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Johanna, Juha ja Julia Palonen muuttivat Teuvalle vuonna 2003. Jonna syntyi 2004.

Jos kuulet sanat lesta, joppari, pultut tai lavitta, tierät olevasi Teuvalla...Teuva



Omakotitalon takapihalla on elämää, kun Julia pistää 
Jonna-pikkusiskolleen keinussa vauhtia. Vanhemmat Jo-
hanna ja Juha Palonen löysivät omakotitalon kauniine 
tontteineen pian Teuvalle muuton jälkeen vuonna 2003. 
Juha on paluumuuttaja, hän ehti asua muualla kymmenen 
vuoden ajan. 

Niistä loppuvuodet kuluivat Oulussa opiskelun parissa 
ja töissä. Oulussa opiskeli myös Jalasjärveltä kotoisin ole-
va Johanna, yhdessä on asuttu vuodesta 1997. Oulusta 
oli kuitenkin raskasta usein matkustaa sukuloimaan Ete-
lä-Pohjanmaalle, etenkin kun mukana oli vuonna 2001 
syntynyt Julia.

Paloset ryhtyivät tutkailemaan työmahdollisuuksia 
Etelä-Pohjanmaalta. Puheterapeutiksi yliopistolla koulut-
tautuneelle Johannalle oli Oulussa tarjolla vain pätkätöitä, 
muualla maassa sen sijaan tuntui olevan heistä jopa pu-
laa. Juha oli lukenut Porissa prosessi-insinööriksi ja jatkoi 
Oulussa diplomi-insinöörin opintoja. Työkokemusta oli 
kertynyt tietoliikennealalta.

- Työpaikka löytyi Teuvalta, joten se ratkaisi muut-
topäätöksen. Johanna perusti paikkakunnalle oman yri-
tyksen, kertoo Juha. Johannan puheterapiayritys toimii 
Teuvalta käsin, asiakkaita riittää Suupohjasta ja kauem-
paakin. Sittemmin Juha löysi työhaasteita seutuverkon 
kehittämisen parista.

Helpompaa elämää 

Teuvalle muutto muutti elämää monella tavalla. Vaikka 
joitain palveluja on vähemmän kuin isossa kaupungissa, 
tärkeitä asioita on muuttunut parempaan suuntaan. 

 - Elämä on helpompaa, asioilla käy muutamassa mi-
nuutissa ja lastenhoitoapua löytyy – isovanhemmat ovat 
lähellä. Asuminen on radikaalisti halvempaa, joten elintaso 
on noussut, kuvailevat Johanna ja Juha.

Palvelutkin ovat lähellä, etenkin jos matkoja mittaa 
minuuteissa. Kaupassa käy nopeasti ja melkein kaikki pal-
velut löytyvät Teuvalta. Jos jotain erikoisempaa ei löydä, 
lyhyessä ajassa hurauttaa isompiin keskuksiin. 

Johanna ja Juha tuntevat monta teuvalaista ja etelä-
pohjalaislähtöistä ystäväänsä, jotka ovat muuttaneet ko-
tiseudulleen takaisin. Entisistä ”oulunteuvalaisista” onkin 
tullut ”teuvanoululaisia”. Monella on halua muuttaa koti-
seudulle, kun työpaikka vain löytyy.

Teuvalaiset tuntevat Juha Palosen urheilumenestyksis-
tä, takataskussa on 13 SM-mitalia juoksusta ja ampuma-
juoksusta. MM-tasolla hänellä on saavutuksenaan kaikkien 
aikojen paras ampumajuoksun suomalaissijoitus: 9. sija. 
Kilpaurheilu on jäänyt, mutta liikunnan harrastaminen 
jatkuu. 

Myös Johanna liikkuu mielellään jumpissa ja vastapai-
nona harrastaa musiikkia: kuorolaulua sekä huilunsoittoa 
soitinyhtyeessä ja soittokunnassa.

Teuvalla on 6300 asukasta.

Teuva sijaitsee Suupohjassa.

Teuva sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla.

Teuva sijaitsee Länsi-Suomen läänissä.
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Teuva

Teuvalla arvostetaan kulttuuria ja perin-
teitä. Maamerkkinä kohoaa kirkkoa vasta-
päiseen rakennukseen kauniisti remontoitu 
Teuvan kulttuuritalo Orrela. Tila toimii 
kulttuurikeskuksena, jossa pidetään mm. 
näyttelyitä, juhlia, kokouksia ja muita ta-
pahtumia. Samassa pihapiirissä on Suomen 
ainut pyöräilyyn ja pyöriin erikoistunut mu-
seo, Pyörätalli.

Musiikin ja muun kulttuurin harrastami-
nen on vahvaa. Soitinyhtyeet, pelimannit, 
kuorot ja rock-bändit näkyvät ja kuuluvat 
teuvalaisessa elämässä. Kulttuuria tehdään 
myös lukuisten yhdistysten kautta. Suupoh-
jan kuntien yhteisen Suupohjan Kulttuu-
riyhdistys ry:n toimipiste on kulttuuritalo 
Orrelassa.

Vahva kansanmusiikki ja -tanssi ovat 
saaneet yleisönsä mm. vuosittaisissa etelä-
pohjalaisissa Speleissä, jotka ovat Teuvalla 
olleet kymmenen vuoden välein: 1985, 1995 
ja 2005. Speleissä ja muissa tapahtumissa 
on esitelty teuvalaisia kulttuuripersoonia, 
mm. virsirunoilija Simo Korpelan elämäntyö-
tä sekä pääministeri, arkkipiispa ja professo-
ri Lauri Ingmanin elämää. 

Harrastajanäyttelijöitä näkee Teuvalla 
mm. kesäteatteri Tanulan esityksissä ja 
tanssiseura Tempon revyissä. Paikallisten 
harrastajataiteilijoiden parhaimmisto esitte-
lee töitään vuosittain Ars Nova Botnicassa. 
Teuvan kirkossa on nähtävänä ”muumimam-
ma” Tove Janssonin maalaama alttaritaulu. 
”Tervetuloa Teuvalle!” toivottaa teuvalaisen 
kuvataitelijan Panu Hemmingin teos sisään-
tulotiellä.

Kulttuuritalo
ja harrastajia

Kulttuuritalo Orrela toimii konserttipaikkana, näyttelytila-
na ja juhlien pitopaikkana,

Pyörätalli on 
Suomen ainut 

pyöräilyyn
erikoistunut

museo.

Tervetuloa Teuvalle!
Panu Hemminki
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nut syntyä Etelä-Pohojanmaalla 
ja varttua Teuvalla. Koskaan ei 
tarvi hävetä juuriansa ku maa-
ilmalla kulukoo. Voi aina sanoa 
kenenkä poikia oon.

Teuvan raitti tuntuu kotooselta 
ja puhtahalta. Ihimiset on niin-
ku pitääki, omia ittiänsä ...ja 
kun tuloo kotia, tietää, että 
äiree on teheny maksapihiviä 
ja perunamuusia ja toscakaak-
kua! 

www.lauritahka.com

Lapsuuteni Teuvalla oli leppoisaa ja rauhallista. Kirkonkylää ja jokivartta. Urheilua 
ja musiikin harrastamista. Vähä niin kuin Herran kukkaros, mukavaa. 

Kun alootin kitaran soiton, en olisi muuta tehnytkään. Musiikki on ollu aina vah-
vasti meirän kotona läsnä. Rakastin enemmän kitaraa kuin matikan kirjaa ja sen 
kyllä huomaa. Ala-asteen opettajalla oli positiivinen ote opettamiseen ja hän 
antoi luovuudelle tilaa, mikä myös innoitti eteenpäin. Harrastuksista on jäänyt 
elämään myös juokseminen, hiihto, paini ja innostus telinevoimisteluun.

Teuvalla oppii nöyrän elämisen tairon. On oppinu ettei kannata kulukia maailmal-
la takki auki. Pohojalaasuus on mun kieli ja asenne. Oon ylypiä siitä, että oon saa-

Lauri Tähkä,
syntymähäjy
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Vapaa-ajankeskus Parrassa käy vuosittain 40 000 kävijää

Uljaista näkymistä, kauniista luonnosta ja 
liikunnan riemusta nauttii vapaa-ajankeskus 
Parrassa vuosittain peräti 40 000 kävijää. 
Snowpark Parran rinteet, reilit ja hyppyrit 
houkuttelevat laskettelijoita ympäri maata. 
Parra on erityisesti koulujen suosiossa, sillä 
pari bussilastillista ehtii mäkeen vartissa ke-
hutun vuokrausjärjestelmän ansiosta. Lapsille 
on oma talvipuisto pulkkamäkineen ja koko 
perheelle grillipaikat ja kahvio.

Parra on erinomainen paikka ulkoilla ja liik-

Enemmän 
kuin rinteet!

www.parra.fi

7Teuva

kua niin talvisin kuin kesäisinkin. Talvisin riittää 
hiihtolatuja, murtomaalatuverkosto taukotupi-
neen ja laavuineen on lähes 100 kilometrin pi-
tuinen. Kesäisin voi nauttia merkittyjen reittien 
maastoista lenkkeillen, vaeltaen tai vaikkapa 
maastopyöräillen. Kesällä voi pulahtaa uimaan 
tekojärveen ja talvella avantoon. 

Parramaja, Pauli Nevala -sali ja kota toimi-
vat juhla- ja kokouspaikkana. Parrassa on va-
paa-ajan asuntoalue, jonka 60 mökistä osa on 
vuokrattavissa. Paikalla on myös caravan-alue.
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Yrittäminen on verissä Teuvalla, kuten muuallakin Ete-
lä-Pohjanmaalla. Teuvalaisen pk-yrittäjyyden vahvoja aloja 
ovat puu- ja huonekaluteollisuus, metalliteollisuus, maata-
lous ja uusimpana muoviteollisuus. 

Teuvan kunnan jälkeen suurin työnantaja ovat West 
Welding Oy, joka valmistaa mm. painesäiliöitä ja putkistoja 
teollisuudelle. Toiseksi suurin työnantaja on piirilevytehdas 
Cibo-Print Oy. Teuvalaisomistuksessa oleva Cibo-Print on 
Suomen toiseksi suurin piirilevytehdas.

Merkittäviä työllistäjiä ovat myös mm. Betoniluoma Oy, 
Nipere Oy sekä Teuvan Keitintehdas Oy.

Teuvalaiset ovat tunnettuja myös huonekaluistaan. 
Puu- ja huonekalualaa kehittää kunnan omistama TEAK 
Oy, joka on Pohjoismaiden suurin huonekalualan koulutus- 
ja kehittämiskeskus. TEAK on kehittymässä kansainväli-
seksi puu- ja huonekalualan teknologiakeskukseksi. Koulu-
tuksessa oppilaitos yhdistää perinteiset käsityöammatit ja 
uusimman teknologian.

Perinteisen maatalouden lisäksi Teuvalla on aina ollut 
paljon kasvihuoneviljelyä. Nykyisin Tamsin kasvihuoneet 
Äystöllä ovat merkittävä salaatin, persiljan ja tillin tuottaja 
Suomessa.

Metallia, puuta ja salaattia
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Metalliyritys West Welding Oy on tärkeä työllistäjä Teu-
valla. Mittavia ja näyttäviä on myös yrityksen valmistamat 
laitteet.

- Suurin rakentamamme säiliö on ollut halkaisijaltaan 
7,2 metriä. Painavin säiliö oli 200 000 kiloa, kertoo toimi-
tusjohtaja Matti Hemminki.

West Welding on yksi Suomen suurimmista painesäili-
öiden valmistajista. Yritys tekee myös lämmönvaihtimia ja 
teollisuuden putkistoja. Asiakkaina ovat metsä-, kemian- 
ja öljyteollisuus sekä voimalaitokset.

- Teuvalta käsin on hyvä toimia, myös ulkomaiset asiak-
kaat käyvät täällä säännöllisesti.

Kuten metalliteollisuudessa yleensäkin, West Weldingil-
läkin on ollut työvoimapulaa ammattimiehistä. – Saamam-
me hyvät työntekijät ovat onneksi kuitenkin hyvin pysyviä, 
Hemminki sanoo.

Mittavaa metallinrakennusta

TEAK yhdistää perinteiset huonekalualan käsi-
työammatit ja uusimman teknologian.
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Teuvalla koulunkäynti aloitetaan lapsen kokoisissa kylä-
kouluissa. Kylät kouluineen ovat eläviä yhteisöjä, ja yhteis-
työtä tehdään koulujen, asukkaiden ja yritysten välillä.

Teuvalla sijaitsee yhteiskoulu ja lukio. Lukion opetus-
tarjontaa monipuolistavat mm. virtuaalilukio, teknolo-
giaopinnot, kansainväliset hankkeet sekä oppimispesän 
tuomat mahdollisuudet. 

Teuvan aikuiskoulutuskeskus TEAK Oy on Pohjoismai-
den suurin ja monipuolisin huonekalualan koulutus-ja ke-
hittämiskeskus. Johtavana alan kouluttajana oppilaitoksel-
la on valmiudet tarjota uusinta tietoa toimialan teorioista 
ja työmenetelmistä.

Vapaa-ajan monipuolisia opintoja tarjoavat mm. 
Panula-opisto musiikissa sekä Teuvan kansalaisopisto. 
Posliininmaalausta, kirjansidontaa, kuoroja, aerobicia, 
vesipeuhulaa, atk:ta, koristeveistoa, itämaista tanssia, 
paastokurssia…  

Opin tiellä
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Tanssia voit kesäisin Kaarihovilla, 500 - 1000 muun kanssa.

Uimahallissa saat vauhtia vesiliukumäessä.

Kunnankirjastosta lainaat kirjoja, lehtiä ja cd:itä.

Nuorisoseuralta löydät elokuvateatteri Kino-Kuvan ja bingon.

Teuvalla Parrassa sijaitsee maailman suurin keihäs (26m) 
Tokion v. 1964 olympialaisten keihäänheiton kultamitalistin 
Pauli Nevalan kunniaksi.

Teuvalla voit harrastaa melkein mitä tahansa urheilua.  

Mitä sinä 
haluat 
harrastaa
Teuvalla?

Suurin urheiluseura on Teuvan Rivakka. 

Tanssia voit harrastaa vaikka 
kilpatanssina tai itämaisena.



Teuvalaista meininkiä voi aistia vaikkapa Sepon Seka-
tavarassa Komsin kylässä. Ostoksienkin teko sujuu, mutta 
samalla asiakkaat juttelevat kuulumisensa suruista ja iloista, 
syntymistä ja kuolemisesta. Kahvipannukin on kuumana joka 
päivä.

- Kun pistimme kaupan pystyyn, sanottiin, että pitää 
olla tuoli, jossa asiakkaat saavat istua ja praatata rauhas-

Persoonallista
kauppatunnelmaa

paikalle persoonallisen kauppaelämän takia. - Ja edelleen 
näkyy joka päivä uusia kasvoja!

Vaikka ostoskäyttäytyminen on vuosien mittaan muuttu-
nut, asiakkaita on Sepon Sekatavarassa riittänyt. Kylän koh-
taamispaikalle näyttää olleen sosiaalista tilausta ja samalla 
omistajaansa vaihtavat niin pesuaineet, paperit, jäätelöt kuin 
pinnaneulatkin. – ”Kaikkea kivaa poikkeaville” on mainoslau-
seemme.

Paikalla koulun lähellä on ollut kyläkauppa jo aiemmin. 
Välissä samassa kiinteistössä toimi kirkko.

- Tämä on rehellistä touhua. Teemme kauppaa alttarilta 
käsin.sa. Kyllähän täällä on läheisempää 

kanssakäymistä kuin jossain isossa 
marketissa, jossa ostokset tehdään 
robottimaisesti. Ihmiset sanovat, 
että tänne on mukava tulla, kaup-
piaat Marjatta ja Seppo Riippi 
kertovat.

Kaupan omanlaisensa tunnelman 
aistivat myös satunnaiset kävijät 
ja kauempaa tulevat. Seppo Riippi 
uskookin, että osa kävijöistä tulee 

Teuva
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Teuvalla on säilynyt runsaasti perinteisiä pohjalaisiataloja kauniine pihapiireineen. Menneen ajan tunnelmaa 
voi aistia vaikka Ukon ja Akan pohjalaismiljöössä, Teuvan museossa tai virsirunoilija Simo Korpelan entiste-
tyssä syntymäkodissa Horonkylän Kässyssä. Juhlaa tai virkistystä saat esimerkiksi kiireettömän olon keskuk-
sesta Loma-Opintolasta Norinkylästä. Vuonna 1950 palaneen vanhan kirkon raunioille kokoonnutaan mm. 
konsertteihin ja jouluaaton hartauteen.

Teuvalla peruspalvelut ovat lähellä. Sosiaali- ja terveyspal-
velut ovat hyvin saatavilla ja vaihtoehtoja palveluihin tarjoavat 
esimerkiksi vanhusten pienkodit tai toisaalta vuororyhmis lasten 
päivähoitoon. 

Edistyksellinen, avoin seutuverkko mahdollistaa uudenlaisten 
ratkaisujen tuottamisen niin hoivapalveluihin kuin opetustoimeen-
kin.
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Ukon ja Akan aittakahvila

Palvelut lähellä

Pohjalaista miljöötä
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Maisemia, kivipeltoja ja 
soiden elämää

Teuvan nimikkokasvi on pihlaja.

 Teuvan arvokkain vanha metsä 
sijaitsee Norinkylän Viiatissa.

Parran kivipellot ja reitistöt 
houkuttelevat retkeilijöitä.

Teuvan maisema on lakeutta ja jokivarsia, toisaalta 
Parravuori kivipeltoineen tai laajat suot. 

Monipuolisesta luonnosta nauttii moni retkeillen ja 
elämää täynnä olevasta ”hiljaisuudesta” nauttien.

www.teuva.fi/maisema
www.teuva.fi/koulut/komsi/
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Teuva is a dynamic municipality of about 6 300 
inhabitants in Southern Ostrobothnia. Here you will 
find both agriculture and specialized industry, for 
example furniture and metal factories. Vocational adult 
education centre Teak Oy is the largest training and 
development centre for wood and furniture industry in 
Scandinavia.

Leisure centre Parra provides plenty of summer 
and winter activities for the whole family. The cent-
re features exclusive down-hill slopes, illuminated 
jogging/skiing tracks, extensive network of tracks for 
cross-country skiing, open air swimming pool, hiking 
tracks, cross-country cycling routes, riding area, cam-
ping area and high-quality holiday accomodation for 
rental. There is also a hut restaurant, a forest church 
and meeting rooms.

You can visit Teuva Church and see the altarpiece Jesus 
of the Ten Virgins by Tove Jansson. Typical ostrobothnian 
environment you can find for example in “Ukko ja Akka” 
farm. 

Enjoy visiting and staying in Teuva! 

Teuva Municipality
Porvarintie 26
FIN-64700 TEUVA  
Tel: +358 6 2413 4000
Fax: +358 6 2413 4490  
e-mail: kunta@teuva.fi
www.teuva.fi

Teuva - nature and joy!

Scenery of Parra  

Cafe in ”Ukko ja Akka” farm 



Teuvan kunta
Porvarintie 26
(PL 25)
64701 Teuva
p. (06) 2413 4000
fax (06) 2413 4490
kunta@teuva.fi
www.teuva.fi
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Vaasa 80 km
Seinäjoki 80 km
Pori 130 km
Tampere 210 km
Helsinki 350 km

Etäisyyksiä:


