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Keurusseudun kehittäjä vuonna 2017 on ISO KIRJA 

Keurusseudun kehittäjäksi vuonna 2017 on valittu Iso Kirja. Valinnan tekee vuosittain Keurusseudun 

Yrittäjät ry ja tunnustus jaetaan Keuruun markkinoilla. 

Perustelut:  

Iso Kirja on reilun 25 vuoden aikana luonut Keuruun Pohjoisjärven rannalle loistavan koulutus-, tapahtuma- 

ja matkailualueen. Alueella on tarjolla leirintä- ja majoituspalveluja, juhlapalveluja ja vapaa-ajan 

aktiviteetteja. Iso Kirja on myös merkittävä koulutuskeskus, joka tuo Keuruulle opiskelijoita ja heidän 

perheitään. 

Isosta Kirjasta on muodostunut valtakunnan tason tapahtumapaikka. Isossa Kirjassa on lukuisia merkittäviä 

tapahtumia, mittavimpana helluntaiherätyksen juhannuskonferenssi, joka kokoaa alueelle vuosittain yli 

30 000 kävijää. 

Aivan uutena tapahtumana alueella järjestetään Jämsän Kristillisen Kansanopiston opistoseurat tänä 

kesänä. 

Iso Kirja on viime vuosina kehittänyt harrastusmahdollisuuksia alueellaan. Isossa Kirjassa on muun muassa 

Suomen huippua oleva 20-väyläinen frisbeegolf-rata, jossa järjestetään kansallisen tason kilpailuja ja joka 

on saavuttanut suuren suosion seudun harrastajien keskuudessa. Rata on vilkkaassa käytössä. 

Ison Kirjan toiminnasta, tapahtumista ja opiskelijoista hyötyy koko Keurusseutu. 

 

Taustaa: 

Keurusseudun Yrittäjät ry jakaa Keurusseudun kehittäjä -palkinnon Keuruun markkinoiden yhteydessä.  

Palkinnon jakoperusteena on, että yksityinen henkilö, järjestö, yhdistys, yritys tai muu taho on omalla 

toiminnallaan ollut edistämässä seutukunnan yritystoiminnan, yrittämisen, asumisen tai muun 

elinkeinotoiminnan kehittämistä. 

Ensimmäisen palkinnon vuonna 2011 sai Keuruun kaavoitusjohtaja Timo Määttä, joka omalla toiminnallaan 

kaavoittajana on ollut siivittämässä Keurusseudun kehitystä uuteen nousuun.  

Vuonna 2012 palkinnon sai Lasersäde ja sen Keuruulle tuoneet Jorma Vähäkömi ja Olli Haapanen. 

Molemmat henkilöt ovat olleet vahvasti myötävaikuttamassa laserteollisuuden ja -koulutuksen tuloon 



Keuruulle. Tämän myötä Keurusseudulle on tullut vahvaa laser- ja metalliteollisuuden osaamista, joka 

työllistää useita satoja henkilöitä.  

Vuonna 2013 tunnustuksen sai Kustannusosakeyhtiö Otava. Otava on ollut merkittävä taho Keuruulla jo 

vuodesta 1955 ja on sitä edelleen. Tullessaan Keuruulle Otava toi työntekijät mukanaan ja Otavalle 

muodostui oma asuinalue. Keuruusta on muodostunut vahva graafisen osaamisen keskus Otavan myötä. 

Keuruu pitkälti tunnetaan kirjasta ja sen tekijästä Otavasta. Otava on omalla toiminnallaan tuonut 

hyvinvointia paikkakunnalle. Parhaimmillaan se on työllistänyt hieman yli 300 henkilöä Keuruulla. 

Vuonna 2014 palkinnon sai Keuruun seurakunta ja eritoten seurakunnan talouspäällikkö Jorma Oikari ja 

kirkkoherra Ossi Poikonen Vanhan Keuruun kehittämisestä.  

Vuonna 2015 palkinto luovutettiin Keuruun kaupungin puutarhuri Jari Vienolalle ja hänen vetämälleen 

puutarhaosastolle. Vienola on suunnitellut ja luonut kotikaupungin ilmeestä kauniin ja viihtyisän. 

Vuonna 2016 palkinnon sai KeuPa HT - Ihmisten joukkue. Jääkiekkoperhe on kehittänyt keuruulaista 

jääurheiluolosuhteita, minkä ansiosta nuorten on mahdollista harrastaa jääurheilua aina lajin huipulle asti. 

Mestistason kiekkoilu on herättänyt laajaa kiinnostusta valtakunnallisesti ja Ihmisten joukkue on 

vakiinnuttanut kannattajajoukkonsa. Keuruu tunnetaan nykyisin kovatasoisen jääurheilun tyyssijana 
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