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Iloinen tervehdys Pourulta!

Tervetuloa seuraamaan meidän viikkoamme. Teemme pienen aikamatkan
kaupan historian siivittämänä: ensimmäinen Pourun kauppa on nimittäin
perustettu jo vuonna 1874!

Nykyiset kauppiaat, Emmi ja Antti-Jussi, ovat kauppiaita kuudennessa polvessa.
Kurkistamme viikon aikana vuosikymmenten taakse ja kerromme myös, millaista
on arki tämän päivän päivittäistavarakaupassa.
Tervetuloa mukaan!
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Tänään palataan ajassa taaksepäin aina vuoteen 1874 asti. Silloin isäntä Juho
Pouru perusti maakaupan Sarkkilaan ja Pourun kauppa sai alkunsa.
Kaupparakennus sijaitsi umpipihatyyliin rakennetussa pihakokonaisuudessa
Pourun talouskeskuksessa. Aktiivinen kauppias hankki myös postilaukun, jota
postiljoonit kerran viikossa kuljettivat.

Vuonna 1890 Juho Pouru myi kauppaliikkeensä pojalleen Johan Ludvig Pourulle,
joka alkoi pian rakentaa omaa liiketaloaan. Uusi rakennus valmistui Sarkkilan
risteyksen (nykyinen liikenneympyrä) tuntumaan syksyllä 1897. Siihen aikaan
pitäjällä oli vilkasta elinkeinotoimintaa, johon kauppias vastasikin
monipuolistamalla tavaravalikoimaansa niin, että liikettä voitiin pitää hyvin
varusteltuna tavaratalona.

Kaupan valikoimassa oli niin rautatavaraa, ompelutarvikkeita ja kankaita,
elintarvikkeita sekä kaikkea mitä tuohon aikaan huusholleissa tarvittiin. Ostokset
merkittiin yleensä ”pitkään kirjaan”: piikalle nappeja, neidille kalossit, trenkille
paperossia. Kahvi jauhettiin kaupalla itse ja asiakas sai päättää halusiko kahvinsa
karkeaksi vai hienoksi jauhettuna.

J. L. Pourun jälkeen kauppiaiksi astuivat hänen poikansa, Eino ja Lauri Pouru,
joista Lauri jäi pitämään kauppaa Sarkkilaan Einon siirtyessä omaan kauppaansa
lähelle meijeriä.

Kuvissa J. L. Pourun rakennuttama kaupparakennus sekä kaupan erilaisia
tavaroita.
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Lauri Pourun jälkeen kauppiaina jatkoivat Fanni Pouru sekä poikansa Osmo
Pouru, joilta kauppa siirtyi Pertti Pourun hallintaan. Kauppa toimi tuolloin vielä J.
L. Pourun rakennuttamassa talossa. ”Pitäjällä oli silloin 17 tai 18 kauppaa” Pertti
muistelee kauppiasuransa alkua. ”Maaseudulla ruoka oli pienemmässä roolissa,
kauppojen määrä perustui enemmän tavaraan, kuten rautaan ja kankaisiin.

Myynnissä oli myös ulkomaan tuontituotteita: kahvia, sokeria, suolaa ja mausteita.
Ja olihan se tavaran ostaminenkin erilaista: kauppaedustaja saapui Turusta
bussilla, käytiin neuvotteluja, edustaja yöpyi pitäjällä ja seuraavana päivänä
jatkettiin. Paperille kirjattiin, tavarakin tuli sitten joskus kun tuli. Tuoretavaraa ei
paljoa ollut, jouluksi saatiin erä kuivattuja hedelmiä, kuskin vieressä ohjaamossa
matkusti joskus laatikollinen appelsiinejakin.”
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avaran tilaaminen onkin mahtava esimerkki siitä, miten aika on muuttunut:
ennen soitettiin puhelinkeskukseen ja tilattiin puhelu. Ehkä tunnin päästä saapui
tieto, että linja on auki. Jokaiselle tavarantoimittajalle soitettiin erikseen. Ja
valikoima: mansikkajogurttia oli, nykyhetken hyllymetreistä ei osattu
haaveillakaan. Vaikka vieläkin soitetaan, on valtaosa tilausten teosta
automaattista. Järjestelmä tunnistaa, milloin tuotteen kappalemäärä on
saavuttamassa asetetun minimitason ja tekee automaattisen tilauksen.
Näppärää!

1992oli jälleen aika muuttaa, kun Pertti johdatti kaupan tyhjilleen jääneeseen
hallimyymälään Urjalantien varteen. Uudet ja isommat tilat mahdollistivat aivan
uudenlaisen kaupankäynnin. Tuolloin kaupasta tuli K-Market.

Kuvissa hetkiä kummankin kaupan ajalta.



Erilaiset tarjoukset ovat nykyään oleellinen osa kaupankäyntiä. Tarjouskulttuuri
saapui Suomeen 70-luvulla, mikä lisäsi kilpailua. Tuohon aikaan alkoi myös
kaupankäynnin muutos, kun ihmiset vaurastuivat, rakensivat taloja
asutuskeskuksiin ja omavaraistalous väheni. Aiemmin mehut ja hillot oli
valmistettu ja säilötty itse, mutta nyt ne saapuivat kauppoihin, jotka alkoivat
erikoistua ja keskittyä enemmän ruokaan. 70- ja 80-luku olivat koriste-esineiden
kulta-aikaa. Hankittiin esimerkiksi Sarpanevaa, Riihimäen Lasia, Arabian
kahvikuppeja niin itselle kuin lahjaksikin. Nyt näitä tuotteita näkee paljon
keräilijöillä ja huutokauppaohjelmissa. Myös Marimekko menestyi jo silloin.

Samoihin aikoihin saapui myös itsepalvelu: kun aiemmin henkilökunta annosteli
ja pakkasi pyydetyn tuotemäärän, nyt tuotteita valikoitiin itse hyllystä. Vaikka
onhan palvelua tänä päivänäkin käytössä, suosittu palvelutiskimme on oiva
esimerkki tästä. Tiskin valikoimaa kehitetään koko ajan, mutta suosikkituotteet
pysyvät. Kinkut viipaloidaan, asiakas saa kertoa paksuuden, meillä tehtyä
jauhelihaa saa juuri sen verran kuin haluaa. Palvelutiskin pihvit valmistetaan
kaupalla, esimerkiksi pekonipommi pitää pintansa vuodesta toiseen!

Nykyiset tilat valmistuivat vuonna 2013. Samalla oli aika siirtyä astetta
suurempaan sarjaan valikoiman kasvaessa: K-Supermarket Pourun aika oli
alkanut!
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Ystävälliseen ja ammattitaitoiseen henkilökuntaamme törmää jokaisella
kauppakäynnillä. Erilaisia tehtäväkuvia kaupan arjessa on lukuisia.
Vaikka sama rytmi toistuu päivittäin, ei mikään päivä kuitenkaan ole
samanlainen. Arkipäivisin varastoon saapuu tavaraa erilaisissa rullakoissa ja
kuormalavoilla. On hedelmiä, leipiä, valmisaterioita, lihatuotteita, maitoja,
jogurtteja, pesuaineita, makeisia, pakasteita… Ja tietenkin Posti sekä
Matkahuollon kuljettamat henkilöasiakirjat.

Henkilökunta valmistaa kaupan osastot, tarkistaa laadun, purkaa kuormaa ja
tietenkin tekee sitä kaikkein tärkeintä: asiakaspalvelua. Työ on hyvin monipuolista
ja fyysistä. Työpäivän aikana askelmittariin kertyy helposti yli 10 000 askelta.
Myymälätilan taustalla on myös monia erilaisia tiloja: maitomaailma, eines- ja
hevi-kylmiö, pakkashuone, pullokonehuone, iso varasto sekä lihankäsittelytilat.
Unohtamatta erikoisuuttamme: tiettävästi Suomen ensimmäinen Supermarket-
panimo Pouru Brewing Co! Oma oluemme onkin siis todellinen erikoisuus.

Kun kauppiailta kysyy, mikä työssä on parasta, tulee sisarusten vastaus kuin
yhdestä suusta: ”Asiakkaat, työkaverit ja erilaiset työpäivät!” Tämän saman voi
varmasti allekirjoittaa jokainen meillä työskentelevä. Kauppiaat Emmi Uusi-Kouvo
ja Antti-Jussi Pouru sekä koko henkilökunta haluamme kiittää teitä lämpimästi
tästä kampanjaviikosta. On ollut mielenkiintoinen matka menneestä
nykyhetkeen! 

Tarinaa riittäisi ihan kokonaisen kirjan verran, joten loppuun lainataan erään
asiakkaan kommentti: ”Maailma muuttuu, mutta Pouru pysyy.”

Nähdään kaupalla!
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