
LAUANTAIN 
KOHTEET 
klo 10–16

SUNNUNTAIN 
KOHTEET 
klo 10–16

   4. ATTENDO TANELINTUPA
Tanelintie 4, Kurikka 
Tervetuloa tutustumaan uuteen Attendo 
Tanelintupaan Kurikan keskustassa. 
Hoivakoti on tarkoitettu ikäihmisille, 
jotka tarvitsevat ympärivuorokautista 
hoivaa tai kevyempää senioriasumista. 
Yksikössä on valmistuskeittiö, jossa 
oma kokki tekee kodinomaista ravitse-
vaa ruokaa. Arki hoivakodissa koostuu 
erilaisista virikkeistä ja ulkoilusta. 
Attendo Tanelintupa on palveluseteli-
tuottaja JIK-peruspalveluliikelaitoskun-
tayhtymälle. 

5. OMAKOTITALO
Orastie 3, Kurikka
Tilava ja erittäin toimivan 
pohjaratkaisun omaava uusi, 
vuonna 2017 rakennettu omakotitalo 
keskeisellä sijainnilla lähellä kouluja 
ja Kurikan keskustaa. 
TÄMÄ KOHDE ON MYYNNISSÄ!

6. HUUTOKAUPATTAVA 
OMAKOTITALOTONTTI 
Pääskytie 13, Kurikka 
Kurikan lähtöpisteellä lauantaina 
klo 12 huutokaupattava 2100 m² 
omakotitalotontti viihtyisällä ja upealla 
Riuhdankallion alueella. Tontilla 
525 m² rakennusoikeus.

7. KÄRRYTIEN ELÄINASEMA
Kärrytie 5, Kurikka 
Kärrytien eläinaseman kiinteistön 
alakerrasta löytyy eläinklinikan ja 
isoeläinpuolen lisäksi kokous- ja 
toimistotilat. Yläkerrassa puolestaan 
sijaitsevat biljardiklubin tilat sekä tilava 
88 m² kaksio. 
KOHTEESTA VOI TEHDÄ TARJOUKSEN.

  10. JALASJÄRVEN MUSEO 
 JA PELIMANNITUPA

Museonmäentie 2, Jalasjärvi
Pelimannituvalla maksullinen 
kahvitarjoilu. Pelimannitupa on 
Suomen ensimmäinen virallinen 
pelimannitalo, jonka rakennuttivat 
vuonna 1973 Jalasjärvi-seura 
ja Jalasjärven soittokunta. 
Pelimannituvan lisärakennus 
valmistui alkuvuodesta 2018, jolloin 
sinne valmistui lisää kokoustilaa, 
esteettömät wc-tilat sekä keittiön 
remontti.

   11. VENESNIEMEN LOMA 
Kangasniementie 200, Jokipii
Venesniemen loma tarjoaa puitteet 
tilaisuuksiin luonnon helmassa. 
Venesniemessä asiakkaille on 
tarjolla juhlatilat, saunat, kylpysaavi 
ja ympärillä mahtavat ulkoilualueet 
liikkumiseen ja virkistäytymiseen. 
Emännän toimesta järjestyvät myös 
monipuoliset tarjoilut tilaisuuksiin.

 12. KERROSTALOYKSIÖ
 Penttilänkuja 2 D 29, Jalasjärvi

Täysin saneerattu tyylikäs 33 m² 
yksiö kerrostalosta. Hyvin varusteltu 
keittiö, jossa astianpesukone ja 
induktioliesi. 
KOHDE ON ENSISIJAISESTI 
MYYNTIKOHDE MUTTA MYÖS 
VUOKRAUS MAHDOLLINEN. 

13. MOVEMENT JALASJÄRVI 
Mäntylammintie 5, Jalasjärvi 
Tervetuloa sellaisena kuin olet! 
Toimintaa nelivuotiaista alkaen aina 
ikäihmisiin saakka. Tarjolla muun 
muassa kehonpainoharjoittelua, 
tankotanssia, voimaharjoittelua, 
kehonhuoltoa ja joogaa. Movement 
on myös Kurikan kaupungin 
palveluntuottaja yli 65-vuotiaiden 
ohjatun ja tavoitteellisen 
voimaharjoittelun palvelusetelille. 
Tapahtuman aikana mahdollisuus 
osallistua näytetunneille: 
KEHONPAINO klo 10.30 
(kaiken tasoiset) 
TANKOTANSSI klo 11.30 
(yli 13-vuotiaat) 
JOOGA klo 12.30www.kurikka.fi/asuela 

  Asu&Elä   #asujaelä
  Kurikan kaupunki

 Jalasjärvi
 8. OMAKOTITALO, 
 VANHA KANSAKOULU 

Ahonkyläntie 466, Jalasto 
Syksyllä 90 vuotta täyttävä vanha 
hirsirakenteinen kansakoulu on 
vuosien saatossa muuntunut 
asumistarpeiden mukaan. Tiloja 
on remontoitu arkkitehtuuria 
kunnioittaen ja vanhoja rakenteita 
säilyttäen. Isosta rakennuksesta 
löytyy muuntautumiskykyä ja 
mahdollisuuksia: liikuntasali 
muuttui aikoinaan lastenhuoneeksi, 
nykyään saman katon alla 
on paikka yritystoiminnalle, 
asunto vanhuuspäiville ja suvun 
pienimmille tilaa temmeltää. 
Yläkerrasta löytyy A-saundi 
studioiden (www.a-saundi.fi) 
äänitysstudio, jonka tiloihin on myös 
mahdollista käydä tutustumassa. 
Lisäksi kohteessa on nähtävillä 
vanhoja koulutavaroita. 

 9. ILONIEMEN PALVELUKOTI
Koskitie 5 B, Jalasjärvi
Kuntouttavaa lyhytaikaista 
asumispalvelua ikäihmisille. 
Lyhytaikaisella vuorohoidolla 
pyritään tukemaan ikääntyneen 
kotona asumista mahdollisimman 
pitkään. Vuorohoidon tavoitteena 
on ikääntyneen fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen toimintakyvyn 
ylläpitäminen ja kohentaminen. 
Vuorohoidon asiakkaat ovat 
ensisijaisesti omaishoidon asiakkaita, 
mutta hoitojaksot soveltuvat myös 
yksinäisyyttä ja turvattomuutta 
kokeville kotihoidon asiakkaille.

 Kurikka
  1. KURIKAN MUSEO JA 

KOTISEUTUTALO
Museotie 19, Kurikka
Kurikan museolla ja kotiseututalolla 
teemana entisajan asuminen. Museo 
on avoinna tapahtuman aikana. 
Luvassa on ohjelmaa lapsille sekä 
kahvio. Kotiseututaloa (tupa n. 60 
henkeä + ruokasali n. 20 henkeä) 
on mahdollista vuokrata esimerkiksi 
perhejuhlien pitopaikaksi Kurikka-
Seuralta ympäri vuoden. 

  2. KUNTOKESKUS KROPPANI
Laurintie 2, Kurikka
Asiakaslähtöinen kuntosali, 
jossa toimintaa aamusta iltaan. 
Ryhmäliikuntatuntien sekä väljän ja 
rauhallisen peruskuntosalin lisäksi 
uusi vastavalmistunut toiminnallisen 
harjoittelun tila. Kroppani on myös 
Kurikan kaupungin palveluntuottaja yli 
65-vuotiaiden ohjatun ja tavoitteellisen 
voimaharjoittelun palvelusetelille. 
Tule tutustumaan!

  3. OMAKOTITALO 
Mahlakuja 6, Kurikka
Nykyaikainen joulukuussa 2016 
valmistunut omakotitalo rauhallisella 
asuinalueella lähellä päiväkotia 
ja koulua. Kolme makuuhuonetta 
ja toimiva pohjaratkaisu. Valoisa, 
skandinaavinen tyyli. Takapihalla 
puulämmitteinen pihasauna, jota 
voi tarvittaessa käyttää vaikka 
vierasmajana. 
TÄMÄ KOHDE ON MYYNNISSÄ!



www.kurikka.fi/asuela
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Harrastustapahtuma koko perheelle

harrasta

SUNNUNTAI 8.9.   Jalasjärvi 
Kurssitie 2, ent. JAKKin aula. Avoinna klo 10–14.

LAUANTAI 7.9.   Kurikka 
Huovintie 1, Kampuksen aula. Avoinna klo 10–14.

Tapahtuman lähtöpisteissä voit tutustua 
paikallisiin yrityksiin ja yhteisöihin 
sekä kaupungin tonttitarjontaan, 
lapsiperheiden palveluihin ja liikunta- ja 
harrastusmahdollisuuksiin.

OHJELMALÄHTÖPISTEET  LA Kurikassa
 SU Jalasjärvellä

Hirvertti Hirvi 
tavattavissa 
lähtöpisteillä.

Tule  
moikkaamaan!

 TERVETULOA KAUPUNGIN OSASTOLLE
Tule tapaamaan Kurikan kaupungin viranhaltijoita ja 
tutustumaan kaupungin palvelutarjontaan. Osastolla jaossa 
sporttikasseja (500 kpl/lähtöpiste).
Tule tutustumaan tonttihuutokauppakampanjan tontteihin 
lauantaina Kurikan Kampuksella tai sunnuntaina ent. JAKKin 
aulassa. Kampanja avoinna 2.–21.9.2019 osoitteessa 
www.huutokaupat.com. Lisätietoja lähtöpisteillä antavat: 
lauantaina kaupungingeodeetti Kati Sulonen, 
puh 044 735 5441 kati.sulonen@kurikka.fi, 
sunnuntaina kartoittaja Harri Maunumaa, puh. 0400 978 774, 
harri.maunumaa@kurikka.fi

 RUOKA JA KAHVI LÄHTÖPISTEILLÄ
Lukion kv-ryhmän pop up kahvila. Käväise kahvilla ja 
tue samalla lukion kansainvälisyysryhmän toimintaa.
Edullinen keittolounas ja kahvi. Piipahda Jalaskievarin 
maittavalla keittolounaalla tai päiväkahvilla.

 ASUKASKYSELYT
Osallistu kyselyihin
Voit osallistua Kurikan taajamien kehittämiskyselyyn ja 
matkailun edistämiskyselyyn. Lähtöpisteillä kyselyihin 
osallistuneiden kesken arvotaan leffalippuja!

 TONTTIHUUTOKAUPPA
Huuda omakotitalotontti Kurikasta
Lauantaina 7.9. klo 12 lähtöpisteellä Kurikan Kampuksella 
huutokaupataan 2100 m2 omakotitalotontti Kurikan viihtyisältä ja 
upealta Riuhdankallion alueelta. Tontin lähtöhinta on 
1 € ja minimikorotus 50 €. Tontti myydään eniten tarjoavalle. 
Tontin varausmaksu on 200 €, joka tulee maksaa viikon kulues-
sa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Tontin myynnissä 
käytetään Kurikan kaupungin normaaleja tonttikaupan myyn-
tiehtoja. Katso tarkemmat tiedot, ehdot sekä kiinteistökauppaan 
ja rakentamiseen kuuluvat maksut osoitteesta:

www.kurikka.fi/
paaskytientonttihuutokauppa

Harrasta hirviästi -tapahtuma 
yhdistyy Asu ja Elä -tapahtuman 
kanssa. Tule tutustumaan lasten ja 
nuorten harrastusmahdollisuuksiin 
Kurikassa.

Jurvan urheilukenttä ja -halli 
(Peurantie 5) pe 6.9. klo 17–19.30
Kurikan Kampus (Huovintie 1) 
la 7.9. klo 10–14
Jalasjärvi ent. JAKK (Kurssitie 2) 
su 8.9. klo 10–14
Lisätietoja www.kurikka.fi
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