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1. Kuortaneen kulttuuristrategiset lähtökohdat
Etelä-Pohjanmaan maakunnan kulttuuristrategia kattaa vuodet 2015-2020. Strategia on
laadittu Etelä-Pohjanmaan liitossa, ja sen teemana on olla vetovoimainen asukkaita,
matkailijoita ja yrityksiä innostava kulttuurimaakunta, joka on entistä kansainvälisempi.
Edellisen maakuntaa koskevan kulttuuristrategian keskeinen tavoite oli, että kaikkiin
maakunnan kuntiin laaditaan oma kunnallinen kulttuuristrategia, joka Kuortaneen
kunnassa laadittiin vuosille 2012-2016. Tämän kulttuuristrategian päivitystyö käynnistyi
kesäkuussa 2018.
Strategiatyö aloitettiin pitämällä kulttuuristrategiailta, johon oli avoimella kutsulla kutsuttu
kaikki asiasta kiinnostuneet viranhaltijat ja kuntalaiset. Illan aikana käytiin läpi edellistä
kulttuuristrategiaa, jonka pohjalta päätettiin tehdä nettikysely, jota jaetaan myös kirjallisena
versiona kauppakeskus Kuurnassa ja kirjastossa. Kulttuuristrategian laatimiseen ovat
osallistuneet sivistysjohtaja-rehtori Sanna Koivisto, vapaa-aikavastaava Kaija Kiviluoma,
Kuurtanes-seuran puheenjohtaja Aino-Maija Niemelä ja nuoriso- ja kulttuurisihteeri
Annukka Salminen. Tarja Wasastjerna on ollut apuna strategialuonnoksen kokoamisessa
ja kirjoittamisessa.

Kulttuuristrategian tehtävä on tuoda esille kulttuurin antamat mahdollisuudet kunnalle ja
sen asukkaille. Kulttuuristrategiassa esitetään myös linjauksia, joita seuraavien vuosien
aikana halutaan viedä eteenpäin. Yhtenä kulttuuristrategian tehtävänä on konkreettisesti
osoittaa tavoitteet, toimijat, resurssit ja kehittämiskohteet kulttuurin alalla. Lisäksi
strategiassa esitellään kunnan kulttuuritoiminnan SWOT-analyysi, jonka avulla voidaan
paremmin tarkastella tulevaisuutta kulttuurin osa-alueella.
Kuortaneen

kulttuuritoiminnassa

on

perinteisesti

ollut

kaksi

suurta

osa-aluetta,

liikuntakulttuuri ja laajempi yleinen kulttuuritoiminta. Urheilukulttuurilla on suuri rooli
Kuortaneella ja edellisen strategian linjauksesta poiketen se päätettiin nyt sisällyttää
kunnan kulttuuristrategiaan. Kulttuuristrategiassa on tärkeää myös esittää nykyisen
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kulttuuritoiminnan tila. Nykyisen tilan kuvaamisen kautta voidaan tuoda esille eri toimijat ja
niiden vahvuudet, mutta myös niiden ongelmat.

1.1 Kuvaus kulttuuritoiminnan nykytilasta
Kuortaneella on monipuolinen kulttuuriperintö. Lisäksi kunnassa on runsaasti monenlaisia
tapahtumia ja yhdistyksiä. Kulttuuristrategialle on selvästi tarvetta. Kulttuuristrategia on
myös suunnitelma hyvinvoinnin edistämiseksi. Eduskunnan asettaman työryhmän
selonteon

mukaan

kulttuuripalvelut

ovat

yksi

keino

vähentää

terveys-

ja

sosiaalipalveluiden kustannuksia ja lisätä hyvinvointia. Siksi kulttuuripalvelut tulisi olla
kaikkien saatavilla.
Kuortaneella ongelmaksi tulee yhä useampien tehtävien kasautuminen yhä harvemman
vastuulle. Vapaaehtoistyön kasautumisen vaarana on, että toiminnan laatu heikkenee:
keskitytään välttämättömiin ja kiireellisimpiin asioihin. Lisäksi uhkana on, että hyväksi
koettuja yhdistyksiä ajetaan alas vain siksi, että toimivia jäseniä ei enää löydy tai uusia ei
saada mukaan.
Kulttuuritapahtumien tulisi olla entistä osallistavampia. Kaikkien ihmisten tulisi osallistua
kulttuuritapahtumien eri vaiheisiin suunnittelusta toteutukseen. Tällä hetkellä monet
näyttävät ajattelevan, että kulttuuritapahtumat eivät kuulu heille. Kulttuuritoiminta tulee
nähdä oikeutena ja yhteisöllisyyden perustekijänä. Siksi kulttuuritoiminnassa tarvittaisiin
myös uusia toimintatapoja.

Nelikenttäanalyysi
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Seuraavan nelikenttäanalyysin avulla tuodaan esille kulttuurin toimintaympäristön nykytila
Kuortaneella ja arvioidaan tulevaa kehitystä.

Vahvuudet

Heikkoudet

Sisäiset


Vanha rakennuskulttuuri



Yhdistysihmisten ikääntyminen

säilyy uusien asukkaiden



Yhdistystoiminnan
rahoitusongelmat

turvin


Yhteistyötä yhdistysten



Liikuntakulttuuri on vahvaa



Taidenäyttelyt ovat tunnettuja



Museot ovat hyviä



Vapaaehtoisten vähyys



Hyvät tietoliikenneyhteydet



Hanketoiminnan tuntemus



kesken on liian vähän

edistävät myös kulttuuri-

Yhdistyksissäissä on hieman

toimintaa

puutteellista

Monipuolinen luonto tarjoaa



Kunnassa ei ole omaa
kulttuurityönkehittäjää

myös hyvän kulttuuriympäristön


Musiikkikulttuuri on vahvaa

Mahdollisuudet

Uhat

Ulkoiset


Kulttuuriyrittäjyyden



lisääntyminen


Kulttuuripalvelut oikeasti

supistaminen kunnassa


parantavat elämänlaatua


Kuntaan voi syntyä luovaa



Valtion määrärahojen ja tuen
väheneminen



teollisuutta, joka synnyttää
uusia työpaikkoja

Kulttuurimäärärahojen

Yhdistysten lopettaminen
tekijöiden puuttumisen takia



Päättäjät eivät arvosta kulttuuria

Kulttuuritoiminta lujittaa
yhteisöllisyyttä



Kulttuuri on osa hyvinvointia
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Kuortaneella on selvästikin mahdollisuuksia monenlaiseen kulttuuriyrittäjyyteen. Myös
hallitusohjelmassa on luvattu edistää luovaa taloutta ja luovuutta. Siksi on tärkeää, että
kulttuuria

tarkastellaan myös taloudellisesta näkökulmasta. Kulttuurin rooli tulee

vahvistumaan, koska se yhdistyy muihin toimialoihin. Kulttuuri on tärkeä tekijä esimerkiksi
informaatioteknologian sektorilla ja hyvinvointialalla.
Edellä esitetty nelikenttäanalyysi voi toimia pohjana, kun suunnitellaan uhkien torjuntaa ja
arvioidaan

kulttuurin

kehittämissuuntia.

Jokainen

yhdistys

voisi

tehdä

itselleen

nelikenttäanalyysin omasta toiminnastaan ja näin valmistautua tulevaan.

1.2 Kulttuuristrategian merkitys
Kuortaneen kunnan kulttuuristrategia päätettiin laatia kuluvalle valtuustokaudelle 20172021. Taustalla on ajatus kulttuurin ulottamisesta nykyistä laajemmin elämän eri osaalueille ja yhteisöjen toimintaan. Kulttuuritoiminnalla voidaan elävöittää myös omaa
asuinympäristöä. Vahva paikallinen kulttuuritarjonta lisää viihtyisyyttä. Se voi lisätä myös
alueen vetovoimaa. Siksi kunnan asukkaiden yhteistoimintaa kulttuurin alalla tulisi
mahdollisuuksien mukaan vahvistaa.
Kulttuuri on osa kuntalaisten hyvinvointia. Kulttuuri luo hyvinvointia esimerkiksi silloin, kun
kuntalaisille tuotetaan elämyksiä, edistetään luovuutta ja vaalitaan paikallista identiteettiä.
Kotiseutuidentiteettiä voidaan vahvistaa sekä olemassa olevaa kulttuurityötä tukemalla
että uusia ideoita nostamalla. Parhaassa tapauksessa kulttuuritoiminta lisää työpaikkoja
kunnassa.
Kulttuuritoiminnan kannalta keskittyminen kärkitavoitteisiin tuottaa enemmän hyötyä kuin
lukuisten pienempien tavoitteiden eteenpäinvieminen. Kärkitavoitteita yhdistävä tekijä on
luovuus. Luovuutta edistämällä syntyvät myös tulevaisuuden työpaikat ja hyvinvointi.
Luovuutta tullaan tarvitsemaan esimerkiksi kulttuuriyrittäjyydessä, jolle Kuortaneella on
hyvät lähtökohdat.
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Luova toiminta on yhä tärkeämpää koko yhteiskunnalle. Uskotaan, että luova toiminta
muuttuu omaksi teollisuudenalaksi. Esimerkiksi hallitusohjelmaan on kirjattu, että luovaa
taloutta halutaan vahvistaa ja kulttuurivientiä sekä kulttuuriyrittäjyyttä pyritään edistämään.
Kuortaneella on monia mahdollisuuksia kulttuuriyrittäjyyteen ja muuhun luovaan
toimintaan. Kuortaneella kulttuuriyrittäjyys koskee lähinnä liikuntaa, matkailua, taidetta ja
käsityöperinnettä. Esimerkiksi kulttuuriyrittäjä voisi tarjota valmiita kulttuuripaketteja, jotka
sisältävät osia kulttuurin eri aloilta. Kuortaneella liikunnan, taiteen ja matkailun voi helposti
yhdistää yhdeksi paketiksi. Luovuutta voitaisiin tuoda esille myös Kuortaneella eläneiden
kulttuuripersoonien kautta. Heikki Klemettiin liittyen voitaisiin järjestää monenlaisia
musiikkiin, historiaan ja kansanperinteeseen liittyviä toiminnallisia tapahtumia sekä nuorille
että aikuisille.
Kannustaminen on tärkeää luovassa toiminnassa. Kunta voisi esimerkiksi omassa
toiminnassaan hyödyntää paikallisten luovien ihmisten kykyjä. Kunnan täytyy varautua
myös siihen, että luovan alan yrittäjät tarvitsevat työtiloja. Kansalaisopisto tai kunnan
elinkeinotoimi voisi järjestää infotilaisuuksia niille, jotka miettivät kulttuuriyrittäjyyttä tai
oman luovan toimintansa kehittämistä kaupalliseksi toiminnaksi. Infotilaisuuksissa ja
kunnan verkkosivulla pitää olla tietoa eri rahoituskanavista ja tuista. Kulttuuri-yrittäjyyttä ja
luovan toiminnan kaupallistamista voitaisiin viedä eteenpäin hanketoimintana siten, että
ensin tehdään kartoitus kunnan kulttuuriyrittäjistä ja niistä henkilöistä, jotka suunnittelevat
luovuuteen perustuvan yrityksen perustamista.
Elinkeinotoimi voisi järjestää koulutusta liittyen liiketoimintaosaamiseen ja tukea aloittavaa
kulttuuriyrittäjää.

Samoin

kulttuuriyrittäjiä

pitäisi

kannustaa

verkostoitumiseen

ja

yhteistoimintaan. Yritysneuvonta on jo olemassa, ja kulttuuriyrityksiä koskevat samat
yrityksen perustamiseen liittyvät seikat kuin muitakin yrittäjiä.
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1.3 Edellisen kulttuuristrategian tavoitteiden arviointi
Kulttuuristrategian kärkitavoitteina edellisellä kaudella 2012-2016 oli neljä Kuortaneelle
keskeistä asiaa:
1. järjestötoiminnan tukeminen
2. yhteisen järjestötalon toteuttaminen
3. vuosittaisen kulttuuritapahtuman järjestäminen
4. Kuortaneen historian kirjoittaminen
Kunta on tukenut toimintaa tiedottamisen muodossa kunnan kotisivuilla ja Nokipostissa.
Lisäksi kunnalta on ollut mahdollista hakea avustuksia ja se on tarjonnut tiloja
yhdistystoiminnalle. Hankkeisiin osallistumiseen ja avustusten hakemiseen voisi lisätä
koulutusta. Myös yhteistyötä voisi koordinoida paremmin. Tämä tavoite on toteutunut
melko hyvin, mutta parannettavaa on edelleen.
Järjestötalon toteutuminen jää edelleen tavoitteeksi eikä siitä ole tehty mitään päätöksiä.
Vuosittainen kulttuuritapahtuman järjestäminen on kirjattu tavoitteeksi talousarvioon ja
toteutunut muutaman vuoden ajan. Esimerkiksi vuonna 2017 toteutettiin Suomi100tapahtuma. Kuortaneen historian kirjoitus on ollut työn alla vuodesta 2017 alkaen ja sen
kirjoitus on käynnissä.
Edellisen strategian laadinnan jälkeen Kuortaneelle on tullut nuoriso- ja kulttuurisihteeri.
Kuortaneesta on julkaistu kuvakirja ja Kuortaneen kotiseutuidentiteetistä on tehty tutkimus
”Otta noes – Kuortaneenjärven kotiseututihentymien syvärakenteita”. Kuortaneen kunnan
esi- ja perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma on valmistunut. Lisäksi on tarjottu
uudenlaisia kulttuuritapahtumia (kultuuriystävätoiminta, tubettajat ja venetsialaiset). On
järjestetty 100 Suomen vuotta Kuortaneelta katsottuna- esitys ja muita Suomi 100
tapahtumia. On tullut uusia toimintamuotoja/yhdistyksiä, mutta vanhoista osa on myös
hiipunut.
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2. Kulttuuristrategiakysely
Kuortaneella tehtiin kesällä 2018 kuntalaisille, opiskelijoille ja kesäasukkaille kysely
pohjustamaan

uuden

kulttuuristrategian

tekoa.

Kysely

toteutettiin

netissä

ja

paperiversioina Kuurnassa ja kirjastossa. Kyselyyn vastasi yhteensä 79 henkilöä, joista
vakinaisia asukkaita oli 61 ja kesäasukkaita 19. Vastaajista alle 30 vuotiaita oli neljä ja yli
70 vuotiaita oli kolme. 31-50 vuotiaita oli 40 ja 51-70 vuotiaita 32. Kyselyä päätettiin jatkaa
netissä elokuun loppuun saakka.
Vastaajista 32 oli sitä mieltä, että kulttuuritarjonnan nykytila Kuortaneella on hyvä,
erinomainen tai monipuolinen. Monessa vastauksessa tuli esille, että etenkin kunnan
kokoon suhteutettuna ja kesäisin tarjonta on hyvää. Kulttuurisihteerin aktiivista toimintaa
kehuttiin. Kohtalaiseksi tai melko hyväksi tarjonnan ilmoitti 20 henkilöä ja 23 mielestä
tarjonta on huonoa, heikkoa, suppeaa, olematonta ja erityisesti vanhemmalle väelle
suunnattua. Kunnollisten tilojen puutteen koettiin vähentävän tarjontaa. Lisäksi osa
vastaajista ilmoitti, ettei tiedä kulttuuritarjonnasta mitään.
Ylivoimaisesti eniten toivottiin lisää musiikkia ja teatteria. Musiikkipuolella toivottiin
konsertteja,

oopperaa,

vierailevia

esiintyjiä,

yhteislauluiltoja

ja

bändejä.

Myös

liikuntahotellin kanssa toivottiin yhteistyötä esim. klubi-iltojen muodossa. Teatteria toivottiin
sekä lapsille lastenteatterin ja nukketeatterin muodossa, että aikuisille näytelmiä,
kesäteatteria ja vierailevia esityksiä. Kesäteatteriesityksiä toivottiin myös toistettavan
talvella.
15 vastaajaa toivoi toimivia tiloja, joissa esityksiä voitaisiin pitää. Useampi ehdotti 250-300
henkilön auditoriotyyppisestä tilasta, joka voitaisiin rakentaa uuden alakoulun yhteyteen ja
jota voisivat hyödyntää koululaiset ja erilaiset esiintyjät. Toimiva äänentoisto ja akustiikka
mainittiin useassa vastauksessa.
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Liikuntakulttuurin koettiin olevan hyvällä tasolla, ja toivottiinkin samanlaista panostusta
muuhun kulttuuriin. Muutamassa vastauksessa mainittiin erilaisten reittien ylläpito, mikä
koettiin tärkeäksi samoin kuin kunnan tukema 1 euron urheilumahdollisuus. Toivottiin lisää
pyöräteitä lisäämään liikkujia ja terveyttä. Toiveena oli taidenäyttelyitä, elokuvaa,
tanssiesityksiä, balettia, kilpatanssiesityksiä, luentoja, workshoppeja, kulttuurimatkoja ja
valokuvanäyttelyitä sekä tavallisille ihmisille suunnattujen tapahtumien lisääminen.
Kunnan toivottiin tukevan kulttuuriyrittäjyyttä ja tiedottamista ja markkinointia toivottiin
lisää. Muutamassa vastauksessa todettiin, että toiminnasta pitäisi kertoa enemmän, koska
liian harvat tietävät kulttuuritoiminnasta. Tiedotuksen toivottiin olevan yhtenäisempää. Tien
no 66 varteen toivottiin elektronista ilmoitustaulua, jossa mainostetaan tapahtumia ja jossa
paikalliset yrittäjät voisivat tuoda esille toimintaansa. Tuotiin esille, että kaikki eivät seuraa
sosiaalista mediaa, joten mainokset lehdissä ja ilmoitukset esimerkiksi Järviradiossa
olisivat toivottavia.
Vapaassa sanassa Kuortaneen kunnan toivottiin olevan näkyvämmin mukana Kuhinoilla.
Kuhinalavalle toivottiin esityksiä pitkin kesää. Kuortaneen järven tilasta oltiin huolissaan,
se koettiin merkittäväksi osaksi ympäristökulttuuria. Ehdotettiin, että Helmi Tienvierisäätiöstä voisi hakea tukea kulttuurin kehittämiseen. Urheilun ja kulttuurin toivottiin etsivän
yhteistyömahdollisuuksia. Vanhoja ”menopaikkoja” toivottiin hyödynnettävän. Ehdotettiin
kulttuuriyhdistyksen perustamista pyörittämään erilaisia kulttuuritoimintoja.
Kirjaston vaihtuvia näyttelyitä kehuttiin ja kirjastoon toivottiin aamukahvipiirejä, joissa
jaettaisiin lukuvinkkejä. Lahjoita lukuhetki-kampanjaa pidettiin hyvänä asiana ja toivottiin
lisää tämän tyyppistä toimintaa ikäihmisille.
Oltiin tyytyväisiä siihen, että oli mahdollista vaikuttaa kyselyn muodossa. Kuortanetta ja
sen tarjontaa kehuttiin ja historiaan liittyvissä kulttuurijutuissa haluttaisiin olla mukana.
Kuortane koettiin tärkeäksi järven ja ympäristön takia ja erilaisten tapahtumien todettiin
lisäävän viihtyvyyttä. Kuortanetta pidettiin sopivasti maalaishenkisenä paikkana. Kehuja
saivat ja Kuurtanes-seuran joululehti sekä Suomi100 esitys. Leppälänkylän Elofestivaalit
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olivat positiivinen yllätys hyvine esiintyjineen. Myös vuoden 2017 kuorotapahtuma kirkossa
sai positiivista palautetta.

3. Tavoitteet ja toimenpiteet
Kulttuuristrategian päätavoitteiksi saadun palautteen pohjalta muotoutuivat yhdistysten
yhteistoiminnan tukeminen, auditorion rakentaminen uuden koulun yhteyteen ja
kulttuuritapahtumien järjestäminen. Näiden kolmen päätavoitteen saavuttamiseksi
esitellään seuraavissa luvuissa eri toimenpiteitä.

3.1 Yhdistysten yhteistoiminnan tukeminen
Kuortaneen kunta tukee yhdistysten toimintaa sekä taloudellisesti että järjestämällä
toimitiloja niiden käyttöön. Aktiivisten toimijoiden vähetessä kunnan tulee ottaa
tehtäväkseen yhteistyön koordinointi. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea yhteydenpitoa ja
tiedon välittämistä eri suuntiin yhdistysten välillä. Yhdistysten on verkostoiduttava
keskenään

ja

yhdistystoimintaan

tulee

innostaa

aikuisia,

nuoria

ja

lapsia.

Viestintäkoordinaattori on yhteistyössä yhdistysten kanssa ja tiedottaa aktiivisesti näiden
tapahtumista sosiaalisessa mediassa sekä Nokipostissa. Lisäksi samat yhdistysten
tapahtumat laitetaan kunnan verkkosivulle samoin kuin linkit yhdistysten omille kotisivuille.
Kunnan sivistystoimi järjestää yhdistystapahtuman yhteistyössä yhdistysten kanssa ja
tässä samassa tapahtumassa yhdistykset esittelevät toimintaansa. Sivistystoimen tehtävä
on järjestää tilat tähän tapahtumaan. Näin yhdistyksillä on mahdollista jakaa tietoa
toiminnastaan ja miettiä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Erityisesti tulisi kiinnittää
huomiota

siihen,

miten

yhdistyksistä

saataisiin

aktivoitua

nuoret

kiinnostumaan

toiminnasta. Uudet toimijat elävöittäisivät ja aktivoisivat yhdistysten toimintaa.
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Kunta voisi perustaa hankkeen yhdistysten aktivoimiseen ja uusien jäsenten ja tekijöiden
mukaan saamiseen. Hankevastaava auttaa yhdistyksiä hanketoiminnassa ja vastaa
hankkeen vetämisestä ja läpiviennistä. Hän voi listata hankerahoitusten, toimintaavustusten ja muiden apurahojen hakuajat ja osoitteet sekä avustaa näiden rahoitusten
hakemisessa. Hankevastaava voi järjestää tapahtumia uusien toimijoiden mukaan
saamiseksi.

3.2 Auditorion rakentaminen
Edellisessä kulttuuristrategiassa kärkitavoite oli yhdistystalon rakentaminen. Kuortaneella
on taloussuunnitelmassa hyväksytty uuden koulurakennuksen rakentaminen, jonka on
tarkoitus olla toiminnassa syksyllä 2021. Kuntalaisilta on tullut palautetta ja toivetta, että
uuden koulun yhteyteen rakennettaisiin auditoriotyyppinen tila, jota voitaisiin käyttää
erilaisiin esityksiin ja tapahtumiin sen lisäksi, että se palvelisi koulujen tarpeita. Tilan
suunnittelussa tulee huomioida sen soveltuvuus monenlaiseen toimintaan ja erityisesti
akustiikka tulee suunnitella huolellisesti. Auditorion liittämisestä koulurakennuksen
suunnitteluun otetaan huomioon suunnittelutyössä.

3.3 Vuosittaisen merkittävän kulttuuritapahtuman
järjestäminen
On tärkeää, että Kuortaneella on monia kulttuuritapahtumia, mutta lisäksi kannattaa tarjota
näyttävämpiä kärkikulttuuritapahtuma. Kulttuuritapahtumiin tulee yhdistää muuta toimintaa,
joiden markkinointiin on panostettava. Yhteistyö kunnan, yhdistysten ja vapaan
sivistystyön toimijoiden kanssa edellyttää koordinointia, jonka vetovastuu kuuluu
sivistyslautakunnalle.

Tapahtuman suunnitteluun valitaan hyvissä ajoin asiantuntijaksi

projektityöntekijä, jolla on kokemusta tapahtumajärjestelystä. Nuorten ja uusien toimijoiden
mukaan saamiseen yhdistys- ja yhdistystoimintaan tulee panostaa, jotta toiminnan
jatkuvuus ei katoa tekijöiden ikääntyessä. Projektityöntekijä järjestää myös tarvittavat
työntekijät niihin tehtäviin, joihin ei voida sijoittaa yhdistystenjen vapaaehtoisia tai muita.
Tapahtuma nojaa paikalliseen kulttuurin ja perinteeseen.
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Vuonna 2018 Leppälän kyläyhdistys on järjestänyt musiikin ja laulun täyteiset Elofestivaalit
traktorinvetokisoineen. Seuraava vuosittainen kulttuuritapahtuma voisi olla Terva 2019
Kuortaneen kuhinaviikolla. Tähän yhteyteen tulisi järjestää muita sivutapahtumia eri
kulttuurimuodoissa. Vuonna 2020 Ruonan kyläyhdistys voisi järjestää merkittävän
kylätapahtuman.
Kulttuuritapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä tulisi entistä enemmän hyödyntää
kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuja kuortanelaisia ja Kuortaneelta lähtöisin olevia
kulttuurihenkilöitä: Heikki Klemetti, Alvar Aalto, Iivari Honkola jne.
Heikki Klemetin musiikkiin ja Klemetin elämäntyön ympärille voisi järjestää tapahtuman
yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tapahtumalle haetaan projektityöntekijä, joka toimii
yhdessä vapaaehtoisten työntekijöiden kanssa ja ohjaa yleensä toimintaa. Oriveden
kaupunki olisi valmis siirtämään Klemettiin liittyvää aineistoa Kuortaneelle.
Kuurnan piha-alueelle rakennettua katettua esiintymislavaa voisi hyödyntää niin, että
esimerkiksi joka toinen viikko tiistai-iltaisin järjestetään joku tapahtuma, jonka yhteyteen
voisi yrittää saada torimyyjiä. Näin paikalliset harrastusyhdistykset voisivat tuoda esille
toimintaansa ja saada mahdollisuuden esiintyä vapaamuotoisesti.

4. Loppupäätelmät
Kuortaneen kulttuuristrategian seuranta kuuluu sivistyslautakunnalle ja strategiaa on syytä
päivittää joka valtuustokausi. Kuortaneella toteutetaan kulttuuristrategiassa esitetyt kolme
päätavoitetta.

Liikuntatoimi

laatii

oman

erillisen

liikuntasuunnitelman

valtuuston

hyväksyttäväksi. Nämä strategiassa esitetyt tavoitteet vaativat yhteistyötä kaikkien
yhdistysten

kesken.

Siksi

verkostoituminen

on

erittäin

tärkeää.

Tavoitteiden

saavuttamiseksi uusia ihmisiä on saatava mukaan yhdistystoimintaan. Kuortaneella on
kunnan kokoon nähden paljon yhdistyksiä, joiden vapaaehtoistyö on arvokasta. Tätä
vapaaehtoistyötä pitäisi vahvistaa ja luoda edellytykset sille, että yhdistykset voivat luoda
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ja kehittää haluamiaan tapahtumia tai toimintaa. Lisäksi yhdistysten välistä yhteistyötä
pitää parantaa entistä vahvempien tapahtumien suunnittelemiseksi.
Kuortaneella on mahdollisuudet moniin erilaisiin ja erikokoisiin kulttuuritapahtumiin. Näiden
järjestämisessä tarvitaan kunnan sisäisen yhteistyön lisäksi alueellista ja maakunnallista
yhteistyötä. Kuortaneella voi kulttuurisektorilla olla tulevaisuudessa hyvinkin merkittävä
rooli, koska myös valtiovalta haluaa vahvistaa luovaa taloutta ja lisätä kulttuurin
kansantaloudellista merkitystä. Tähän mahdollisuuteen pitää Kuortaneellakin tarttua.
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