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Suupohjan seutukunnan infolehti

Ratkaisuja
puurakentamiseen.
Suomessa rakentamisen palomääräykset, energiatehokkuusvaatimukset ja ympäristövelvoitteet ovat muuttumassa. Näitä asioita valotetaan monesta eri näkökulmasta Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen -seminaarissa
Seinäjoella keskiviikkona 4.5.
Kotimaisella ja ympäristöystävällisellä puurakentamisella halutaan osaltaan
olla tarjoamassa ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. Seminaarissa
esitellään uuden Puuinfo.fi:n palveluja. Puun mahdollisuuksista lähiötalojen
korjaamisessa ja lisärakentamisessa kertoo
dosentti Markku Karjalainen Oulun yliopistosta. Alueellisia esimerkkejä kuullaan mm.
Sarvijoelta ja Järvi-Pohjanmaalta.
Puurakentamisen ja energiatehokkaan
rakentamisen RoadShow järjestetään Teknologiakeskus Framissa keskiviikkona 4.5
klo 8.30 – 16. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja
Suupohjan / Kauhajoen seudun KOKO.
Seminaareihin odotetaan osallistujiksi
puun käytöstä kiinnostuneita asiantuntijoita
sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta.
Kuntapäättäjät, kaavoittajat, suunnittelijat,
rakennustarkastajat, rakennuttajat, rakennusliikkeet, rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset sekä media ovat tervetulleita
puutuoteteollisuuden edustajien rinnalla.
Ilmoittautumiset: anne.viitala@suupohja tai
puhelimitse 046 8514 957.
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Sakari Varala elinkeinojohtajaksi
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän uudeksi elinkeinojohtajaksi on valittu Sakari Varala Teuvalta. Päätöksen
teki yhtymävaltuusto huhtikuun lopussa.
Varala oli myös yhtymähallituksen esitys.
Elinkeinojohtajan valintaprosessi
käynnistettiin alkuvuonna, sillä nykyinen
elinkeinojohtaja Risto Kuutti jää eläkkeelle vuoden lopussa.

Virka kiinnosti hakijoita kautta Suomen. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli 22 kappaletta. Yhtymähallitus
valitsi maaliskuussa haastatteluihin kuusi hakijaa: DI Markku Järvisen Huutjärveltä, rakennusmestari Ilppo Karesolan
Karijoelta, KTM Päivi Katajamäen
Seinäjoelta, koneinsinööri, YO-merkonomi Osmo Uurinmäen Alavudelta,

elektroniikka-asentaja Sakari Varalan
Teuvalta sekä rakennusarkkitehti ja hallintotieteen kandidaatti Kirsi Virtasen
Ilmajoelta.

10-vuotias teknologiakeskus
Logistia juhlii syksyllä
Kauhajoen teknologiakeskus Logistia
on Etelä-Pohjanmaan ensimmäinen
teknologiakeskus. Syksyllä on tarkoitus
juhlistaa 10 vuoden olemassaoloa juhlaseminaarilla ja avointen ovien teknologiaviikolla.
Teknologiakeskus Logistian ensimmäinen vaihe valmistui 2001. Tuolloin
myös alettiin systemaattisesti kehittää
Logistia-brändiä ensimmäisen aluekehitysohjelman panostuksella.

Materiaalinkäsittelyn ja logististen
järjestelmien yritysverkosto on ollut Kauhajoella jo lähes 40 vuotta. Kymmenen
viime vuoden aikana yritysverkoston
kasvu on ollut näkyvää, erityisesti vuosien 2006 ja 2007 aikana. Yritysten määrä
on kasvanut merkittävästi, samoin kuin
kärkiyritysten liikevaihto.
Merkittävä panostus on ollut oman
tutkimusprofessuurin saaminen alalle.
Tällä on ollut kehitykseen huikea vipuvaikutus, samoin kuin pitkän linjan systemaattisilla kehitysohjelmilla.
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Yhdestä kehitysohjelman kärjestä,
Logistia-Instituutista toivotaan merkittävää tuotekehityksen ja tutkimuksen
vauhdittajaa yrityksissä. Tällä hetkellä
verkostoidutaan vahvasti maailmalle
erilaisiin tutkimus ja kehittämistahoihin,
joten uusin tieto on hyvin ulottuvillamme
näitä kanavia hyödyntämällä. -js

www.logistia.net
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Strategiatyö käynnissä SEKissä
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymässä (SEK) on käynnistetty strategian
uudistamistyö ja kehittämissuunnitelman
laadinta. Kuntayhtymällä on käytössään
kehittämisstrategia, joka on laadittu
vuonna 2007 ja uudistamisen tarpeita on
löytynyt.
Käytössä olevan strategian päivitys
ja kehittämissuunnitelman laadinta tuli
ajankohtaiseksi, koska erilaiset kehittämisrahoitukset tulevat uudistumaan lähivuosina. SEK on koko toiminta-aikansa
panostanut voimakkaasti seutukunnan
kehittämiseen erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Niihin on saatu rahoitusta
sekä EU:n eri rakennerahastoista että
kansallisista varoista.
EU:n ohjelmakausi on päättymässä
vuoden 2013 lopussa. Vaikka seuraavan ohjelmakauden rahoitusmahdollisuuksista ei ole vielä tarkkoja tietoja on
nähtävissä, että ne tulevat vähenemään.
Lisäksi yhtymän johtaja on vaihtumassa
eläköitymisen vuoksi ja uuden johtajan
haluttiin pääsevän keskeiseen rooliin
kuntayhtymän toiminnan uudistamisessa.
Kansallisen aluekehittämisen toimintamallin valmistelua seurataan aktii-

visesti. Myös työ- ja elinkeinoministeriöstä on saatu arvioita, että koheesio- ja
kilpailukykyohjelman (KOKO) toteutus
nykymuotoisena loppuu vuonna 2013.
Merkittävä osa KOKO-ohjelman toteutusta on EAKR-rahoitteinen Spinnostehanke.

Viiden vuoden tähtäin
Käynnistynyt työ tähtää toiminnan tarkasteluun noin viiden vuoden päähän.
Alkuvaiheessa päivitetään strategia ja
määritellään kokonaistavoitteet. Sen
jälkeen suunnitellaan uudelleenorganisoitumista ja toimintatapojen muutoksia.
Koko prosessissa korostetaan kumppanuusyhteistyön tärkeyttä ja määritellään
tarvittavat resurssit.
Koko suunnittelutyötä ohjaa ohjausryhmä, johon on valittu ja kutsuttu edustajia sekä SEK:n omasta organisaatiosta, eri toimielimistä ja henkilökunnasta
että kunnista ja yhteistyökumppaneiden
organisaatioista. Käytännön suunnittelusta vastaa pienempi työryhmä. Kehittämissuunnitelman laadinnassa avustaa
johtava konsultti Urpo Laakkonen Wiltrain Consulting Oy:stä.

Tietoa yrittäjyydestä lukiolaisille
Yrittäjyyden ensimetrejä esiteltiin Kauhajoen lukiolaisille vierailulla teknologiakeskus
Logistiassa. Lukion 1- ja 2-vuosikurssilaiset tutustuivat TET-jaksolla SEK:n Yrityspalvelupisteeseen, josta Carita Latikka kertoi. Jaana Suksi esitteli Logistia-klusteria ja
teknologiakeskuksen toimintaa.
Erikoismaalari Hanna Torvinen kertoi neljä kuukautta sitten perustetusta Taivaanrannan Maalari Torvinen -yrityksestään. Torvinen kertoi, että oli saanut paljon
tietoa Yrityspalvelupisteen kautta ja hankkinut naisyrittäjyyslainan helpottamaan yrittämisen alkutaivalta. Taivaanrannan Maalari Torvinen on yhden naisen maalausyritys, joka tekee sisämaalauksia, tapetointeja sekä erikoismaalauksia. Lukiolaiset
kyselivät aktiivisesti yrittäjän arjesta.

Hanna Torvinen kertoi
lukiolaisille yrittäjän arjesta.
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Kehittämisohjelma
vaiheittain
Suunnitteluprosessi on jaettu kolmeen
päävaiheeseen. Ensimmäinen aihe
sisältää toimintasuunnitelman jalkauttamisen käytäntöön ja muutosohjelman
suunnittelun. Valmistelutyöhän on valittu
osallistujat ja käynnistysseminaari on
pidetty. Käynnistysseminaarissa ohjelma
esiteltiin ja käytiin läpi strategian painopistealueeet.
Toisessa vaiheessa eri teemojen
ympärille kootut työryhmät konkretisoivat oman vastuualueensa toteutusohjelman ja verkostotoimintamallin.
Viimeisessä vaiheessa kehittämisohjelman toteuttaminen viedään käytäntöön.
SEK:n uusi verkostotoimintamalli, rooli
ja organisaatio otetaan käyttöön sekä
vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja
budjetin valmistelu alkaa. Suunnitelman
mukaan kaikki on valmista elokuun alussa. -pn
Lisätiedot:
Elinkeinojohtaja Risto Kuutti
P. 040 530 7680
risto.kuutti@suupohja.fi
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Suupohjan jätevesineuvoja:

Jätevesien puhdistusvelvollisuus säilyy
Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla
on aiheuttanut kiivasta keskustelua.
Asiaan on vihdoin saatu päätös uusien
vaatimusten astuttua voimaan 15. maaliskuuta. Puhdistusvelvollisuus tulee lain
mukaan säilymään pääosin entisellään.
Etenkin niissä kunnissa, joissa on jo
ympäristönsuojelumääräyksin rajattu
lievemmän käsittelyn alueet, muutos
koskee lähinnä vain 68 vuotta täyttäneitä ja antaa lisäaikaa jätevesijärjestelmän
rakentamiselle.
Viime kuukausien uutisoinnissa on
ollut vahvasti esillä virheellinen väite
siitä, että asetuksen muututtua jätevedet
tulee puhdistaa ainoastaan pohjavesialueilla sekä rantojen tuntumassa.
Mistään tällaisesta ei kuitenkaan ole kysymys, sillä puhdistusvelvollisuus säilyy
edelleen.
– Kyse on oikeastaan vain sanamuotojen kääntämisestä. Käsittelyvaatimuksia on nyt muutettu siten, että
nykyinen lievempi vaatimustaso (orgaaninen aine 80 %, kokonaisfosfori 70
%, kokonaistyppi 30 %) tulee pääsäännöksi, josta kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan poiketa ainoastaan
ylöspäin. Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksillään määrätä tiukemmat vaatimukset esimerkiksi ranta- ja
pohjavesialueille, selventää Suupohjan
Kehittämisyhdistys ry:n jätevesineuvoja
Jouko Kortesharju.

Jätevesiremontteja edessä
Käsittelyvaatimukset ovat lievennyksistä
huolimatta sitä luokkaa, että vain harvalta löytyy tällä hetkellä vaatimusten
tasoista jätevesijärjestelmää. Jätevesijärjestelmän remontti onkin monella
vielä edessä.
– Ammattitaitoisesti suunniteltu ja
rakennettu maasuodattamo omakotikiinteistölle maksaa keskimäärin noin 6000
euroa. Paikalliset olosuhteet vaikuttavat
kustannuksiin. Mikäli kiinteistön saostuskaivot ovat niin hyväkuntoisia, että
niitä voidaan käyttää, on toki mahdollista
saada aikaan huomattavia kustannussäästöjä. Olosuhteista riippuen voidaan
selvitä noin 4500 eurolla, Kortesharju
arvioi.
Niille omakotikiinteistöille, joiden
maaperälle soveltuu maahanimeyttämö,
on hinta lähes samaa luokkaa.
– Etelä-Pohjanmaalla maahaniNikkarikeskus
meyttämö
ei usein valitettavasti sovellu

68 vuotta täyttäneet
vapautettu

Jouko Kortesharju (Kuva: MInna Hirvelä)

jätevesien käsittelyjärjestelmäksi, koska
maaperä on savista, Kortesharju huomauttaa.
Maasuodattamoiden ja maahanimeyttämöiden hinta muodostuu suunnitelmasta ja rakentamisesta. Hyvin tehtynä ja hoidettuna ne toimivat vähintään
15 vuotta.

Laitepuhdistamo tai
kuivakäymälä vaihtoehtona
Kohteisiin, joihin maaperäkäsittely ei
syystä tai toisesta sovellu, on vaihtoehtona laitepuhdistamo. Pääsääntöisesti
laitepuhdistamon rakentaminen omakotitalotontille tulee maksamaan yli 7000
euroa. Hintahaitari pienpuhdistamoissa
on melko suuri, joten hintavertailu on
siksi aiheellista.
Kaikkein edullisin vaihtoehto jätevesien käsittelyssä on kuivakäymälä.
– Kuivakäymälä voidaan asentaa
myös sisätiloihin. Tällöin tarvitaan vain
harmaiden vesien eli pesuvesien käsittely. Kuivakäymälä vaatii paljon huolenpitoa omistajaltaan, Kortesharju opastaa.
Jätevesineuvojat suosittelevat
kiinteistön omistajia liittymään yhteisviemäröintiin, jos sellainen on saatavilla tai
suunnitteilla omalle asuinalueelle. Yhteisviemäröintiin liittyminen on yleensä
pidemmän päälle edullisin tapa. Käyttö
ja huolto on vaivatonta ja helppoa.
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Ympäristövaliokunnan ehdotuksen
mukaan puhdistusvaatimuksista on nyt
vapautettu 68 vuotta täyttäneet kiinteistöjen haltijat.
– Lakiin tuli pykälä, jonka mukaan
yli 68-vuotiaiden vakinaisesti asuttamien kiinteistöjen osalta ei siis edellytetä
parannustoimia. Ikävaatimus on täytynyt toteutua ennen lain voimaan tuloa
9.3.2011. Jos 68 vuotta tulee mittariin
sen jälkeen, ei vapautusta ole mahdollista saada.
Ikävapautus ei kuitenkaan koske vapaa-ajan asuntoja, ellei vuosittaista käyttöaikaa katsota tarpeeksi vähäiseksi.
Uudella ehdotuksella ei myöskään ole
vaikutusta uudisrakentamisessa, sillä siinä vapautuksia ei myönnetä lainkaan.
Asetuksen vaatimuksista voidaan
myös poiketa, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäistä ja käsittelyjärjestelmän parantaminen olisi korkeiden
kustannusten tai teknisen vaativuuden
vuoksi kohtuutonta. Arvioitaessa tätä
otetaan huomioon viemäriverkoston
mahdollinen laajeneminen, kiinteistöllä
asuvien korkea ikä tai muut vastaavat
elämäntilanteeseen liittyvät tekijät tai
kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys, sairaus tai muu sosiaalinen suorituseste. Poikkeamista haetaan kunnan
ympäristöviranomaiselta eli yleensä
ympäristölautakunnalta.
Siirtymäsäännöksiin saatiin asetuksen muutosten myötä samalla kaksi
vuotta lisäaikaa.
– Jätevesijärjestelmien saneeraukset on siis suoritettava 15.3.2016 mennessä, Kortesharju kertoo. -e-kk

Keskeiset muutokset
jätevesisäädöksiin:
• Käsittelyvaatimusten muutos: nykyinen
alempi taso tulee pääsäännöksi ja siitä
voidaan kunnan ympäristönsuojelumääräyksillä poiketa ylöspäin.
• Vaatimuksista vapautetaan 9.3.2011 tai
sitä ennen 68 vuotta täyttäneet kiinteistön omistajat.
• Siirtymäaikaa vuoden 2016 alkuun
• Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n
jätevesineuvoja Jouko Kortesharju
p. 040-7396830 tai
jouko.kortesharju@sky.suupohja.fi
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Roppakaupalla tietoa nuorille yrittäjille
Teknologiakeskus Logistiassa järjestettiin helmikuussa messupäivä yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville.
Tarjolla oli tietoa yrityspalveluista, rahoituksesta ja
erilaisista kehittämispalveluista. Neuvoja saivat niin
yritystä perustavat kuin sitä
jo kehittävätkin.
TE-toimiston Kari
Hakkola neuvoi kyselijöitä
muun muassa starttirahaan
liittyvissä kysymyksissä.
Karijokelaiset Tuija Tienhaara ja Tiina Saaranluoma Karijoelta tutustuivat TE-toimiston palveluihin ja olivat kiinnostuneita
yrityksen perustamiseen
liittyvistä neuvoista.
– Yrityksen perustaminen on suunnitteluasteella,
he paljastivat.
Kouluttaja Pia Lampila
Springhouse Oy:stä oli tuonut messuille
joukon nuoria, jotka osallistuvat Nuoria
työelämään -koulutukseen.
- Koska työpaikkoja on niin vähän
tarjolla, yrityksen perustaminen on monille vaihtoehto. Uskon, että saamme
täältä messuilta hyödyllistä lisätietoa,
Lampila sanoi.
Myös Anne-Maria Mäkelän osastolla oli vilkasta, sillä hän kertoi nuorille
eurooppalaisesta nuorten yrittäjien
vaihto-ohjelmasta. SeAmkin vetämässä
Erasmus-hankkeessa tarjotaan aloitteleville yrittäjille mahdollisuutta hakea

Tuija Tienhaara (oik.) ja Tiina Saaranluoma kyselivät Kari Hakkolalta TE-toimiston palveluista.
Kuva: Tiina Rantakoski

oppia kokeneelta yrittäjältä jossain toisessa EU-maassa.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus oli
messuilla kertomassa rahoitus- ja kehittämispalveluista. Yritystutkijat Hilkka
Huhtamäki ja Juha Koski esittelivät
yritystukia.
– Suoria yritystukia voi saada investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Aloittelevat yrittäjät osaavat hyvin etsiä tietoa
muun muassa netistä. Myös rahoittajat,
kuten pankit vinkkaavat näiden yritys-

tukien mahdollisuuksista, Huhtamäki ja
Koski kertoivat.
Suurin osa tuen hakijoista on teollisuuden alan ja yrityspalveluita tarjoavia
yrityksiä. Hoivayrityksillä esteenä tuen
saamiselle saattaa olla, että se vääristää
kilpailua.
Messuilla olivat esillä myös Suupohjan elinkeinotoimenkuntayhtymä, Finnvera Oyj, Suupohjan Kehittämisyhdistys
ja Etelä-Pohjanmaan Uusyrityskeskus.
-tr

Sarvijoelle tavoitellaan
moderneja pohjalaistaloja
Sarvijoki on mukana valtakunnallisessa
Moderni Puukaupunki -hankkeessa.
Puuinfo Oy:n vetämän hankkeen tavoitteena on aikaansaada näyttäviä puumiljöökohteita eri puolelle Suomea.
Projektipäällikkönä toimii arkkitehti
Markku Karjalainen, jolle kerrottiin noin
vuosi sitten Sarvijoen kehittämisohjelmasta ja tavoitteesta saada kylään uusi,
moderneilla pohjalaistaloilla täytetty
asuntoalue. Markku Karjalainen piti Sarvijoen aluetta hyvänä esimerkkinä pientaloasuntoalueesta ja näin suunnitelmat
etenivät sopimuksen tekemiseen. Viime
vuoden loppupuolella Sarvijoen suunnitelmien laatiminen käynnistyi valitsemal-

la diplomityöntekijäksi viimeisen
vuosikurssin arkkitehtiopiskelija
Riitta Mikkola.
Sarvijoen kylälle on määrä
ideoida uudentyyppistä maaseutumaista asuinmiljöötä sekä
suomalaiseen maisemaan luontevasti istuvia, puurakentamiseen tukeutuvia ja pitkäaikaiskestäviä asuinrakennuksia ja
pihapiirejä. Suunnittelussa huomioidaan uudisrakentamisen
Sarvijoen kylämaisemaa. Kuva: Risto Kautiainen
energiatehokkuusvaatimukset
Tavoitteena on kehittää tämän päimääräykset täyttävä ”moderni pohjalaisvän asumisvaatimukset ja rakentamistalo ja pihapiiri” -konsepti.
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Mamma mia -hanke tutustuttaa
teuvalaisnuoret italialaiseen kulttuuriin
Teuvan kunnassa nuoret pääsevät
kartuttamaan kansainvälisiä kokemuksiaan ”Mamma mia – matka italialaiseen
ruokakulttuuriin” -hankkeen myötä.
Hankkeen takaa löytyy Teuvan yrittäjät,
jotka halusivat lisätä nuorten tietämystä
yrittäjyydessä tarvittavista tiedoista ja
taidoista.
Yrittäjyystaitojen lisäksi projektin
tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä suomalaisten ja italialaisten välille.
Teuvalaisnuoret kokoontuvatkin joka
toinen viikko valmistamaan italialaisia
ruokia ja opiskelemaan samalla italian
alkeita sekä ruokasanastoa.
– Kun matkakassa on kasassa, tarkoituksena on matkustaa Italian Porticiin
testaamaan, miten pastaa ja pizzaa
valmistetaan oikeaoppisesti ja miten italian kieli taipuu käytännössä. Italialaiset
yhteistyökumppanit ovat tulleet meille
tutuiksi aiemman Comenius-projektin
myötä. Olikin hienoa, että pystyimme jatkamaan arvokasta yhteistyötä LEADERhankkeen avulla, hankkeen vetäjinä
toimivat Teuvan yhteiskoulun opettajat
Maija-Liisa Saksa ja Anne Luhtala
kertovat.
Rahoitus hankkeelle tulee paikalliselta LEADER-ryhmältä eli Suupohjan
Kehittämisyhdistys ry:ltä.
– Saimme Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:ltä hyviä neuvoja ja opastusta,
joten hanke saatiin todella nopeassa
aikataulussa käyntiin. Eikä mennyt aikaakaan, kun italialaiset vieraat jo saapuivatkin vierailulle Suomeen, hankkeen
vetäjät kertovat.

Italialaiset hyiseen avantoon Jokaiselle sopiva
tapa kansainvälistyä
Italialaisnuoret vierailivat Teuvalla helmikuussa. Yritysvierailujen ohella italialaiset pääsivät tutustumaan suomalaisen
ruokakulttuurin saloihin muun muassa
opettelemalla perinteisten suomalaisten
kansallisherkkujen tekoa: ohjelmaan kuuluikin muun muassa karjalanpiirakoiden
rypytystä ja mustikkapiirakan leivontaa.
Myös suomalaisten vapaa-ajanviettotavat tulivat vierailun aikana italialaisille
tutuksi.
– Hiihtäminen onnistui italialaisilta
hienosti, vaikka kukaan ei ollut aiemmin
lumen puuttumisen vuoksi päässyt hiihtämistä kokeilemaankaan. Hurjapäisimmät
uskaltautuivat myös pulahtamaan hyiseen avantoon, Luhtala kertoo ylpeänä.
Eksoottisten aktiviteettien ohella
italialaiset ihastuivat eritoten Suomen
luontoon.
– Satumaisen kauniit talvimaisemat,
maiseman avaruus ja luonnon puhtaus
saivat vieraamme mykistymään. Monet
heidän havaintonsa avasivat myös meidän silmämme näkemään, mitä kaikkea
hyvää kotiseutumme oikein tarjoaakaan.
Vieraiden silmin osaa ihmetellä ja
arvostaa paremmin omaa kulttuuriaan,
osaamistaan, arvojaan ja aarteitaan.
Esiin nousee usein myös hyvin arkisia
asioita, jotka ovat meille jokapäiväisiä,
mutta muille ihmetystä aiheuttavia.
– Italialaiset ihmettelivät kovasti
esimerkiksi sitä, miten polkupyörällä on
mahdollista pysyä pystyssä lumisella ja
jäisellä tiellä. Meillehän siinä ei ole mitään kummallista, sillä suomalaiset ajavat
lumisilla ja jäisillä teillä jatkuvasti, Luhtala
naurahtaa.

Kuten ”Mamma mia” -hankkeen vetäjät
huomauttavat, kansainvälistyminen tekee kaikille hyvää, oli sitten nuori taikka
vanha.
– Jo italialaisten viikon mittaisen
vierailun aikana oli selkeästi huomattavissa, kuinka paljon nuoremme henkisesti kasvoivat tuon viikon aikana.
Myös monet opettajat ovat panneet
merkille kyseisten nuorten vastuuntunnon lisääntymisen yhteisten asioiden
hoidossa sekä yleisen kiinnostuksen
lisääntymisen kansainvälistymistä ja
vieraita kieliä kohtaan. Näiden nuorten
esimerkin rohkaisemina taas uusi joukko
nuoria olisi kiinnostunut kansainvälisestä
yhteistyöstä.
Kansainvälisten kontaktien löytyminen on nyt helppoa, sillä Leaderryhmiä on satoja ympäri Eurooppaa.
Niiden kautta voidaan löytää ulkomaisia
kumppaneita hankkeisiin ja vaihtoihin.
Monille pienille yrityksille, yhdistyksille ja
aktiivisille kylille on paljon hyötyä ja iloa
toimivista yhteyksistä muualle Eurooppaan. Jokaiselle, aina yksilöstä suuren
yritykseen, löytyy varmasti sopiva tapa
kansainvälistyä!
Jos kansainvälistyminen kiinnostaa,
kannattaa olla yhteydessä Suupohjan
Kehittämisyhdistys ry:n kv-koornidaattori
Marika Vainioon.
marika.vainio@sky.suupohja.fi
P. 040 542 0441
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Sanna Uusitalo takaisin töihin
Maahanmuuttokoordinaattori Sanna Uusitalo on palannut töihin perhevapaalta.
Sanna Uusitalo työskentelee Tervetuloa kotiin, Suupohjaan -hankkeessa yhdessä
maahanmuuttajien avustaja Trung Tranin kanssa. Heidän työpisteensä on kansainvälisyyskeskus INKAssa, Teknologiakeskus Logistiassa. Uusitaloon voi ottaa
yhteyttä maahanmuuttoon ja kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa.
Yhteystiedot:
Sanna Uusitalo, p. 046 851 4619, sanna.uusitalo@suupohja.fi.

Videon tekoa harjoittelemaan
ja opintomatkalle
Suvi-Media-koulutus jatkuu edelleen kesän aikana. Seuraavana ovat vuorossa käsikirjoittamisen ja toimittamisen sekä mediatuotannon kurssit. Niistä pidetään kaikille avoin yhteinen Kick off -tilaisuus torstaina 19.5. klo 17.30 alkaen. Kurssipaikkana
on Suupohjan ammatti-instituutin kauppaoppilaitos.
Käsikirjoitus-toimituskurssi jatkuu torstaina 26.5. ja sen jälkeen 4.8. ja 11.8. Lisäksi kurssiin kuuluu TV-tuotannon ammattilaisen vierailu, jonka aikataulu on vielä
avoin.
Nämä kaksi kurssia viedään läpi tiiviissä yhteistyössä siten, että käsikirjoittamisen ja toimittamisen oppeja voidaan hyödyntää konkreettisissa mediatuotannoissa,
esimerkiksi videopätkien tekemisessä Suupohja-tv:seen. Kurssilla oppilas saa
käyttöönsä oppimisympäristön tilat ja välineet.
Suvi-Media-koulutuksessa suunnitellaan myös opintomatkaa, joka toteutetaan
ulkomaille syksyllä. Lisätietoa koulutuksista ja opintomatkasta: www.suvimedia.fi

www.suvimedia.fi

Yhteystiedot:

Kunnat ja seudulliset toimijat
Isojoen kunta
Teollisuustie 1
64900 Isojoki
Puh. (06) 2413 5511
Faksi (06) 263 1317
S-posti: kunnanhallitus@isojoki.fi
Kotisivu: www.isojoki.fi
Karijoen kunta
Kristiinantie 3
64350 Karijoki
Puh. (06) 2413 5900
Faksi (06) 268 0674
S-posti: kunta@karijoki.fi
Kotisivu: www.karijoki.fi
Kauhajoen kaupunki
PL 500 (Hallintoaukio)
61801 Kauhajoki
Puh. (06) 2413 2000
Faksi (06) 2413 2009
S-posti: kirjaamo@kauhajoki.fi
Kotisivu: www.kauhajoki.fi
Kurikan kaupunki
PL 500 (Asematie 8)
61301 Kurikka
Jurvan palvelupiste
PL 5 (Koulutie 8)
66301 Jurva
Puh. (06) 451 3555
Faksi (06) 451 3777
S-posti: kurikan-kaupunki@kurikka.fi
Kotisivu: www.kurikka.fi
Teuvan kunta
Pl 25 (Porvarintie 26)
64700 Teuva
Puh. (06) 2413 4000
Fax. (06) 2413 4490
S-posti: kunta@teuva.fi
Kotisivu: www.teuva.fi
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
PL 112 (Teknologiapuisto 1)
61801 Kauhajoki
Puh. (06) 2413 3800
Faksi (06) 2413 3805
S-posti: sek@suupohja.fi
Kotisivu: www.suupohja.fi/sek

Tutustu ajankohtaisiin:
www.suupohja.fi
-> uutiset
-> tapahtumat
www.suupohja.fi/sek
www.kauhajoenseutu.fi
www.logistia.net
www.foodpark.fi
www.sella.fi
www.suupohjankehittamisyhdistys.fi

Kauhajoen seudun / Suupohjan KOKO
Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä
PL 112 (Teknologiapuisto 1)
61801 Kauhajoki
Puh. 040 525 7207
Faksi (06) 2413 3805
S-posti: timo.vesiluoma@suupohja.fi
Kotisivu: www.kauhajoenseutu.fi
Suupohjan Kehittämisyhdistys ry
Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
Puh. 020 7470 205
Faksi 020 7470 210
S-posti: paavo.mattila@suupohja.fi
Kotisivu: www.suupohjankehittamisyhdistys.fi
Suupohjan Kulttuuriyhdistys ry
Seudullinen kulttuurisihteeri Reija Iso-Mustajärvi
Sipiläntie 3
64700 Teuva
Puh: 050 4679 503
S-posti: sukury@suupohja.fi
Kotisivu: www.suupohja.fi/kulttuuri
Suupohjan seutuviestintä
Seututiedottaja Tiina Rantakoski
LC Logistics Center Oy
Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
Puh. 040 757 2283
S-posti: tiina.rantakoski@suupohja.fi

