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Vuokra-astiat avuksi kodin juhliin 
ALAJÄRVI
Minna Saloranta

Kurejoen maa- ja kotitalo-
usseuran kahvinkeittimet ja 
kahvikalustot odottavat taas 
vuoden kiireisintä aikaa. Seu-
ran keittimien ja kahvikuppien 
vuokraaminen pelastaa pulas-
ta silloin, kun kodissa järjeste-
tään juhlat, joiden kahvittelui-
hin eivät omat kupposet riitä.

Uutena kalustonhoitajana 
on aloittanut Liisa Ketola, jolta 
tarvikkeita voi kysellä nume-
rosta 0500-839 413.

Tulossa kevätkirppis
Kurejoen maa- ja kotitalous-
naiset pudottivat taannoin ni-
mestään naiset pois ja ottivat 
tilalle seuran,  sillä yhdistyksen 
järjestämät retket kiinnostavat 
miehiäkin.

Muissa kokoontumisissa 
vallitsee kuitenkin edelleen 
naisvalta, vaikkakin niihin 
myös miehet toivotetaan ter-

vetulleiksi.
Maa- ja kotitalousseura on 

jäsentensä mielestä hyvä ka-
nava tavata toisia ja luoda yh-
teishenkeä kylään. Kokoontu-
misia ja tekemisiä järjestetään 
yhteisen kiinnostuksen mu-
kaan.

Lähiaikojen ohjelmassa on 
kirpputorin järjestäminen Ku-
rejoen nuorisoseuralla. 

– Kirppis pidetään ennen 
juhannusta, joten esimerkiksi 
kotien kevätsiivouksien yhtey-
dessä  kannattaa jo katsella ta-
varoita sillä silmällä, mitä voisi 
kierrättää muiden käyttöön, 
sanoo puheenjohtaja Sirpa 
Leppäkangas.

Toukokuun alussa tehdään 
patikointiretki Pyhävuorelle. 
Tienvarsien siivoustalkoot pi-
detään entiseen tapaan ke-
väällä.

Suunnitteilla on myös opin-
tomatkan tyyppinen kesäretki 
Tanskaan.

Puutarhaideoita lähdetään 
hakemaan syksymmällä Pie-

tarsaaresta.
Yhdistyksen sihteerinä toi-

mii Merja Sillanpää ja muina 
jäseninä Liisa Porspakka, Elvi 
Varila, Tiina Koppelomäki, 
Päivi Kuhalampi, Tuija Kum-
pulainen, Tiina Tallbacka ja 
uutena jäsenenä Riitta Ojala.

Yhdistyksen toimintaan ja 
retkille ovat tervetulleita kaikki 
kiinnostuneet, ja uusia kas-
voja otetaan aina mieluusti 
mukaan. Jäsenyyteen kuuluu 
edullisten reissujen lisäksi mo-
nia muitakin etuja.

Heli Saukko (vas.), Tiina Koppelomäki, Sirpa Leppäkangas, Helinä Tuomela, Merja Sillanpää, Tiina Tallbacka, Kaija Leppä-
kangas, Reeta Heikkilä ja Päivi Kuhalampi toteavat maamiesseuran olevan hyvä kanava toisten kyläläisten tapaamiseen. 

Kurejoen kyläyhdistyksen Arcticat ja muut vuokra-astiat 
pelastavat pulasta, kun omat kupit eivät riitä. Astioita voi 
tiedustella Liisa Ketolalta. 

ALAJÄRVEN

Tuottoplus on määräaikaan sidottu tili, jolle maksetaan

vuotuista takuukorkoa 0,50 % ja lisäkorkoa, mikäli lisä-

korkorakenteen ehdot toteutuvat.

Erän2/2009 lisäkorko toteutuu, mikäli allamainitunosakeko-

rin kaikkien osakkeiden arvotovatpäätöspäivänä 7.4.2011 sa-

malla tasolla tai korkeammalla, kuin lähtöpäivänä 27.4.2009.

*Lisäkoron lopullinen prosentti vahvistetaan 27.4.2009.
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Järviseudun Ammatti-instituutti
Jami, Kurejoentie 390
62710 Kurejoki
puh. (06) 241 2700

Puutarhuriksi
Viherala, kukka- ja puutarhakauppa

Luonto-ohjaajaksi
Luontomatkailu, luonnontuotteet

Ympäristönhoitajaksi
Jätehuolto, vesihuolto, ympäristöneuvonta

Aikuisille nyt monimuotokoulutuksena!
Opiskelu mahdollista työn ohessa. 
Koko opiskeluaika aikuisille noin 2 vuotta.
Nuorisoasteella 3 vuotta.
Maksuton opetus!
Lähiviikkoina myös maksuton asunto
ja ruoat. Mahdollisuus Kelan opintotukeen.

Haku netin kautta tai vapaamuotoisella 
hakemuksella 22.5.2009 mennessä! 
Koulutus alkaa elokuussa 2009!

Aikuinen tai nuori,

haluatko opiskella?

SÄHKÖASENNUS JARI MATTILA KY 

– Sähköasennukset ja -suunnitelmat
  – Sähköremontit, pienimuotoiset sähkötyöt

 – Asennustarvikkeiden ja valaisinten myynti
 – Antenniasennukset

Alakyläntie 44, 62710 Kurejoki
Email: jmattila@japo.fi Puh. 0500 867 186 

Vesa Särkijärvi
040 548 1508

Tero Särkijärvi
040 355 9620

RAKENNUSTYÖT
Tmi Samuli
Kuusjärvi

Mertapurontie 71, Sissala
p. 040 717 0551


