Tervetuloa
Teuvalle!
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Parahanlaasta eloa!
Teuva tunnetaan lapsiystävällisenä ja yritysmyönteisenä kuntana, jonka sijainti takaa hyvien maantieyhteyksien lisäksi lyhyen matkan lentokentille
ja satamaan. Myös luonto on lähellä tarjoamassa
sekä paikallisille että vierailijoille upeita maisemia
ja virkistäviä elämyksiä.

Hyvää palvelua kaikenikäisille
Teuvalaisten hyvinvoinnista huolehditaan toimivilla
peruspalveluilla, joita päivitetään jatkuvasti vastaamaan nykyaikaisia tarpeita. Varhaiskasvatuspalvelut
ovat monipuolisia ja tarjolla on perhepäivähoitoa,
ryhmäperhepäivähoitoa, päiväkotihoitoa ja esikouluikäisten päivähoitoa. Yhtenäiskoulu ja lukio ovat
vasta uusittuja, ja esikouluikäisille on rakennettu
aivan uudet tilat. Kotona asuvia ikäihmisiä ja vam-

maisia tuetaan lakisääteisten tointen lisäksi muun
muassa siivouspalvelusetelillä. Kun kotona asuminen ei enää onnistu, on ikäihmisten olot turvattu
korkealaatuisilla asumispalveluilla; Teuvan uusin
hoitokoti valmistui vuonna 2016.
Teuva kuuluu yhteispalvelualueeseen, jonka
sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristötervey
denhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelujen tuottamisesta vastaa Suupohjan
peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kunnassa
palvelee oma terveyskeskus ja vuonna 2015 valmistunut hammashoitola.
Teuvalla saa kaiken arkeen tarvittavan päivittäis
tavarakauppojen lisäksi useista erikoisliikkeistä.

Tervetuloa tutustumaan ja ihastumaan!
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Teuva lukuina
• Asukasluku noin 5 500
• Pinta-ala noin 555 km2
(peltoa 10 600 ha, metsää 33 600 ha)
• Elinkeinorakenne
- maa- ja metsätalous 15 %
- teollisuus ja rakentaminen 33 %
- palveluala ja muut 52 %

Vaasa
Seinäjoki
E8
67

⚓
Kaskinen

Kauhajoki

Teuva
44

E12

Parkano
Kankaanpää

Pori
Kunta muistaa pieniä teuvalaisia vaipparahalla
ja pirttilahjalla.

Tampere
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Asu, opiskele ja yritä Teuvalla!
Teuvalle on kaavoitettu useita monipuolisia asuin
alueita sekä keskusta-alueelle että viihtyisiin kyliin.
Kaikille asuinalueille on saatavissa tehokas valokuituyhteys. Keskusta-alueella on mahdollista liittyä
kaukolämpöön.
Teuvan väljät ja edulliset tontit ovat suosittuja
etenkin lapsiperheiden keskuudessa. Kunta tarjoaa
lapsille ja nuorille turvallisen kasvuympäristön lisäksi
hyvät opiskelumahdollisuudet. Teuvalla toimii perus-

Metallityöt
Hiekkapuhallus
Pintakäsittely

koulujen lisäksi hyvätasoinen lukio, jossa on mm.
liikuntalinja. Yhtenäiskoulu ja lukio toimivat vastikään uusituissa tiloissa.
Myös aikuiset voivat opiskella Teuvalla. Teak
Teknologiakeskus on valtakunnallisesti toimiva
aikuiskoulutuskeskus, joka kouluttaa muun muassa
puu- ja huonekalualan, teknologian, liike-elämän ja
terveydenhuollon ammattilaisia.

Kaukolämpöä
kotimaisilla
biopolttoaineilla

Horontie 1510, 64740 HORO

Puh. 06 387 5750
bjorni@bjornsteel.com
www.bjornsteel.com

ISO 9001
ISO 14001
EN 1090

Teuvan Kaukolämpö Oy
Mäki-Mikkiläntie 18, 64700 Teuva
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Uusi ura yrittäjänä?
Teuvalla on pitkät yrittämisen perinteet, ja esimerkiksi
huonekaluvalmistus, kasvihuoneviljely sekä metalli- ja
muoviteollisuus elävät vahvoina. Kunta kannustaa ja
tukee yrittäjiä tarjoamalla kehittämis- ja neuvontapalveluja sekä edullisia tontteja sekä tuotanto- ja toimisto
tiloja. Kantatien varrelle on valmistunut uusi teollisuustonttialue, jonka tontit ovat yrittäjien haettavissa.
Neuvontapalveluista vastaa Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä. Alueella toimii myös työperäisten
maahanmuuttajien kotouttamisasiantuntija.

• LINJALIIKENNE
• TILAUSLIIKENNE
• VALMISMATKAT
• LINJALIIKENNE
• TILAUSLIIKENNE
• TAVARALIIKENNE
• VALMISMATKAT

Urpolan Liikenne Ky
Kitinkankaantie
16, 64720
06 2669102,
Fax.9102
06 2669351
Kitinkankaantie
16,Perälä.
64720Puh.
Perälä,
puh. 06 266
urpolan.liikenne@pp.inet.fi,
urpolan.liikenne@pp.inet.fi, www.urpolanliikenne.fi
www.urpolanliikenne.fi
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Viihdy vapaalla!
Teuvalaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin on kiinnitetty paljon
huomiota. Teuvan harvinaisuutena on oma laskettelukeskus, joka
sijaitsee Parran vapaa-ajankeskuksessa hiihtolatujen, retkeilyreittien,
uimalampien ja lomamökkien läheisyydessä. Toinen suosittu ulkoilualue on Pappilankangas, jonka hiihtoladut, lenkkipolut ja upeat
marja- ja sieniapajat houkuttelevat virkistäytymään vuoden ympäri.
Uimahalli ja nykyaikainen kuntosali ovat esimerkkejä kunnan sisäliikuntapaikoista.
Kulttuurinystävät nauttivat kirjaston, kansalaisopiston sekä Kulttuuri
talo Orrelan tarjonnasta, johon kuuluu muun muassa vaihtuvia
taidenäyttelyjä ja kulttuuritapahtumia. Teuvalla on myös lukuisia
aktiivisia yhdistyksiä, joiden harrastustarjonta on monipuolista.

Teuvalla tapahtuu
Teuvan kesä täyttyy vilkkaista tapahtumista. Markkinahumusta pääsee nauttimaan Teuvan kesämarkkinoilla. Heinäkuussa järjestettävä
Ars Nova Botnica tuo ihailtavaksi pohjalaisten kuvataiteilijoiden töitä.
Elolystit on teuvalainen kulttuuri- ja kesätapahtumaviikko, jonka
monipuolinen ohjelmatarjonta sisältää konsertteja, näyttelyitä,
musiikkia, tanssia ja muita paikallisten yhdistysten kanssa järjestettyjä tapahtumia. Suuren suosion on saavuttanut Siirrettävien saunojen kokoontumisajot.
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Parran laskettelukeskus
Snowpark Parra
Teuvan kirkko on arkkitehti
Elsi Borgin suunnittelema. Kirkon
alttaritaulun on maalannut taiteilija
Tove Jansson. Teuvan toinen kirkkonähtävyys on vuonna 1863 raken
nettu, tulipalossa vuonna 1950
tuhoutunut rauniokirkko, joka on
kunnostettu kaikkien entisten
kirkkojen muistomerkiksi.

Olennaisinta elämässä on olennaisimman löytyminen
TERVETULOA JUMALAPALVELUKSEEN
Teuvan kirkossa on jumalanpalvelus joka sunnuntai kello 10. (Lähetys kirkosta
myös internetin kautta. Linkki kotisivuillamme www.teuvanseurakunta.fi)
TERVETULOA ASIOIMAAN
Kirkkoherranvirasto: Asematie 4 C, 64700 Teuva
puh. 06 226 0300, fax 226 0333, e-mail teuvan.seurakunta@evl.fi
Avoinna ma, ti, to klo 9–13, ke 9–16, pe 10–13
Kirkolliset toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaus) sovitaan kirkkoherranvirastossa, puh. 040 6881 403.
Taloustoimisto: puh. 040 6881 402. Avoinna ma-to klo 9–13, pe 10–12
Diakoniatoimisto: puh. 040 6881 406
Diakonissan vastaanotto ma, ke klo 9-11, pe 10-13

INSINÖÖRITOIMISTO

Tuutti Consulting Oy

06 420 4100
tuutti@tuutti.fi
LVIA- ja sähkötekniikan suunnittelu sekä konsultointi

TOIMINTAA LAPSILLE, KOULUIKÄISILLE, NUORILLE JA AIKUISILLE
• Päiväkerhot 4–6 -vuotiaille lapsille.
• Perhekerho on vanhemmille ja pienille lapsille ja sisaruksille.
Kerhot kokoontuvat kerran viikossa.
• Varhaisnuorten kerhot kouluikäisille kokoontuvat eri kylillä.
• Nuortenilta yleensä perjantaisin (tarkista Tejukasta tai kotisivuilta).
• lisäksi retkiä, koulutusta, yms.
• Aikuisille Raamattu-opetusta, raamattu- ja rukouspiiri, diakoniapiirit,
lähetysillat ja -seurat, musiikkitilaisuuksia ja konsertteja.
• Laulajille Kirkkokuoro, Seurakuntakuoro, Veteraanikuoro, Lapsikuoro.

Jos haluat kulkea nopeasti, kulje yksin
– jos haluat kulkea kauas, kulje yhdessä
Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä henkilökohtaista keskustelua varten.
PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS
Kaikissa perhe-, avioliitto- ja ihmissuhdekysymyksissä on mahdollisuus
kääntyä Perheasiain Neuvottelukeskuksen puoleen, puh. 06 4214 200.

Lähellä ihmistä
TEUVA, Porvarintie 16, puh. 020 166 6500
www.suupohjanosuuspankki.fi

PALVELEVA PUHELIN 01019 0071
Kun tuntuu vaikealta eikä ole ketään kuuntelijaa,
palveleva puhelin tarjoaa luottamuksellisen
keskustelumahdollisuuden.
Päivystysajat su–to klo 18–01, pe–la klo18–03.
Ajankohtaista seurakunnan viikoittaisesta toiminnasta
Tejukasta ja kotisivuilta.

TEUVAN SEURAKUNTA
www.teuvanseurakunta.fi)

Teuva

www.teuva.fi

Teuvan kunta

Teuvan yhteispalvelupiste

Porvarintie 20 A 4
64700 Teuva
Puh. 06 2413 4000
kunta@teuva.fi

Porvarintie 20 A 4
64700 Teuva
Puh. 040 770 3000
Avoinna:
ma–to klo 9–15
pe klo 9–14
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