.6. sekä Jukka Rannila 13.6).

Muutimme tänne muualta noin viisi vuotta sitten. Uudeksi kotiosoitteeksi tämä seutukunta 
valikoitui monien lähiseutujen joukosta, vaikkakin seutu oli minulle lähestulkoon tuntematon. Alle 
35-vuotiaista aina vahvistimme tätä nykyistä muuttofaktaa: Suomessa neljä viidestä muuttajasta on 
alle 35-vuotiaita.

Miksi juuri tänne? Emmehän ole kumpikaan täältä edes kutoisin. Täällä oli julkisessa myynnissä 
sellainen paikka ja asumismuotu, mikä vastasi suurimmaksi osaksi meidän asumistoivettamme. 
Hintakaan ei muodostunut esteeksi. Tarjonta kohtasi tarvitsijan!

Puntaroimme sijaintia. Sopiva! Työpaikat mukavan automatkan päässä. Ei kaupungin katupölyä, 
mutta ei sellainenkaan seutu, jossa viimeinen valo on sammutettu aika päivää sitten. Siispä lähelle 
kaupunkia, mutta maaseutumainen ympäristö. Viitaten aluetutkija Timo Aron selvitykseen Suonıen 
kuntien vetovoimaisuudesta Seinäjoki oli yksi kolmesta Suomen kunnasta, joka sai kaikista 11 
muuttujasta positiivisen arvon, kuten Espoo ja Kauniainen. Koen itse asuvani Seinäjoen 
positiivisessa asumisilmapiirissä vaikka emme olekaan seinäjokelaisia. Halusimme muuttaa 
Seinäjoen kainaloon, emme Seinäjoelle. Moni kaupungissa vuokralla asuva haaveilee 
maaseutumaisesta asumisesta, väljistä tonteista sekä kylämäisestä yhteisöllisyydestä. 

Täältä löytyi juuri meille sopivan suuruinen tontti, joka sisälsi vieläpä oman pikku metsän sekä 
peltoläntin. Monenlaista tilaa olla ja elää! Mahdollisuus vähän kylvää ja kasvattaa. Rakentaa. Tehdä
mahdolliseksi omat harrastukset, omalla pihalla! Mikä sen mukavampi kuin palautus työstä ja 
viettää laadukasta vapaa-aikaa vaikka sitten oman pihapiirin tarjoamista mahdollisuuksista nauttien 
tai lähiluonnossa liikkuen.

Ja tämä maisema teki myös vaikutuksen! Ei kuuin liikennevalujen piippaus. Kuulun tuulen äänet. 
Kurjet, lehtokurpat. taivaanvuohet ja ruisrääkät sekä lukuisat muut lintulajit! Meille voi tulla 
kuuntelemaan hiljaisuutta ja ulko-ovelta voi melkeimpä astua suoraan metsään. Ja aina halutessaan 
voi käydä piipahtamassa kaupungin menoissa ja meiningeissä

Tämä on virkeä kylä erilaisin tapahtumia. Täältä löytyy muun muassa päiväkoti, kyläkoulu sekä 
kyläkauppa. Lähellä on liikunta- ja harrastuspaikkoja. Tällä hetkellä arvostamme erityisesti sitä, että
täällä on myös lapsille sekä lapsiperheille mukavaa toimintaa. Toki ainahan tarjontaa voisi 
munipuolistaa. Festareitten lisäksi vaikkapa asiantuntijaluentoja. Ja mielelläänhän sitä näkisi 
enemmänkin kylän raitilla mainoksia eri tapahtumista: Näyttelyistä, avoimista ovista. 
pihakirppiksistä ja niin edelleen. Näkyvällä mainonnalla rakennetaan myös ohikulkijoille haluttua 
mielikuvaa paikkakunnasta.



Taas nyt vain muutama syy meidän tänne muutolle. Tiedän että parhaillaankin muutamat etsivät 
täältäpäin sopivaa tonttia, johon voisivat itse mieleisensä kodin rakentaa. Mutta jos ei ole tonttia 
myytävänä, niin ei tänne muuttua voi edes suunnitella saati toteuttaa.

Pitäisi vain rohkeasti kaavoittaa uusia omakotitaloalueita ja markkinoida näkyvästi myös yksityisten
tarjoamia tontteja. Sehän olisi mahtava, että täältä löytyisi kaikenlaisia myytäviä tontteja sekä 
asumismuotoja. Olisi mistä valita omien tarpeiden mukainen asuminen. Näin tänne tullaan 
asumaan, elämään ja pysymään!
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