Ruhan ja Alanurmon
kyläkirjan valmistuminen
on kohta loppusuoralla

Kyläkirjaterveiset meiltä teille!
Käännäthän sivua

Hyvä kirjeen saaja
Tyypillisiä maalaiskyliä. Lapuan Alanurmo ja Ruha. Lapuan kaupungin osa-alue Seinäjoen kupeessa kiinteästi liittyen Lapuan keskustaan.
Tästä mielenkiintoisesta asuinyhteisöstä me työstämme parhaillaan kyläkirjaa, josta tuotettu materiaali ei ole lainkaan helposti sovitettavissa samojen kansien väliin. Nyt jo enteilemme, että on kovin suuria vaikeuksia pysytellä tuhannen sivun alapuolella. Se on toisaalta selvä osoitus siitä, että lukuisilla kirjallisilla lahjakkuuksilla varustetun
kyläkirjatoimikunnan jäsenet ovat panneet kaikkensa peliin ja antaneet innolla luovuutensa yhteiseen käyttöön. Uskomme, että lopputulos on sen mukainen.

Miksi me lähestymme kirjallisin terveisin teitä?
Selitys on sangen yksinkertainen! Suurprojektimme ei toteudu ilman taloudellista panosta. Kirjan myynti tietysti tuottaa jonkin verran rahallista tulosta, mutta myyntihintaa ei voida nostaa niin korkeaksi, että se kattaisi kaikki kustannukset. Ja jos lopulta käy niin, että vuosiakin kestävä myynti tuottaisi voittoa olemme päättäneet, että tuotto käytetään
molempien kylien kylätoimintojen hyväksi.

Siksi tämä kirje!
Kysymme teiltä, voisitteko olla tukemassa tätä kyläaktiviteettiamme selvällä rahalla. Jokainen summa auttaa
budjettiamme. – Olemme päättäneet, että vähintään 200 euron lahjoittajien nimet julkaistaan kirjassamme.

Toinen vaihtoehto on tämä
Voisitteko tilata kirjaamme ennakkoon määrätyn kappalemäärän. Tekijöinä meidän on tietysti tarpeetonta mennä
yksityiskohtaisemmin kehumaan sisältöä, mutta jäljempänä mainintoja siitä. Uskomme, että kirjamme olisi asiakaslahjana valikoidulle asiakaskunnalle ja luottamushenkilöille aivan oivallinen lahja.

Ne muutamat tärkeät faktat
Sitten nämä muutamat faktatiedot. Pyrimme lopulta siihen, että kirjasta tulisi maksimissaan 800 sivuinen A4-kokoinen
kirja, jossa kuvien määrä lähentelee viittäsataa. Kirjan ennakkomyyntihinta on 60 euroa. Lopullinen myyntihinta
asettunee 85 euron paikkeille. Ennakkohinta on voimassa 28.2. 2014 loppuun saakka. Jäädään mietintään. Ohessa
yhteystiedot. Sopivassa tilanteessa voimme myös ottaa teihin yhteyttä asiamme lopulliseksi varmentamiseksi.

Seppo J. Ojala - Kyläkirjatoimikunnan puheenjohtaja

Joitakin poimintoja kirjamme aihevalikoimasta
Jospa kyselemme näin. Oletteko tulleet ajatelleeksi, että Ruhassa on miltei uusi koulu ja Alanurmossa sellainen otettiin
juuri tänä syksynä käyttöön. Todellinen avaruusajan koulu älytauluineen ja koko laajan katon täyttävine
aurinkopaneeleineen. Kyläalueemme on Lapuan reuna-alueista ainoita, joista voidaan puhua kasvukylinä.
Kirjamme nimeksi tulee “Viiden väylän varrella”; Valtatie 19, joka nielee nykyään toistakymmentätuhatta ajoneuvoa
vuorokaudessa. Rautatie. Nurmonjoki. Joen molemmin puolin vilkkaasti liikennöidyt lähiliikenteen tiet.
Kerrotaanpa vielä sekin, että Nurmonjoki kuljettaa Hirvijärvestä ja Varpulan altaasta kohti merta kaikki tulvavedet.
Tunnelivoimalan kautta jokeen juoksutettaessa varastoaltaiden vesimassat tuottavat melkoisen määrän sähköenergiaa.
Ja jos mennään maan alle, niin sielläkin kylämme palvelee laajempia tarpeita. Siellä kulkevat putket, jotka kuljettavat
kirkasta Lappavettä laajalle Seinäjoen osa-alueelle Nurmoon ja vastaavasti jätevesiputki kuljettaa
saman alueen jätevedet Lapuan jätevedenpuhdistamolle.

Luetteloa voimme jatkaa vaikka kuinka pitkälle
Alanurmossa on kasvanut henkilö, joka on toiminut maamme rakentamisessa uskomattoman laajasti; hän on rakentanut kuuluisaa Päijänne-tunnelia helsinkiläisten käyttöveden turvaamiseksi. Hänen työnsä jälki näkyy Pernon telakalla
Turussa ja öljynjalostamolla Porvoossa. Monet sillat ovat hänen muistomerkkejään. Ja entä ne lukemattomat asunnot
eri puolilla maatamme.

Kenestä pitikään tulla Suomen kuningas
Kaiken kruunuksi, Alanurmon historiasta löytyy henkilö, joka oli Kekkosen, Fagerholmin ja monien kulttuurihenkilöiden
läheinen tuttava ja joka oli jopa ajamassa itseään Suomen kuninkaaksi.

Taiteilijoistakin löytyy
Kuuluisan musiikkipersoonan Heikki Klemetin sukujuuret löytyvät alueeltamme ja tämän päivän musiikkijulkkis Heikki Salo on Salon isän ja äireen poika. (Toivo ja ja Anna-Liisa)

Pomoja ja alansa teknisiä osaajia
Löytyypä kyliemme ja koulujemme kasvateista myös nykyisen Nammo Lapuan kaupallinen johtaja sekä kansainvälisesti nimekäs ydinfyysikko, on johtava maamme paikallisradiotoiminnan yrittäjäpariskunta sekä amerikkalais-,
japanilais-, kiinalaisen kaupallisen toiminnan merkittävä yrittäjä ja mikä persoonallisinta, kylistämme löytyy myös
eräs luonnonsuojelutoiminnan pioneeri, jolla on jopa oma luonnonsuojelualue… on parikin miestä, jotka ovat
uutisoinnissa nousseet vuosittain aina kevättulvien aikaan valtakunnan ykkösjulkkiksiksi.

Paljon muuta mielenkiintoista kirjamme sivuilta avautuu lukijan eteen. Ja näin voimme päätellä, että tämä
Nurmonjokivarren asuinalue ansaitsee näyttävän kirjansa. Sellaisen me haluamme teille tarjoilla.

Viiden väylän varrella
– Ruhan – Alanurmon kyläkirja
Ennakkotilauskaavake
Tilaan _____ kpl kyläkirja-teosta ennakkohintaan 60 euroa
Hinta on voimassa 28.2.2014 saakka. Maksu suoritetaan kirjan ilmestyttyä Ruha-Alanurmo
kyläkirjahanke-tilille FI77 4747 0010 0171 76
Lopullinen hinta tulee olemaan yli 600 sivuisesta kirjasta 85 euroa.
Kirjan tuotto tullaan lahjoittamaan molempien kylien kehittämisen hyväksi.

Päivämäärä ja allekirjoitus

…………………………………………………………………………………………………………
Yhteystiedot, osoite sekä puhelinnumero ja sähköposti

…………………………………………………………………………………………………….
Toimitusosoite jos eri kuin yllä oleva osoite

…………………………………………………………………………………………………………
Tilaus lähetetään osoitteella: Erkki Peräsalo, Närhitie 3, 60510 HYLLYKALLIO
tai sähköpostilla osoitteeseen : erkki.perasalo@netikka.fi

