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Teemu Puolijoki
kunnanjohtaja, Kuortaneen kunta

Aluevaalien, luonnon 
sekä tieyhteyksien 
merkityksestä

Tätä kirjoittaessani on Suo-

messa äskettäin järjestetty 

historian ensimmäiset hy-

vinvointialueiden aluevaalit. 

Uusia aluevaltuutettuja so-

siaali- ja terveyspalveluista 

sekä pelastustoimesta vas-

taavalle hyvinvointialueelle 

valittiin Etelä-Pohjanmaal-

la melko tasaisesti ympä-

ri maakuntaa, yhteensä 59 

edustajaa. Myös yksi kuor-

tanelainen tuli valituksi, kun 

valtuustomme puheenjohta-

ja Annu Ridanpää-Taittonen 

pääsi läpi komealla 521 ää-

nen saaliilla. 

Luonnollisesti 
omasta kunnasta läpi 
päässyt edustaja on 

myönteinen asia. 

Vaikkeivat uudet alueval-

tuutetut edustakaan hyvin-

vointialueella kotikuntaansa 

vaan katsovat maakuntaa 

kokonaisuutena, on luon-

nollisesti omasta kunnasta 

läpi päässyt edustaja myön-

teinen asia. Omalta alueelta 

kotoisin olevat valtuutetut 

kun osaavat tarkastella asioi-

ta myös siitä näkökulmas-

ta, mitä mahdolliset tulevat 

muutokset tarkoittavat oman 

kulmakunnan asioihin. Tii-

viiseen vuoropuheluun pe-

rustuvan yhteistyön raken-

taminen hyvinvointialueen 

ja kuntien kesken onkin ää-

rettömän tärkeää. Myös tätä 

tiedonkulkua omasta koti-

kunnasta ponnistava alue-

valtuutettu tehostaa. 

Niin sanotun sote-uudis-

tuksen toteutuessa käytän-

nössä ensi vuoden alusta, 

muuttuu samalla myös kun-

vaikkapa lähiseudun muut 

järvikunnat Lappajärvi, Ähtäri 

ja Virrat. Yhteisiä verkosto-

keskusteluja luontokuntien 

kesken kannattaakin viritellä, 

eikä toisen menestyminen 

ole toiselta pois.

Kunnan houkuttelevuu-

teen asuin- ja matkailupaik-

kana vaikuttavat myös muun 

muassa tieyhteydet. Kun-

tamme sijaitsee optimaa-

lisesti keskellä Etelä-Poh-

janmaata usean keskeisen 

tieyhteyden varrella, mutta 

teiden kunnossa on edelleen 

parannettavaa. Kun tässä ke-

hittämistarpeessa päästään 

yhä eteenpäin, voi luonto-

kuntamme edullinen sijainti 

parhaimmillaan tarjota to-

dellista strategista etua pen-

delöintiin lähikuntiin. Näistä 

maakuntakeskus Seinäjoki 

on luonnollisesti merkittävin, 

mutta sen ohella realistisia 

työssäkäyntikuntia käytän-

nössä kivenheiton päässä 

ovat myös esimerkiksi Ala-

vus, Alajärvi ja Lapua. Teiden 

kunnossa oleminen lisää 

tien rooli erityisesti budje-

tin painopisteiden osalta. 

Eräänä kuntahallinnon läpi-

leikkaavana teemana tulee 

entistä enemmän korostu-

maan elinvoiman kehittä-

minen, joka tarkoittaa eri 

sektoreilla vähän eri asioita. 

Se kytkeytyy esimerkiksi 

kunnan vetovoimaisuuteen 

ja näyttäytymiseen ulos-

päin. Kuortaneella elinvoima 

ja vetovoimaisuus voidaan 

ajatella monen muun asian 

ohella vaikkapa sen kautta, 

miten luonto ja yleensä ym-

päristöasiat kunnan eräinä 

kiistattomina voimavaroina 

ovat osa elinvoiman ja veto-

voiman moottoria. 

Kuortaneenjärvi 
tarjoaa niin 

käytännön virkistys-
mahdollisuuksia 
esimerkiksi uinnin 

ja veneilyn puitteissa 
kuin myös kulttuuri- ja 

maisemaelämyksiä. 

Miten Kuortaneenjärvi, eräs 

maakunnan harvoista suu-

remmista järvistä, toimii 

mahdollisimman hyvin ve-

tovoimaa lisäävänä ja niin 

asukkaita kuin matkailijoi-

takin houkuttelevana ele-

menttinä? Järvi tarjoaa niin 

käytännön virkistysmahdol-

lisuuksia esimerkiksi uinnin 

ja veneilyn puitteissa kuin 

myös kulttuuri- ja maise-

maelämyksiä. Osaammeko 

hyödyntää ne riittävän hyvin, 

vai olisiko meillä löydettävis-

sä uusia keinoja lisätä tätä 

vetovoimaa? Hyviä vertailu-

kehittämisen kumppaneita 

voisivat teeman osalta olla 

myös mahdollisuuksia työs-

säkäyntiin Kuortaneella, ja 

toivottavasti omalta osaltaan 

parantaa työvoiman saan-

tia kuntaamme. Sen ohella, 

että kehitämme Kuorta-

neen mahdollisuuksia toimia 

asuinpaikkana laajemmalla 

alueella töissä kulkemiseen, 

tulee myös omassa kunnas-

sa sijaitsevista työpaikoista 

huolehtia ja pyrkiä niitä lisää-

mään, turvaten kotikunnan 

hyvä työpaikkaomavarai-

suus. Työllisyysmahdollisuu-

det kunnassa kun ovat myös 

oleellinen osa paikkakunnan 

vetovoimaa ja elinvoimaa. 

Kunnassa sijaitsevat työ-

paikatkin kannustavat koko 

ajan tarkastelemaan, onko 

esimerkiksi edellä käsitelty 

luonnon tarjoama potentiaali 

täysivaltaisesti käytössä.

Näillä ajatuksin kevättä 
kohti. Hyvää talvea 
Nokipostin lukijoille! 
Nautitaan hiihdon, luistelun 
ja muun ulkoilun tarjoamista 
virkistysmahdollisuuksista!

Hyvä lukija!



3

Tuomas Ojajärvi
viestintäkoordinaattori, Kuortaneen kunta

Kohti tapahtumarikasta 
terwakesää
Tapahtumilla on suuri vai-

kutus paikkakunnan elinkei-

noelämään, mutta niillä on 

erityinen vaikutus myös ih-

misiin. Koronattomasta ajas-

ta iso osa kertoo kaipaavansa 

eniten juuri erilaisia tapahtu-

mia. Kaksi edellistä koronan-

pandemian varjossa elettyä 

kesää alkaa vaikuttamaan 

ihmisiin jo monin tavoin, kun 

ympäri maata tapahtumia on 

peruttu ja siirretty. Isoimmat 

festivaalit on jouduttu peru-

maan kokonaan, mutta pie-

nempiä sentään on pystytty 

pitämään.

Kuortaneella isompien ta-

pahtumien osalta on päästy 

vähäisemmin tapahtuma-

vaurioin. Perinteiset Kuorta-

ne Games yleisurheilukilpai-

lut, Kuortaneen Kuhinat ja 

Elofestivaalit on onnistuttu 

järjestämään myös kahtena 

viime kesänä. Toki rajoituk-

set ovat vaikuttaneet myös 

niihinkin etenkin 2020. Viime 

kesä kuitenkin päästiin viet-

tämään jo lähes normaalisti 

kanssa. Muiden Terwaviikos-

ta kiinnostuneiden yhdistys-

ten ja toimijoiden kanssa jär-

jestetään tapaaminen 24.2, 

mikäli koronarajoitukset sen 

sallivat.

Tulevasta kesästä halu-

taan tehdä jälleen kunnon 

tapahtumakesä Kuortaneella 

ja myös kunta tulee panos-

tamaan kesämarkkinointiin. 

Haluamme jo hyvissä ajoin 

nostaa kesätapahtumia esiin 

omissa kanavissamme ja 

mainoksissamme. Tapahtu-

ja toiveissa on, että tuleva-

na tervavuotena tapahtumat 

olisivat jälleen pääosassa 

Kuortaneella.

Korona on ymmärrettä-

västä syystä vaikeuttanut 

tapahtumien järjestämistä, 

ja moni pienempien tapah-

tumien järjestäjä jättääkin 

järjestämisen viime tinkaan. 

Markkinoinnin kannalta tämä 

taas tuottaa kuitenkin ongel-

mia. Koronavarjosta huoli-

matta, kannustaisin kuorta-

nelaisia yhdistyksiä rohkeasti 

miettimään ja ilmoittamaan 

tapahtumia hyvissä ajoin. On 

nimittäin helpompaa perua 

tapahtuma tai ilmoittaa jo ta-

pahtuman yhteydessä, että 

koronatilanne voi siihen vai-

kuttaa, kuin yrittää viime het-

killä saada tieto tapahtumas-

ta mahdollisimman monelle. 

Kuortaneen perinteistä 

Terwaviikkoa onkin koronas-

ta huolimatta suunniteltu vii-

me syksystä lähtien yhdessä 

Lions clubin, kunnan, Urhei-

luopiston, yrittäjien ja Kukun 

mat vain pitää olla hyvissä 

ajoin tiedossa ja ilmoitettuna 

kuntaan, jos niille halutaan 

maksimaalinen näkyvyys. 

Mennään siis luottavai-

sin mielin kohti terwakesää 

ja rakennetaan tapahtumia 

normaalia kesää toivoen. 

Tehdään tästä kaikkien aiko-

jen tapahtumakesä Kuorta-

neella!

Tulevia tapahtumia voi 
ilmoittaa kuntaan 
osoitteeseen 
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
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tarkkaa aloituspäivää ei ole vielä 
tiedossa, kirjoita lisätietoihin arvio 
aloitusajasta). 

Hoitopaikkaa on lain mukaan 
haettava viimeistään 4 kk ennen 
hoidon alkamista. (Äkillisissä ti-
lanteissa viimeistään 2 viikkoa en-
nen hoidon alkamista). Huom. alle 
3 v. lapsen kotihoidon tukea ei voi 
lain mukaan saada lapsesta, jolla 
on samanaikaisesti voimassa var-
haiskasvatuslain mukainen kun-
nallinen hoitopaikka. 

Täytä hakemus sähköisesti, lo-
make löytyy Kuortaneen kunnan 
nettisivuilta varhaiskasvatuspal-
veluista. Hoitoyksiköt on esitelty 
kunnan nettisivuilla sekä peda.
net-sivustolla. 

Lisätietoja: 
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Merja Ahola, p. 040 558 9089, 
merja.ahola@edu.kuortane.fi 

Lisätietoja maksuista: 
Osastosihteeri 
Sirpa Kuha, p. 040 138 2661, 
sirpa.kuha@edu.kuortane.fi

Koululaisten kesähoito 
v. 2022 koulujen kesäloma-ajal-
le (nykyiset esikoululaiset, 1. ja 2. 
lk:n oppilaat sekä erityisen tuen 
oppilaat (3. lk ja sitä vanhemmat 
erityisen tuen oppilailla tulee olla 
KuusSoten sosiaalitoimen vam-
maispalvelujen myönteinen pää-
tös kesähoidosta).

Koululaisten
APIP-kerhotoiminta
Syksyllä esikouluun, 1. ja 2. lk:lle 
menijät sekä perusopetuksen eri-
tyisen tuen oppilaat (3. lk ja sitä 
vanhempien erityisen tuen op-
pilailla tulee olla KuusSoten so-
siaalitoimen vammaispalvelujen 
myönteinen päätös APIP-hoidos-
ta). 

Alle kouluikäisten lasten 
varhaiskasvatus
Tulevalle toimintakaudelle (v. 
2022–2023). Hakemus täytetään 
myös silloin kun haetaan hoito-
paikan vaihtoa. Vaikka tarvitset-
te hoitopaikkaa vasta keväällä 
2023, on hyvä laittaa hakemus 
jo tulemaan tässä haussa (mikäli 

KUORTANEEN KUNNASSA ON HAETTAVANA: 

Haku kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin ja 
aamupäivä-/iltapäivätoimintaan (APIP) sekä 

koululaisten kesähoitoon ajalla 
1.-31.3.2022 

HEIKKI KUHAN 
100-VUOTISRAHASTO

Rahastosta myönnetään apurahoja 
(200–800 EUR/apuraha) kuortanelai-
sille nuorille/opiskelijoille keskiasteen 
jälkeiseen tutkimustoimintaan, jonka 
toivotaan edistävän kuortanelaista ta-
lous- ja elinkeinoelämää ja hyvinvoin-
tia. Apurahan tekijän toivotaan olevan 
opinnäytetyön tekovaiheessa. Hakuai-
ka päättyy vuosittain maaliskuun lop-
puun mennessä. 

Hakemuksen voi osoittaa:
Heikki Kuha 100-vuotisrahasto
Kuortaneen kunta
Keskustie 52, 63100 Kuortane

Syksyllä 2022 esikoulun 
aloittavat 2016 syntyneet lapset.
Huoltaja ilmoittaa ensi syksynä 
esikoulunsa aloittavan lapsensa 
31.3.2022 mennessä sähköisesti 
Wilma-järjestelmässä. Tulevien 
esikoululaisten perheet saavat vii-
kon 11 aikana postitse kotiin ohjeet 
ilmoittautumiseen. Epäselvissä 
tilanteissa voi ottaa yhteyttä Alva-
rin koulunkoulunjohtaja Saila Pas-
aseen, p. 044 550 1469.

Peruskoulun 1. luokalle 
ilmoitetaan vuonna 2015 tai sitä 
aikaisemmin syntyneet lapset, 
jotka eivät vielä ole aloittaneet 
koulunkäyntiään. Ilmoittautu-
minen tapahtuu puhelimitse 
15.3.2022 oppilaan lähikouluun.

Yhteystiedot:

Alvari Saila Pasanen, 
p. 044 550 1469

Ruona Malla Luomaranta, 
p. 040 138 9302

Ylijoki Marko Haapamäki,
p. 040 138 9244.

Esi-ja perusopetukseen 
ilmoittautuminen 

lukuvuodeksi 
2022–2023
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Kuortaneen kunnan sivistys-
lautakunta julistaa vuoden 
2022 avustukset liikunta-, 
kulttuuri- ja nuorisotoimintaan 
haettavaksi 18.4.2022 mennes-
sä. 

Nuorisotoimi: Yleisavustus 
Kulttuuritoimi: Yleisavustus 
Liikuntatoimi: Yleisavustus ja 
toimitila-avustus (www.kuorta-
ne.fi/liikunta-avustukset)

Muita avustuksia voi hakea 
ympäri vuoden vapaamuotoi-
sella hakemuksella. 

Hakulomakkeita on saatavana 
kunnan nettisivuilta 
(www.kuortane.fi/lomakkeet) 
ja kunnanviraston neuvonnas-
ta. Anomukset liitteineen tulee 
osoittaa sivistyslautakunnalle 
os. Keskustie 52, 63100 Kuor-
tane.

Tarkempia tietoja saa 
tarvittaessa nuoriso- ja 
kulttuurisihteeriltä: 
annukka.salminen@
edu.kuortane.fi, 040 739 4451 
ja liikuntasihteeriltä: 
tuomas.mikkola@
edu.kuortane.fi, 040 631 7442

VUODEN 2022 
AVUSTUSTEN HAKU

Kuortaneen kirjastolle, Ylijoelle, Ruo-
nalle sekä Leppälään. Lainattavissa on 
erilaisia liikuntavälineitä eri vuoden-
ajoille. Tarjolla on lumikenkiä, luistimia, 
Fatbikejä, palloiluvälineitä ja muita vä-
lineitä omaan tai perheen liikkumisen 
tueksi. Varustamista tehdään koko ke-
vään ajan, ja asiasta tiedotetaan tar-
kemmin: www.kuortane.fi/liikuntavali-
nelainaamot

31.3. UKK-kävelytesti ja kuntotesta-
uspäivä 1, Kuortanehallissa (klo 10–12 
ja 15–17)
30.4. Talven Mestariliikkujat -kampan-
ja päättyy. Ilmoitukset suorituksista 
31.7 mennessä liikuntatoimistoon, linkki 
www.kuortane.fi/mestariliikkuja
1.5. Kuortaneen kesän Kuntopyöräily-
haaste käynnistyy.
1.5. Kesän Mestariliikkujat -kampanja 
alkaa.
4.5. UKK-kävelytesti ja kuntotestaus-
päivä 2, Urheilukentällä
26.6. Perinteinen helatorstain kunto-
pyöräilytapahtuma.

Kesän uimakoulut järjestetään 6.–
10.6.2022, lisätietoja www.kuortane.fi/
uimakoulut

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA - TAPAHTUMIA

TALVILOMAN PUUHAA 
Su 27.2. klo 17:30-18:30 
Jalishallin touhuvuoro* 
Ma 28.2. klo 8 
Laskettelureissu Himokselle
Ti 1.3. klo 11-15 Mäenlaskua ja 
makkaranpaistoa Nuken pihassa
Ti 1.3. klo 16:30-17:30 Jalishallin tou-
huvuoro*
Ke 2.3. klo 12- Elokuvareissu Kino Kyn-
täjään, Vinski ja näkymättömyyspulveri
Ke 2.3. klo 18-19
Jalishallin touhuvuoro*
To-pe 3.–4.3. 
Valloita laavu -ulkoiluhaaste
To 3.3. klo 17:30-18:30 
Jalishallin touhuvuoro*
La 5.3. klo 12-14 Jalishallin touhuvuoro*
Su 6.3. klo 18-19 
Jalishallin touhuvuoro*

(*reuna-alue käytössä 30 min 
ennen ja jälkeen vuoron)
www.kuortane.fi/talviloma

Monipuoliset ulkoliikuntapaikat ovat 
kuntalaisten käytössä www.kuortane.
fi/liikuntapaikat

Osana Liikkuva Kuortane -hanketta 
perustetaan omatoimivälinelainaamoja 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 
TIEDOTTAA

VAUVAJUHLA MAALISKUUSSA

Kuortaneen kuntaan syntyi 
vuonna 2021 23 lasta. Perin-
teinen vauvajuhla järjeste-
tään tänä vuonna maaliskuun 
16. päivä, mikäli koronarajoi-
tukset sen sallivat. Uusien 
tulokkaiden perheille lähe-

tään juhlasta henkilökohtai-
nen kutsu.

Kuortaneen kunta muis-
taa perheitä 200 € lahjakor-
tein, jotka ovat käytettävissä 
Kuortaneen kunnan yrityk-
sissä.

ILMOITA 
NOKIPOSTISSA

Seuraava Nokiposti ilmestyy 
toukokuussa 2022.

Aineistot osoitteeseen: 
tuomas.ojajarvi@

kuortane.fi
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PESTUUMARKKINOILLA 
TYÖ JA TEKIJÄT KOHTAAVAT

Kesätöiden kuumin hakuaika on meneillään – käytä maksu-

tonta Pestuumarkkinat-palvelua! 

Pestuumarkkinat.fi-palvelun avulla kannattaa hakea työn-

tekijöitä, sillä helppokäyttöisen sivuston lisäksi avoimista 

työpaikoista tehdään Facebook-julkaisuja paikallisiin ”pus-

karadioihin”. Julkaisut tavoittavat hyvin työnhakijoita ja hei-

dän lähipiiriään, joten tekijä voi löytyä nopeasti. 

Työnantaja voi jättää ilmoituksen koska tahansa osoit-

teessa www.pestuumarkkinat.fi. Fb-julkaisua varten tarvi-

taan valokuva, joka lähetetään osoitteeseen meklari@pes-

tuumarkkinat.fi. 

Työnhakija voi halutessaan rekisteröityä palveluun, jolloin 

meklari voi vinkata sopivasta työtehtävästä. 

Pestuumarkkinat toimii Kuusiokuntien ja Suupohjan 

alueella. 

Lisätietoa p. 050 593 6210 /Piia Korhonen

opiskelija, ei ammattiin valmistunut, 

joka työskentelee yrityksessä tes:n 

mukaisesti vähintään kuukauden 

ajan vähintään 6h/vrk. Tukea ei mak-

seta yrityksen työllistämästä per-

heenjäsenestä. 

Kesätyötuen suuruus on 250 €/

nuori, joka maksetaan yritykselle toi-

mitettua palkkatodistusta vastaan. 

Palkkatodistukset tulee toimittaa 

kuntaan elinkeinovastaavalle syys-

kuun loppuun mennessä.  

Yritystilat Kuortaneella 
Löydä yrityksellesi sopivat tilat tai 

ilmoita omistamasi vapaat toimitilat 

osoitteessa: kuortane.fi/yrittajalle/

toimitilat/

Lisätietoja: Aapo Petäjäniemi, 
elinkeinovastaava,

p. 040 505 7802, 
aapo.petajaniemi@kuortane.fi

ELINKEINOPALVELUT TIEDOTTAA

Yrittäjän uutiskirje 
Kuortaneen elinkeinopalvelut ottaa 

käyttöön kuukausittain lähetettävän 

yrittäjän uutiskirjeen, joka kokoaa 

yhteen ajankohtaista tietoa kunnan 

ja yhteistyökumppanien yrittäjille 

tarjolla olevista palveluista. Uutis-

kirjeessä tulee olemaan tietoa mm. 

koulutuksista,  tuista ja tapahtumista.

Uutiskirje on jatkossa elinkeino-

palvelujen yksi pääviestintäkanava 

yrittäjien palveluista, joten jokaisen 

yrittäjän ja aiheesta kiinnostuneen 

kannattaa laittaa uutiskirje tilauk-

seen.

Tilaa uutiskirje osoitteesta kuorta-

ne.fi/yrittajalle/uutiskirje/

15.3. mennessä uutiskirjeen ti-

lanneiden kesken arvotaan kolme 

50 euron lahjakorttia haluamaansa 

kuortanelaiseen yritykseen.

Kesätyötuki 
Kuortaneen kunta maksaa kesätyö-

tukea kuortanelaiselle yrittäjälle tai 

yritykselle, kun se palkkaa kuortane-

laisen nuoren kesätöihin. Nuoren tu-

lee olla 15-19 -vuotias koululainen/

HANKINTA-
INFO

Tervetuloa 
keskiviikkona 

9.3.2022 klo 18 
kunnantalolle 
kuulemaan ja 

keskustelemaan 
kunnan vuoden 2022 

julkisista hankinnoista.

Paikalla on 
kunnan viranhaltijoita 

avaamassa eri 
toimialojen kuluvan 

vuoden aikana tulevia 
hankintoja ja 
kilpailutuksia.

Lisätietoja: 
Aapo Petäjäniemi, 
elinkeinovastaava, 

040 505 7802, 
aapo.petajaniemi@

kuortane.fi

Tilaa 
yrittäjän uutiskirje 

osoitteesta kuortane.fi/
yrittajalle/uutiskirje/

15.3. mennessä uutiskirjeen 
tilanneiden kesken 

arvotaan kolme 50 euron 
lahjakorttia haluamaansa 

kuortanelaiseen 
yritykseen.

6
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2–3-henkilöä. Kaikkia paikkoja haetaan 

samalla kaavakkeella. Pidempiin työ-

suhteisiin vaaditaan 18 vuoden ikää ja 

B-ajokorttia. Palkkaus näissä sovitaan 

erikseen. Tämän hakemuksen voi pa-

lauttaa: arto.ojala@kuortane.fi tai kirje-

kuoressa kunnan infoon. Kuoreen mer-

kintä Arto Ojala. 

Keskuskeittiö: Hygieniapassi toivottava, 

ei pakollinen, mari.virtaniemi@kuorta-

ne.fi 

Liikuntatoimi: Sisältää myös ilta- ja vii-

konlopputyötä, tuomas.mikkola@edu.

kuortane.fi 

Nuoriso-/kulttuuritoimi: Sisältää myös 

ilta- ja viikonlopputyötä, annukka.sal-

minen@edu.kuortane.fi 

Avoimeksi jääneitä paikkoja voi tie-

dustella kesäkuun alussa. Seuraa kun-

nan tiedotusta.

KESÄTYÖHAKU

Kuortaneen kunta työllistää kuorta-

nelaisia nuoria, jotka ovat syntyneet 

2004–2007 ja ovat täyttäneet 15 vuotta 

työn alettua. Kesätyön jakso on pää-

sääntöisesti kaksi viikkoa ja palkka tältä 

ajalta on 400 €. Työpäivän pituus on 6 h 

/ päivä. Työpaikat täytetään tarpeen 

mukaan. Toiveita ei aina pystytä täyttä-

mään. 

Työnhaku on avoinna 14.2.–28.3.2022. 

Kaavakkeita on saatavana kunnan net-

tisivuilta lomakkeet-kohdasta sekä 

kunnantalon infopisteestä. Kaavakkeet 

palautetaan osoitteella: annukka.salmi-

nen@kuortane.fi tai Kuortaneen kunta, 

Keskustie 52, 63100 Kuortane. Kuoreen 

merkintä kesätyö / Annukka Salminen 

Työpaikat on tarkoitettu ensisijaises-

ti heille, joilla ei ole muuta työtä. 

Lisätietoja kesätyöpaikoista
Varhaiskasvatus: Avustavat tehtävät 

pienten lasten hoito- ja kasvatustyös-

sä tai koululaisten kesähoitoryhmässä, 

merja.ahola@edu.kuortane.fi 

Ympäristöosasto: kahden viikon li-

säksi myös 2–4 kk työsuhteisiin noin 

Haluatko Kuortaneen kunnan kesäsomettajaksi

Kuortaneen kunnan viestin-

tään haetaan osa-aikaista 

somettajaa kahdeksi kuu-

kaudeksi kesäajalle (ke-

sä-heinäkuu). Aloitus sovit-

tavissa.

Kesäsomettajan pääteh-

tävä on kunnan somekana-

vien ylläpito ja kehittäminen 

sekä kunnasta ja kunnan 

tapahtumista viestiminen 

somekanavien kautta erityi-

sesti kuvien ja videoiden vä-

lityksellä. 

Hakijalta odotamme so-

siaalisen median kanavien 

hyvää tuntemusta ja koke-

musta niiden käytöstä. Vide-

oiden teko ja editointi sekä 

valokuvaus katsotaan eduk-

si. Työssä tarvitaan itsenäisiä 

työskentelytaitoja, sosiaa-

lista avoimuutta ja rohkeut-

ta toimia ihmisten paris-

 persoonaa esiin

• Mahdollisuus liikkua 

 Kuortaneen sisällä

• Mahdollisuus 

 työskennellä myös iltaisin

 ja viikonloppuisin

Hakemukset tulee jättää 

7.3.2022 klo 16 mennessä, 

Kuntarekryn kautta.

sa. Työssä pitää myös olla 

mahdollisuus liikkua ympäri 

Kuortanetta pidempiäkin 

matkoja.

Työ on osa-aikainen 30 

tuntia viikossa ja se sisältää 

myös viikonloppu- ja iltatöi-

tä.

Palkkaus KVTES:n mu-

kaan.

Odotamme valittavalta 
seuraavaa:
• vähintään 17-vuoden ikä

• Instagramin, Facebookin 

 ja Tik Tokin hallinta

• Kyky tuottaa mielen-

 kiintoista somemateriaalia

• Kyky itsenäiseen 

 työskentelyyn

• Avointa ja iloista mieltä

• Rohkeutta toimia ihmisten

 parissa

• Uskallusta tuoda omaa

Hakemukseen voi lisätä re-

ferenssinä esimerkiksi oman 

somekanavan tiedot.

Lisätietoja:
Tuomas Ojajärvi, 

viestintäkoordinaattori
050 570 1470

tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

Työnhaku 
on avoinna
 14.2.–28.3.

2022.

Hae 
7.3.2022 

klo 16 mennessä 
Kuntarekryn 

kautta.

Kuortaneen lukion kauan 
odotetut uudet nettisivut 
avattiin tammikuun lopussa. 
Sivujen tärkein tehtävä on 
toimia käyntikorttina lukion 
ulkopuolisille, yhdessä muun 
sosiaalisen median kanssa. 
Sisäinen viestintä tapahtuu 
vieläkin Wilman kautta, mut-
ta ulkopuolisille kaikki lukion 
tärkeät asiat löytyvät jatkos-
sa uusilta nettisivuilta.

Uusiin sivuihin voi käydä 
tutustumassa osoitteessa 

www.kuortaneenlukio.fi

Kuortaneen lukiolle 
uudet nettisivut
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VANHOJEN VENEIDEN 
SÄILYTYS 

MAJANRANNASSA

Majanrannassa kunnan omista-
malla maa-alueella on varastoitu-
na useita huonokuntoisia veneitä, 
joita ei ole käytetty pitkään ai-
kaan, osaa jopa vuosikymmeniin.

Rannan siistimiseksi omis-
tajien tulee noutaa veneensä 
1.5.2022 mennessä.

Mikäli veneiden omistajaa ei 

määräaikaan mennessä löydy, 

kunta siirtää veneet teknisen pal-

velukeskuksen alueelle, jossa 

niitä säilytetään 60 vuorokautta. 

Korjauskelpoiset veneet kunta 

hyödyntää. Jätteeksi luokiteltavat 

toimitetaan Lakeuden Etappiin.
Siirrettävien veneiden kuvat 

löytyvät osoitteesta www.kuorta-
ne.fi/veneet

Lisätietoja: 
Arto Ojala, 

p. 044 550 2545
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Kuortaneen uusi historiakirja on julkaistu

Aluevaalit 2022

Suomen historian ensimmäiset alue-

vaalit käytiin 23. tammikuuta. Alue-

vaaleissa valittiin päättäjät 21 hyvin-

vointialueen valtuustoihin.  Valtuustot 

vastaavat jatkossa sosiaali- ja tervey-

denhuollon sekä pelastustoimen jär-

jestämisestä. Nämä päätökset ovat 

ennen kuuluneet kunnille. Hyvinvoin-

tialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 

aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajä-

senet valittiin nyt ensimmäistä kertaa 

pidettävissä aluevaaleissa.

Etelä-Pohjanmaalla aluevaltuuston 

koko on 59 jäsentä.

Kuortaneelta aluevaltuustoon va-

littiin Annu Ridanpää-Taittonen (kok.). 

Varavaltuutetuiksi ylsivät Teppo Toivo-

la (kesk.), Riikka Varila (kok.) ja Seppo 

Palomäki (ps.).

Kuortaneella äänestysprosentti oli 

49,5%.

Annu 
Ridanpää-Taittonen, 

kok. VALITTU

Teppo 
Toivola, 

kesk. VARALLA

Riikka 
Varila, 

kok. VARALLA

Seppo 
Palomäki, 

ps. VARALLA

Kuvat: vaalit.yle.fi

Historiakirjan kirjoittajat vasemmalta oikealle: 
Matti Mäkelä, Sulevi Riukulehto, Jaakko Mäntylä ja Teppo Ylitalo.

Kuortaneen uusi historiakirja Nokiot-

tat; Kuortane ja kuortanelaiset 1860–

1960, julkaistiin sunnuntaina 9.1.2022.

Julkistamistilaisuus pidettiin Kuorta-

neen kunnantalon valtuustosalissa ja 

se välitettiin kunnan Youtube-kanavan 

kautta, josta se on edelleen katsotta-

vissa.

Kirjan kirjoittajina ovat toimineet 

Teppo Ylitalo, Sulevi Riukulehto, Jaak-

ko Mäntylä ja Matti Mäkelä.

Kirja on jaettu neljään päälukuun. 

Teppo Ylitalo on ollut pääkirjoittajana 

kolmessa ensimmäisessä, jotka katta-

vat ajanjakson 1800-luvun puolivälistä 

vuoteen 1939. Jaakko Mäntylä on ollut 

pääkirjoittajana neljännessä, vuosia 

1939–1960 käsittelevässä osassa. Hen-

gellisen elämän osuudet on kaikkiin lu-

kuihin kirjoittanut Sulevi Riukulehto, ja 

käsityöläisiä ja pohjalaistaloja käsitte-

levät luvut on kirjoittanut Matti Mäke-

lä. Markku Honkola on toiminut kirjan 

kuvien etsijänä. Päälukujen aluista löy-

tyy myös murteelliset johdantotekstit, 

joiden kuurtanelaas-käännöksistä on 

vastannut Aino-Maija Niemelä.

Kirja on ostettavissa Kuortaneen kir-

jakaupasta sekä kunnantalon infosta.

Rannan 

siistimiseksi 

omistajien tulee 

noutaa veneensä 

1.5.2022 

mennessä.
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KUTSU
KuKu 100v

ILMOITA 
NOKIPOSTISSA

Seuraava Nokiposti ilmestyy toukokuussa 2022.

Mikäli haluat ilmoittaa Nokipostissa, pyydä sähköpostisi 
liittämistä Nokipostin postituslistalle osoitteessa: 
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi tai soita 050 570 1470.

Aineistot osoitteeseen:  
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

NOKIPOSTI

Päätoimittaja 
Tuomas Ojajärvi, viestintäkoordinaattori

p. 050 570 1470, tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

Taitto Maarit Korpela, Japlan Oy, Kuortane

Paino I-Print Oy, Seinäjoki

Toimitus ei vastaa ulkopuolelta tulevien 
tiedotteiden oikeellisuudesta.

9

Elofestivaali 13.8.2022 
Viides kerta sen toden sanoo. 

Elofestivaali starttaa käyntiin 13.8.klo 12.00 
perinteisellä traktorin mäkivetokisalla 

Leppälänkylässä. 

Tarjolla on huimia vetoja, 
kun harrastajat käyvät taistoon paremmuudestaan. 

Upeat palkinnot kannustavat osallistumaan 
kisaan kauempaakin. 

Lapset pääsevät myös taistelemaan 
paremmuudestaan, kun lasten garden pulling 

on ohjelmassa mukana viikonloppuna. 

Erilaisista puutarhatraktoreista viritetyt koneet 
kilpailevat jarrullisen lavetin vedosta. 

Päivä huipentuu Leppälän koululle, 
jossa iltabileet starttaavat käyntiin klo 20.00. 

Tule viihtymään Leppälään hyvän ruuan, 
juoman ja ohjelman äärelle. 

Liput festivaalille tulevat myyntiin toukokuun alusta. 

Nähdään,
Leppälän MKS

Alvarin koulu, 
Kortesmäentie 5, Kuortane

OHJELMA
10.00 Jumalanpalvelus 

Kuortaneen kirkossa

Seppelpartion lähettäminen 
sankarihaudoille

11.00 Onnittelujen vastaanotto sekä 
kahvitarjoilu

PÄÄJUHLA KLO 12.00
Kuortaneen soittokunta

Tervehdyssanat

Kuortaneen soittokunta

Juhlapuhe 
Suomen Painiliiton pj. Pekka P. Paavola

Canto-kuoro

Ansiomerkkien jako

Liikuntaesitys

Kunnan tervehdys

Vapaa sana/haastattelut

Päätössanat Aulis Keisala

Maamme laulu

Mahdolliset muistamiset seuran tilille: 
Kuortaneen Kunto 

FI19 4108 0010 5722 64

Kuortaneen Kunto Ry:n 

100-vuotisjuhla
13.3.2022
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Talviterveiset Kuortane Golfista

Kuortaneen perinteinen 

yleisurheilun juhannuski-

sa järjestetään tänä vuonna 

viikkoa ennen juhannusta 

lauantaina 18.6. Aikataulun 

muutos johtuu heinäkuun 

lopussa käytävistä yleisur-

heilun MM-kisoista, mitä var-

ten juhannusviikonloppu on 

varattu kalenterissa kansalli-

seen rankingkisaan Oulussa. 

Tulevana kesänä muutoksia 

on myös kilpailun statukses-

sa, sillä kahtena edellisvuon-

na World Athletics Continen-

tal Tour Bronze tasolla ollut 

Kuortane Games, nousee 

tänä vuonna Silver-tasolle. 

– Tason nousun myötä 

Kuortane Games on Suo-

men toiseksi arvokkain kisa. 

Edellä on vain Paavo Nurmi 

Games, joka on Gold-ta-

son kilpailu. Kisojen sijoitus 

tapahtumarankingissa on 

kahdesta haasteellisesta ko-

ronavuodesta huolimatta pa-

rantunut, joten Silver-tasolle 

pääsyä voidaan pitää mer-

kittävänä saavutuksena jär-

jestäville osapuolille, mutta 

myös alueellisesti kuin kan-

sallisestikin, kertoo kisojen 

pääsihteeri Tuomas Mikkola.

Silver-tasolle pääsyn 

Oikein hyvää alkanutta uut-

ta vuotta Kuortane Golfis-

ta. Kenttä on mukavassa 

lumipeitossa ja tarjoaakin 

vielä hetken aikaa perintei-

sen ladun hiihdon ystäville. 

Kauaa ei kuitenkaan mene, 

kun kentällä päästään pelaa-

Kuortane Golfin harjoitus-

alueelle lajia pääsee kokei-

lemaan vapaasti koska vain 

ja kuka tahansa. Paras tapa 

saada hyvä ja monipuolinen 

pohja lajin aloittamiselle, on 

käydä alkeiskurssi (green-

card) opettajan johdolla. 

Kisojen palkintorahat 
kasvaa 
Kuortaneella keihäänheitto 

on ollut aina yksi päälajeista, 

eikä tästä poiketa tänäkään 

vuonna. Miesten keihääseen 

odotetaan jälleen kovata-

soista kattausta. Viime kesä-

nä Johannes Vetter rikkoi Aki 

Parviaisen yli 20 vuotta van-

han kenttäennätyksen ja yli 

90 metrin kaaria odotetaan 

nähtävän myös tänä vuonna. 

– Johannes ilmoitti jo 

syksyllä, että haluaa heit-

tää Kuortaneella myös 2022, 

la Kuortane Golfin omassa 

lyöntistudiossa. Harjoitustila 

löytyy harjoitusalueen vie-

restä huoltohallista. 

Voisiko tämä vuosi olla 

se, kun lähtisit kokeilemaan 

golfpallon lyömistä luon-

non rauhaan? Tiesitkö että, 

merkityksestä kertoo sekin, 

että 3500 asukkaan Kuor-

tane on pienin paikkakunta, 

jossa tämän tason kilpailuja 

järjestetään. Muita saman ta-

son kilpailupaikkakuntia ensi 

vuonna on muun muassa 

Madrid, Berliini ja Manches-

ter. Kuortane Games on ensi 

kesänä edelleen osa Moto-

net GP -sarjaa, jonka muut 

osakilpailut käydään 25.5. 

Lahdessa, 1.6. Tampereella, 

8.6. Espoossa, 26.7. Jyväs-

kylässä ja 24.8. Lappeenran-

nassa.

maan golfia. Totutusti Kuor-

tane Golf on näillä pohjois- ja 

leveysasteilla ensimmäisten 

joukossa avaamassa kent-

täänsä, usein maalis-huhti-

kuun tienoilla. Ennen lumien 

sulamista on seuran jäsenillä 

mahdollisuus talviharjoitel-

vaikka Timanttiliigan kisa 

osuisi samalle päivälle, iloit-

see manageri Tero Heiska.

Kesän lajivalikoima alkaa 

muidenkin lajien osalta olla 

selvillä. Tarkennuksia A-la-

jeista on tulossa kevättalven 

aikana. A-lajeina miehillä on 

keihäänheiton lisäksi ainakin 

kiekko ja 1500 m. Naisten 

A-lajeja on muun muassa 

seiväs ja 100 metrin aidat. 

Kisojen Silver-tasolle nousu 

tarkoittaa urheilijoille myös 

parempi palkintorahoja ja 

rankingpisteitä. 

Johannes Vetter heitti viime kesänä Kuortaneen uudeksi kenttäennätykseksi 93,59.

Kesän Kuortane Games 

entistä tasokkaampana

10
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www.kuortanegolf.fi/opetus 

Nyt vain rohkeasti kaveri, 

puoliso tai koko perhe mu-

kaan kokeilemaan! 

Kuharannassa sijaitseva 

Kuortane Golf tarjoaa gol-

fin lisäksi myös laadukasta 

ravintola- ja majoitustoi-

juhlavuosi Kuortane Golfil-

la, sillä kentän avaamisesta 

tulee heinäkuussa täyteen 

20-vuotta. Tässä vaiheessa 

haluamme toivottaa hyvää 

kevään odotusta, pian näh-

dään! 

– Palkintorahaa jaetaan 

tänä vuonna 70 000 € ja 

rankingpisteet ovat Kalevan 

Kisa -tasoa eli noin 60% pa-

remmat kuin Bronze-tasolla. 

Näitä pisteitä urheilijat tar-

vitsevat muun muassa tule-

viin MM-kilpailuihin, Mikkola 

selvittää.

Sponsoreita ja  
talkootyötä 
Kisatapahtuman toteuttami-

sen kannalta yhteistyökump-

kisan apuna jo kymmeniä 

vuosia, joka on hieno asia. 

Uusia tukijoita kuitenkin tar-

vitaan. Yhteistyökumppa-

neille tarjotaan näkyvyyttä 

sekä muuta yhteistyötä ki-

saan liittyen. Lisäksi yhteis-

työkumppaneille tarjotaan 

parhaat VIP-paikat pääkat-

somosta, VIP-päivällinen 

tarjoiluineen sekä urheilija-

vieraskohtaamisia. Parhaat 

paikat viedään päältä, joten 

tukijoiden kannattaa olla heti 

Alkeiskursseja järjestetään 

niin arki-iltoina kuin viikon-

loppuisin. Erityisesti alkuke-

vään kurssit ovat olleet hyvin 

suosittuja ja suosittelemme 

olemaan ajoissa liikenteessä. 

Tarkemmat ajankohdat ja si-

sällöt löydät kotisivuiltamme 

mintaa, jonne ovat kaikki 

tervetulleita. Viime vuonna 

majoitustilat valmistuivat sa-

neerauksesta ja tänä vuonna 

Kuharannan upouusi keittiö 

valmistuu saneerauksesta 

maaliskuun aikana. Vuosi 

2022 tulee olemaan myös 

paneiden ja talkootyöläisten 

rooli on korvaamattoman 

tärkeä. Talkoolaisia tarvitaan 

kisoissa noin 170–200, ja 

tehtäviä riittää aloitteleville 

kuin konkareillekin lapsista 

aikuisiin. Silver-tasolla kiso-

jen budjetin pitää olla noin 

puoli miljoonaa euroa, joten 

myös tukijoita tarvitaan en-

tistä enemmän. Tason nou-

sun myötä myös kisojen nä-

kyvyys on toki isompaa. 

– Osa tukijoista on ollut  

Annimari Korte on voittanut 100 metrin aidat 
kahtena viime vuotena. 

Ella Junnila taas on menestynyt korkeushypyssä.

Talkoolaiseksi 
voi ilmoittautua 

osoitteessa 
www.

kuortanegames.com/
talkoolaiseksi

Daniel Ståhl (SWE) on parantanut Kuortaneen 
kenttäennätystä kahtena viime vuonna. Viime vuoden 

kovatasoisessa kiekkokisassa kenttäennätys 
oli hetken aikaa myös Kristjan Cehin (SLO) hallussa. 

11

yhteydessä, jos ajatuksissa 

on joku tietty mainospaikka, 

sanoo Mikkola. 

Kisojen ajankohtaiset tie-

dot ja uutiset löytyy osoit-

teesta: www.kuortanegames.

com



12

Kuudestaan ry:llä hyvin rahaa jaossa alueen kehittämiseen 

Leader Kuudestaan ry toimii 

Alavuden, Kuortaneen, Soi-

nin ja Ähtärin alueella. Lea-

der-ryhmä tukee paikallista 

kehittämistyötä rahoittamal-

la monipuolisia yleishyödyl-

lisiä kehittämis- ja investoin-

tihankkeita sekä yritystukia. 

Vuodelle 2022 Kuudestaan 

kea Kuudestaan ry:ltä pe-

rustamis- ja investointitukia. 

Yritysten investointituella 

rahoitetaan pääosin alkavia 

ja pieniä yrityksiä. Yritystukia 

on myönnetty monipuolises-

ti esimerkiksi kone- ja laite-

hankintoihin, toimitiloihin ja 

tuotekehitykseen. 

Maksimissaan 35 000 eu-

ron perustamistuki on 100 

prosenttinen. Investointitu-

kien osalta tukiprosentti on 

20 ja yritysinvestointi voi olla 

maksimissaan 100–150 000 

euroa. 

Rahoitusta yleis-
hyödyllisiin hankkeisiin 
Kuudestaan ry rahoittaa 

myös yleishyödyllisiä kehit-

tämis- ja investointihankkei-

ta. Hanketukia voivat hakea 

julkis- ja yksityisoikeudelliset 

yhteisöt, kuten järjestöt, ky-

läyhdistykset ja oppilaitok-

set. Myös kunnat ovat toteut-

taneet paljon yleishyödyllisiä 

hankkeita. Maaseudun asuk-

kaat voivat kehittämishank-

keiden avulla esimerkiksi 

kehittää asuinympäristöään 

ja sen asukkaiden yhteistä 

toimintaa ja alueen viihtyi-

syyttä. 

Yleishyödyllinen kehittä-

mishanke voi yhden kunnan 

alueella toimiessaan olla 

ry:llä on jaossa poikkeuk-

sellisen suuri potti, miljoona 

euroa. Nyt onkin hyvä hetki 

tutustua Leader-rahoituksen 

tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Yrityksille perustamis- ja 
investointitukia 
Yritysten on mahdollista ha-

kustannusarvioltaan korkein-

taan 40 000 euroa ja tukea 

voi hakea 80 prosenttia. Mi-

käli hanke toimii useamman 

kunnan alueella kustannus-

arvio voi pääsääntöisesti olla 

70 000 euroa ja tukea voi 

hakea 80 prosenttia. Lisäksi 

on mahdollista hakea kus-

tannusarvioltaan pienempää 

selvitysluontoista hanketta, 

jonka kustannusarvio on kor-

keitaan 10 000 euroa, tuki on 

90 prosenttia. Yleishyödyllis-

tä investointitukea voi saada 

esimerkiksi yhteisten tilojen 

kunnostamiseen. Investoin-

tihankkeissa kustannusarvio 

voi olla korkeintaan 50 000 

euroa tuen ollessa 65 pro-

senttia. Yleishyödyllisissä 

hankkeissa yksityisen rahan 

osuutta on mahdollista kat-

taa talkootyötä tekemällä. 

Lue lisää 
Kuudestaan ry:n 
verkkosivuilta 
Tarkempia ohjeita hankkei-

den hakemisesta ja toteut-

tamisesta sekä hanke-esi-

merkkejä on löydettävissä 

yhdistyksen verkkosivuilta: 

www.kuudestaan.net. Myös 

Kuudestaan ry:n henkilökun-

taan kannattaa olla matalalla 

kynnyksellä yhteydessä, kun 

lähtee ideoimaan hanketta.

Ruonan kylällä 

on toteutettu monipuolisesti 

sekä investointi- että 

kehittämishankkeita.

Vuonna 2018 perustetun 

Oikiat Design Oy:n toiminnan 

alkutaipaleella yrityksen 

perustamistuella oli 

merkittävä rooli. 

Nyt vaatelaastareita on 

myyty jo puoli miljoonaa 

kappaletta.
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Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tukia

ARA: ENERGIA-AVUSTUS
• Energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin
 asuinrakennuksissa vuosina 2020–2022
• Avustuksen määrä vaihtelee korjattavan toimenpiteen
 mukaisesti
• Suurimmillaan avustus voi olla 4000 €,
 nollaenergiatasoa tavoiteltaessa jopa 6000 €
• LISÄTIETOJA: www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/
 Energiaavustus/Henkiloasiakkaat

ELY-PIRKANMAA: 
AVUSTUS PIENTALOJEN ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ 
LUOPUMISEEN
• Avustus alkaen 1.6.2020
• Myös kuolinpesille
• Avustus 2500 € tai 4000 €, riippuen uudesta lämmitysmuodosta
• Lue lisää: www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

RUOKAVIRASTO: MAATALOUDEN INVESTOINTITUET
• Maatilojen lämpökeskukset: Tukea voidaan myöntää maatilan
 lämpökeskuksen rakentamiseen, peruskorjaamiseen ja 
 laajentamiseen jos lämpökeskus palvelee kokonaan tai osaksi
 maatilan tuotantotoimintaa. Edellytyksenä tuen myöntämiselle
 on, että lämpökeskuksessa hyödynnetään uusiutuvaa
 energiaa.
• Maatilan biokaasulaitokset: Tukea voidaan myöntää 
 biokaasulaitoksen rakentamiseen, jonka avulla biomassasta 
 tuotetaan kaasua käytettäväksi maatalousrakennusten
 lämmittämiseen tai muuksi energiaksi. Biokaasulaitoksessa
 käytettävästä biomassasta yli puolet on oltava peräisin hakijan 
 tai hakijan osakkaan hallinnassa olevalta maatilalta.
• Tuki koskee vain laitoksia, joiden tuottama lämpö tai muu energia
 on tarkoitettu käytettäväksi maatilan tuotantotoiminnassa 
 tarvittavissa rakennuksissa. Investointitukea voi hakea sähköisesti
 Hyrrä-palvelussa.
• Lisätietoja: www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/
 maatalouden-investointituet

MAASEUTURAHASTON ELPYMISVARAT:
• Energiantuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin 
 siltä osin kuin energia käytetään maatalouden 
 tuotantotoiminnassa
• Tuettavia investointeja: aurinkopaneelien hankinta,
 hakelämpökeskuksen rakentaminen, led-valaisimien
 hankinta ja maataloudessa käytettävän biokaasun 
 tuotantolaitoksen rakentaminen.
• Energiantuotannon investointiin tuki 40 %.
• Maataloudessa käytettävän biokaasun tuotantoinvestointiin 
 tuki voi olla jopa 50 prosenttia.
• Lue lisää: www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/
 maatalouden-investointituet

KOTITALOUSVÄHENNYS
• Kotitalousvähennyksen maksimi on 2250 € henkilöltä. 
 Omavastuu on 100 € vuodessa henkilöltä.
• Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta.
 Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn
 yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle 
 maksamassasi laskussa on työn osuutta 5875 €.
• Öljylämmityksestä luopuminen: Kotitalousvähennyksen
 maksimi on 3500 € henkilöltä, omavastuu on 100 € vuodessa
 henkilöltä. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. 
 Saat vähentää 60 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn 
 yritykseltä.
• Lue lisää: www.vero.fi/henkiloasiakkaat/
 verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/
 kotitalousvahennys

• Tarkista ajankohtaiset ehdot ja tukiprosentit 
 aina rahoittajan sivuilta
• Puolueetonta neuvontaa saat 
 alueellisesta energianeuvojaltasi
• info@thermopolis.fi

LEADER RAHOITUS
• Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- 
 tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. 
• Tukea voi saada hankkeesta riippuen 20–100% kuluista. 
• Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa
 oman alueesi Leader-ryhmästä.
• Leader-rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, 
 alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, 
 oppilaitokset ja säätiöt.
• Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leaderryhmän
 kehittämisstrategian tavoitteita.
• Lue lisää: www.leadersuomi.fi/fi/rahoitus/

ARA: ENERGIA-AVUSTUS
• Energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin
 asuinrakennuksissa vuosina 2020–2022
• Avustuksen määrä vaihtelee korjattavan toimenpiteen mukaisesti
• Suurimmillaan avustus voi olla 4000 €,
 nollaenergiatasoa tavoiteltaessa jopa 6000 €
• LISÄTIETOJA: www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/
 Energiaavustus/Taloyhtiot

BUSINESS FINLAND: ENERGIATUKI
• Myönnetään investointi- ja tutkimushankkeisiin, 
 jotka tukevat:
 - Uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä
 - Energian säästöä tai energiantuotannon tai -käytön
 tehokkuuden parantamista
 - Energiajärjestelmän korvaaminen vähähiilisellä
 vaihtoehdolla
• Avustuksen määrä riippuu toimenpiteestä
• Selvityshankkeet (40–50 %)
• Investointihankkeet (15–25 %)
• Lisätietoa energiatuesta: www.businessfinland.fi/
 suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/energiatuki

YRITYKSET

LISÄÄ TIETOA

YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT

YKSITYISHENKILÖT

MAATILAT

TALOYHTIÖT
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Seinäjoen ammattikorkea-
koulu SeAMK on maakunnan 
merkittävä osaamisen ke-
hittäjä ja kouluttaja. Jo vuo-
desta 1992 saakka SeAMK 
on kouluttanut maakunnan 
yrityksiin ja organisaatioihin 
osaajia, joilla on nykyaikai-
set tiedot ja taidot, ja joiden 
avulla maakunta on pysynyt 
elinvoimaisena. Tähän asti 
SeAMKista on valmistunut yli 
17 000 tutkinto-opiskelijaa 
ja uusia valmistuneita tulee 
vuosittain satoja. Merkittävä 
osuus valmistuneista työllis-
tyy Etelä-Pohjanmaalle.

SeAMKissa opiske-
lee noin 5 000 opiskelijaa. 
SeAMKin opintotarjonta on 
valtakunnallisestikin kat-
sottuna laaja; tarjolla on 21 
AMK-tutkinto-ohjelmaa ja 13 
ylempää AMK-tutkinto-oh-
jelmaa. Tutkintokoulutusten 
lisäksi SeAMKissa voi suorit-

viidellä alueella: Kuusiokun-
nat, Järviseutu, Kauhavan 
alue, Kurikan alue sekä Suu-
pohja. 

Maakuntakorkeakoulun 
tavoitteena on toimia alueen 
yritysten, organisaatioiden 
ja kuntalaisten linkkinä kor-
keakoulumaailmaan. SeAMK 
M a a k u n t a k o r k e a k o u l u n 
toiminta on kaksisuuntais-
ta: maakuntakorkeakoulun 
kautta kartoitetaan alueel-
lisia tarpeita ja viestitään 
ne SeAMKiin ja toisaalta 
maakuntakorkeakoulu tuo 
SeAMKin toimintaa näky-
väksi alueelle. SeAMK Maa-
kuntakorkeakoulu toimii 
läheisessä yhteistyössä kun-
nallisten elinkeinotoimien ja 
alueiden yritysten kanssa.

SeAMK Maakuntakor-
keakoulu tuo alueille mm. 
TKI-hankkeiden toimintaa, 
luentoja, valmennuksia, työ-

pajoja ja muita tilaisuuksia. 
Maakuntakorkeakoulu myös 
organisoi alueille tuotavaa 
SeAMKin tutkintokoulutusta. 
Kuusiokunnissa on aiemmin 
ollut mm. SeAMKin traden-
omi- ja sairaanhoitajakoulu-
tusta ja parhaillaankin Ala-
vudella opiskelee SeAMKin 
toteuttamana sairaanhoitaja 
(AMK) -ryhmä.

Kuusiokunnissa toimii oma 
SeAMKin korkeakouluasia-
mies, johon yhteyttä otta-
malla pääsee yhteistyöhön 
korkeakoulun kanssa. Kor-
keakouluasiamiehen kautta 
voi mm. tarjota harjoittelu-
paikkaa opiskelijoille, vin-
kata opinnäytetyöaiheista 
tai kertoa kiinnostuksesta 
TKI-hankkeita kohtaan. Kor-
keakouluasiamieheltä saa 
myös apua opintoasioihin ja 
tutkintokoulutuksiin liittyen. 
SeAMKin maksullista palve-

taa mm. täydennyskoulutuk-
sia, avoimen AMKin opintoja 
sekä erikoistumisopintoja. 
SeAMKissa on myös vahva 
tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatiotoiminta (TKI), jonka 
tavoitteena on soveltavan 
tutkimuksen keinoin kehittää 
esimerkiksi uusia menetel-
miä, sovelluksia, malleja tai 
ohjelmia mm. alueen yritys-
ten hyödynnettäviksi. SeAM-
Kin TKI-toiminta on työelä-
mälähtöistä ja se perustuu 
asiakas- ja käytäntölähtöisiin 
tarpeisiin.

SeAMK Maakuntakorkea-
koulu Kuusiokunnissa
SeAMK Maakuntakorkea-
koulu on Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun maakunnal-
lista toimintaa, joka kattaa 
maantieteellisesti lähes koko 
Etelä-Pohjanmaan. SeAMK 
Maakuntakorkeakoulu toimii 

SeAMK Maakuntakorkeakoulu – 
maakunnallinen linkki korkeakoulutukseen

Koronarajoitukset helpotta-
vat ja pikkuhiljaa mennään 
kohti normaalia. Niin myös 
kulttuuritoimen puolella. 

Kesäkuussa on tulossa 
keskiviikon iltatorit yhteislau-
luineen ja torimyynteineen. 

Paikkana on Kuurnan piha 
ja toripaikat ovat ilmaisia. Il-

tatorit alkavat klo 16.00 ja 
päättyvät klo 20.00 Ensim-
mäinen toritapahtuma on 
8.6.2022. 

Tule mukaan myymään ja 
laulamaan. Seuraa tiedotte-
lua kunnan nettissivuilta. 

Vastaa pieneen kyselyyn 
ja voita Kuortaneen historiik-

ki. Arvotaan kaikkien yhteis-
tietojen jättäneiden kanssa.

 
Palauta kysely kunnan 
infossa sijaitsevaan 
laatikkoon tai vastaa 
sähköpostilla kysymyksiin 
osoitteeseen
annukka.salminen@

edu.kuortane.fi

Kulttuuria, kulttuuria

Jumalanpalvelus 
kirkossa sunnuntaisin klo 10

13.3 KuKun 
juhlajumalanpalvelus 
(nettiradiosta voi kuunnella 
kaikki jumalanpalvelukset, 
linkki seurakunnan 
kotisivuilla)

Raamattupiiri 
joka toinen keskiviikko 
klo 18 srk-talo

Aikuisten kuoro 
joka toinen keskiviikko 
klo 19 srk-talo

Kirkkokuoro torstaisin 
klo 12 srk-talo

SYDÄMELLISESTI TERVET  ULOA KUORTANEEN SEURAKUNNAN TILAISUUKSIIN!

1. Minkälaiseen kulttuuritapahtumaan haluaisit osallistua? 

2. Kenenkä esiintyjän haluaisit nähdä? 

3. Missä tapahtumat tulisi järjestää?

4. Mistä saat tietoa eri tapahtumista? 

Vapaa sana:

Nimi:  Puh: 14
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KURSSIT
Oi, muistatkos…
17.3.2022 klo 18–19.30
Kuortaneen kunnan 
valtuustosali, 
luennoitsijana 
muistikoordinaattori 
Isoaho Raija.

Perunkirjoitus ja 
testamentti, perusteet
31.3.2022 klo 18–19.30
Kuortaneen kunnan 
valtuustosali
luennoitsijana  asianajaja, 
varatuomari 
Hunnakko Mikko.

1101209 
Kevyen musiikin kurssi 
kaiken tasoisille laulajille
19.-20.3.2022 
Alvarin koulun 
musiikkiluokassa 
la klo 11-17, su klo 10-16
Opettajana Matti Taskinen.
Ilmoittautuminen kurssille 
päättyy 13.3.22.

1104229 
Ekopesuaineet, 
luonnollisesti! Kuortane 
12.4.2022 klo 17.30–21.30 
Väentuvan alakerrassa
Opettajana Anne Luoma
Kurssin hinta on 10 €.
Kurssilla valmistamme 
ympäristöystävällisiä ja 
myrkyttömiä puhdistus-
aineita kodin siivoukseen. 
Mahdollisuus 
valmistaa mm.  pyykki-
etikkaa, wc-pyttypommeja,  
pyykinpesujauhetta ja 
siivoussuihketta. Tarvikelista 
lähetetään ilmoittautuneille. 
Materiaalimaksu 10–30 €, 
joka maksetaan opettajalle 
kurssin lopussa.

1104230 
Kotikosmetiikkaa, 
luonnollisesti!
13.4.2022 klo 17.30-21.30 
Väentuvan alakerrassa.
Kurssille ilmoittautuminen 
päättyy 30.3.2022.
Opettajana Anne Luoma
Kurssilla opit valmistamaan 
helppoa ja turvallista, ihoys-

tävällistä kotikosmetiikkaa. 
Voit valmistaa mm. vartalo-
voita, deodoranttia, kasvo-
vettä, öljypuhdistuspaloja, 
öljyseerumia. Raaka-aineina 
käytämme mm. erilaisia 
kasviperäisiä öljyjä, vahoja 
ja rasvoja. Tarvikelista  
lähetetään ilmoittautuneille. 
Materiaalimaksu 10–30 €
ja lisäksi mahdollisten
purkkien hinta päälle, 
noin 1 €/kpl.

7103201 
Puutarhapalstan hoito
Väentupa alakekerta
6.4.2022 klo 18–20.15
Opettajana Marko Aola,
ilmoittautuminen päättyy 
31.3.2022.
Tule ja ammenna tietoa 
kasvimaan perustamiseen 
ja sen hoitoon. Käymme läpi 
mm. lannoitus, 
kalkitus,   yleisimmät virheet 
hoidoissa, siemenet, helpot 
hoito-ohjeet, jne.

8301248 
Kesäksi kuntoon
4.–25.5.2022
klo 18-19 Kuortaneen 
urheiluopisto, voimistelusali,
ilmoittautuminen  päättyy 
28.4.2022. Opettajana 
Annu Ridanpää-Taittonen.
Tehokas hikijumppa, joka 
sisältää askellusta, lihas-
kuntoa ja venyttelyä. 
Ei kertamaksu-
mahdollisuutta!

lutoimintaa, kuten erilaisia 
testauksia tai simulaatioita 
voi myös tiedustella korkea-
kouluasiamieheltä. Alueel-
linen korkeakouluasiamies 
toimiikin ”yhden luukun” 
-periaatteella linkkinä koko 
SeAMKiin. SeAMK Maakun-
takorkeakouluun voi tutustua 
tarkemmin osoitteessa www.
seamk.fi/maakuntakorkea-
koulu. 

Kevään toisessa yhteis-
haussa tarjolla mm. verk-
kopainotteinen sairaanhoi-
tajakoulutus (AMK), jossa 
lähipäiviä Kauhavalla / Ku-
rikassa

Kevään 2022 toinen yh-
teishaku on 16.-30.3.2022. 
SeAMKissa on yhteishaussa 
jälleen runsas tarjonta; haet-
tavana on 15 AMK-tutkin-
toon johtavaa ja 7 ylempään 
AMK-tutkintoon johtavaa 
tutkinto-ohjelmaa. 

Uutena tarjonnassa on 
Sairaanhoitaja (AMK), verk-
kopainotteinen monimuoto-
toteutus. Verkkopainotteinen 
opiskelu monimuotototeu-
tuksessa on aikataulutettua 
itsenäistä opiskelua verkossa 
digitaalisia alustoja hyödyn-
täen. Opintoihin kuuluu myös 
aikataulutettua lähiopetusta, 
jota on maksimissaan 8 päi-
vää kuukaudessa. Osa lähi-
opetuksesta toteutuu Kau-
havalla tai Kurikassa sekä 
työpajojen ja simulaatioiden 
osalta Seinäjoen ammatti-
korkeakoulun Kampuksella. 
Tähän ja muihin SeAMKin 
yhteishaussa tarjolla ole-
viin tutkintokoulutuksiin voi 
tutustua osoitteessa www.
seamk.fi/haku. 

Terhi Ojaniemi
korkeakouluasiamies, SeAMK 

Maakuntakorkeakoulu

Kansalaisopisto 
tiedottaa
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Laskiaismyyjäiset 
1.3 srk-talo

Keskiviikkokeitot 9.3, 23.3, 
6.4 ja 20.4 klo 11 srk-talo

Seurakuntailta 15.3 klo 18 
srk-talo, Juha Vihriälä

Vauvakirkkohetki 
20.3 klo 15 srk-talo

Kiitosilta virsien ja 
psalmien merkeissä 
20.3 klo 18 kirkossa, Seija 
Kivenmäki ja Sopusointu

Juurileipää Raamatusta 
–illat 22.3 ja 26.4 klo 18 
srk-talo, Esa Luomaranta 
(kahvitus 17.30)

Koko perheen 
pääsiäisvaellus 
Haapaniemessä 13.4 klo 19, 
kuljemme yhdessä pääsiäi-
sen tunnelmissa ja tarjolla 
myös iltapala!

Partiot koolla keväällä seu-
raavasti: Siili (0-2. lk) kerran 
kuussa sunnuntaisin, Kettu 
(3-4. lk) tiistaisin klo 16.30–
17.30, Pantteri keskiviikkoisin 
klo 16-17, koulutusryhmät 
erillisen ilmoituksen mukaan. 
Lisätietoja Letulta 050 534 
6702. Tervetuloa mukaan 
uudet ja vanhat partiosta 
kiinnostuneet!

Lisätietoja 
www.kuortaneenseurakunta.fi, Facebook ja Viiskunta, 

koronan takia voi tulla muutoksia.

Hyvän Jumalan siunausta jokaiselle!

SYDÄMELLISESTI TERVET  ULOA KUORTANEEN SEURAKUNNAN TILAISUUKSIIN!

Tässä on tietoa kevään viimeisistä kursseista. Uutta opinto-ohjelmaa aletaan kevään mittaan tekemään ja sitä varten otetaan kurssiehdotuksia 
vastaan: 

annukka.salminen@
edu.kuortane.fi tai 

p. 040 739 4451.
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”Tarjoamme 

muun muassa 

työnantajille neuvontaa 

työluvista sekä 

väylän edistää 

työntekijän 

kotoutumista.”

Hankepiste kokoaa palvelut saman oven taakse

Welcome2EP palvelee Ete-
lä-Pohjanmaalla asuvia 
maahanmuuttajia, maahan-
tulon syystä tai Suomessa 
asumisajasta riippumatta. 
Welcome2EP tarjoaa maa-
hanmuuttajille tietoa sekä 
apua, neuvoa ja ohjausta ar-
jen asioissa sekä käytännön 
kysymyksissä. 

Welcome2EP:n yksi kes-
keinen tavoite on lisäksi 
tukea kansainvälisen työ-
voiman asettautumista asu-
maan Etelä-Pohjanmaalle. 

paitsi kotoutujan valmiuk-
siin kotoutua myös vas-
taanottavan yhteiskun-
nan valmiuteen kotouttaa. 
Welcome2EP:n tavoitteena 
on tukea vastaanottavuutta, 
parantaa maahanmuuttajille 
tarjolla olevia palveluita ko-
konaisuudessaan sekä lisätä 
keskustelua kansainvälisty-
västä eteläpohjalaisuudes-
ta. 

Ole rohkeasti yhteydessä! 

Maria Kaijankangas 
Maahanmuutto-

koordinaattori 
+358 50 5700 111 

maria.kaijankangas@
alavus.fi 

www.welcome2ep.fi 
Laita Welcome2EP 

seurantaan sosiaalisessa 
mediassa!

Maksutonta, luottamuksel-
lista ja henkilökohtaista neu-
vontaa yrityksen perustami-
seen ja suunnitteluun. 

Neuvontaa yritysidean 
arvioinnissa, liikeidean ke-
hittämiseen, liiketoiminta-
suunnitelman laatimiseen, 
rahoitukseen ja yritystukiin, 
talouslaskelmiin, yritysva-
kuutuksiin ja yrittäjän sosi-
aaliturvaan, yrityksen perus-
tamiseen ja rekisteröintiin ja 
yhtiömuodon valintaan. An-
namme myös starttiraha- ja 

Kuortaneen kunta on osallisena moniin kuntarajat ylittäviin hankkeisiin ja neuvontapalveluihin. Hankepiste-työhuone 
on perustettu kunnantalolle työtilaksi ja asiakaspalvelupisteeksi näille toimijoille tuomaan palveluita lähemmäksi 
kuortanelaisia. Toimijoiden palvelut ovat maksuttomia ja kaikkien kuntalaisten käytössä. 

Tarjoamme muun muassa 
työnantajille neuvontaa työ-
luvista sekä väylän edistää 
työntekijän kotoutumista. 
Ohjausta ja neuvontaa voi-
daan tarjota jo ennen maa-
han saapumista ja työnanta-
jia kannustetaan ohjaamaan 
uudet kv-työntekijät jo ai-
kaisessa vaiheessa Welco-
me2EP palveluiden pariin. 
Onnistunut kotoutuminen 
edellyttää kotoutumisen 
kaksisuuntaisuutta, eli sitä, 
että huomiota kiinnitetään 

WELCOME2EP

UUSYRITYSKESKUS  NEUVOA-ANTAVA 

Kuortaneen kunta ja Alavu-
den Kehitys Oy ovat käynnis-
täneet tämän vuoden alussa 
Mikrosta Milliin-projektin, 
jossa autetaan pienyrittäjiä 
kehittämään toimintaan-
sa. Projektin vetäjänä toimii 
Katja Urrila. Urrilalla on yrit-
täjätausta sekä kokemusta 
yrityksen kehittämisestä, 
yrityksen ostamisesta ja 
myymisestä. Koulutus työn-
ohessa ja opiskelu oppiso-
pimuksella on myös tullut 
tutuksi. 

Projektin ensimmäinen 
askel on kartoittaa yritysten 
kuulumiset ja tarpeet. Yrittä-
jiä kannustetaan kertomaan 

digitaalisia toimintamalleja 
tehostamaan päivittäisiä ru-
tiineja tai parantamaan asia-
kaskokemusta. Verkkokau-
pan perustaminen voi olla 
keino lisätä asiakaskuntaa 
ja liikevaihtoa. Omistajan-
vaihdos askarruttaa usein 

sekä yrityksen myyjää, että 
ostajaa. Saattaapa joukossa 
olla yrittäjiä, jotka pohtivat 
kokonaan uudelle toimialal-
le siirtymistä. Yrityksen ke-
hittämiseen vaikuttaa olen-
naisesti myös yrittäjän oma 
jaksaminen ja työhyvinvointi. 
Urrila kannustaa nyt kaikkia 
pienyrittäjiä kertomaan mitä 
oma yritys tarvitsee kehit-
tyäkseen. 

Yritysten kehittämiseen 
on tarjolla neuvontaa ja run-
saasti julkista rahoitusta. 
Pohditaan yhdessä ideoita 
yrityksesi tuottavuuteen, 
teknologiaan tai liiketoimin-
taosaamisen kehittämiseen 
ja selvitetään oikea tukimuo-
to yrityksellesi. 

toiveistaan ja tarpeistaan 
vastaamalla kyselyyn, joka 
lähetetään sähköpostilla tai 
täytetään yhdessä yrittäjän 
kanssa. Urrila korostaa, että 
kyselyyn vastaaminen on 
tärkeää, jotta pystymme rää-
tälöimään ja toteuttamaan ti-
laisuuksia ja tapaamisia, joita 
yrittäjät oikeasti tarvitsevat ja 
joista on hyötyä. 

Yrityksellä on monta ta-
paa kehittää toimintaansa. 
Uudet investoinnit, tuotteet, 
markkinointi ja talous tule-
vat monelle ensimmäisenä 
mieleen. Digitalisaatio on ol-
lut ajankohtaista jo pitkään. 
Yrittäjä voi hyödyntää uusia 

MIKROSTA MILLIIN -YRITYSKEHITYSHANKE
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Yksityistiewebinaari Kuortane

”Tilaisuudet on tarkoitettu yksityisteiden parissa toimiville 
ja kaikille yksityisteistä kiinnostuneille.”

*Osallistuminen tilaisuuteen 
Kuortaneen kunnanvaltuustosalissa

Webinaaria on mahdollista tulla seuraamaan myös Kuortaneen 

kunnan valtuustosaliin. Tällöin osallistujan ei tarvitse erikseen 

ilmoittautua tapahtumaan. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Hankepisteen 

toimijoiden palvelut 

ovat maksuttomia 

ja kaikkien 

kuntalaisten 

käytössä.

Ajankohta ja webinaarin sisältö
Kehittämishanke järjestää webinaarin 

Kuortaneen alueen asukkaille ja yksityisteiden käyttäjille.

Maanantaina 7.3.2022 klo. 17.30-20
webinaari / Kuortaneen kunnan valtuustosali*

Webinaarin sisältö: Uusi yksityistielaki 2019 sekä 

yksityisteiden hallinnon ja tienpidon perusteet 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö 

Arto Valkama

Puh. 050 314 0463 

arto.valkama@metsakeskus.fi 

Projektineuvoja 

Hannu Ulvinen

Puh. 050 411 8917

hannu.ulvinen@metsakeskus.fi  

Metsäkeskus on käynnistänyt Yk-

sityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja 

Keski-Pohjanmaalla-kehittämis-

hankkeen. 

Tulemme hankkeessa järjestä-

mään kevään 2022 aikana useita 

kunnittaisia ja alueittaisia tiedo-

tustilaisuuksia.  Tässä vaiheessa 

tilaisuudet järjestetään webinaa-

reina epävarmasta pandemiati-

lanteesta johtuen. Tilaisuudet on 

tarkoitettu yksityisteiden parissa 

toimiville ja kaikille yksityisteistä 

kiinnostuneille.

Hanketta rahoittaa Euroopan 

maaseudun kehittämisen maata-

lousrahasto.

Tilaisuus toteutetaan Teams 

-verkkosovelluksella. Osallis-

tumiseen tarvitaan tietokone ja 

verkkoyhteys, toimiva kaiutin tai 

kuulokkeet ovat välttämättömiä 

luennon seuraajille.

Osallistumislinkki ja tarkem-

mat ohjeet lähetetään ilmoittau-

tuneille sähköpostilla tilaisuutta 

edeltävänä päivänä.

Hinta ja ilmoittautuminen
Webinaari on maksuton.  Ilmoit-

tautumisaika päättyy perjantaina 

4.3.2022 klo. 15.00.

Lämpimästi tervetuloa kaikki 

tieasioista kiinnostuneet!

Ilmoittaudu tapahtumaan 

Metsäkeskuksen kotisivujen 

kautta linkistä:

www.metsakeskus.fi/koulu-

tukset-ja-tapahtumat

Siirry ruudulla alaspäin koh-

taan: Kaikki koulutukset ja tapah-

tumat ja paina tätä painiketta. 

Kirjoita Hae koulutusta -kent-

tään Yksityistiekunnat toimiviksi 

ja paina Hae -painiketta.

Valitse haluamasi tilaisuus ja 

paina Lisätiedot ja ilmoittautu-

minen -painiketta, jolloin pääset 

ilmoittautumaan kyseiseen tilai-

suuteen.

muita lausuntoja tarvittaes-
sa. Tutustu palveluihin ja va-
raa aika suorana osoitteesta: 
www.neuvoa-antava.fi. 

Ari Loukasmäki
Toimitusjohtaja

044 261 8064
ari.loukasmaki@

uusyrityskeskus.fi 

Raili Erkkonen-Myllyniemi 
Yritysneuvoja, 050 325 3737 
raili.erkkonen-myllyniemi@

uusyrityskeskus.fi

UUSYRITYSKESKUS  NEUVOA-ANTAVA 

Tarvittaessa avustamme 
hakemusten teossa ja muus-
sa paperityössä. 

Palvelumme ovat täysin 
luottamuksellisia ja maksut-
tomia. 

Asiantuntijamme verkos-
toineen auttavat, kun ha-
luat kehittää liiketoimintaasi, 
suunnittelet uusia investoin-
teja tai haluat myydä yrityk-
sen. 

Ollaan yhteyksissä! 
Katja Urrila 

projektipäällikkö 
040 515 9647 

katja.urrila@fasadi.com 
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ELÄKELIITON KUORTANEEN YHDISTYS RY 

Tupalaulajat kokoontuvat helmikuun alusta joka 

toinen ma klo 12–14. 

Keilailu ke klo 12–15

Kuntosali naiset ti klo 16.00 ja miehet klo 17.00. 

Uimahalli klo 17.00. Hinta 1.00€/kerta. Korttia saa 

ostaa Urheiluopiston vastaanotosta. 

Liikuntapäivä maaliskuussa

Huhtikuun alusta mölkkyä ja bocciaa.

Koronarajoitusten poistuttua suunnitelmissa on 

mm. opastusta sydäniskurin käytöstä ja Kuudes-

taan ry:n järjestämä digiopastus. 

Seuraa ilmoittelua Lakeuden Portissa ja 

kotisivulla www.elakeliitto/Kuortane.fi

KUORTANEEN LATU

Keväällä alkaa koko kunnan läpi menevä pyöräily-

reitistön kunnostaminen, johon talkoolaiset ovat 

tervetulleita.

Yhteinen kansallispuistoretki 14.5., paikka tarken-

tuu myöhemmin.

Maastopyöräilyt aloitetaan huhtikuun lopussa ja 

kevätretki 1.–5.6. Paikka tarkentuu myöhemmin. 

Seuraa ilmoitusta kotisivulta: 

kuortaneenlatu.tumblr.com, Facebookista ja 

LakeudenPortti lehden toimintapalstalta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY 

Koronarajoitusten helpottaessa aloittelemme toi-

minnan palauttamista normaaliin suuntaan. Senio-

reiden kuntosali-, keilailuvuorot ja lounas-treffit 

jatkuvat myös kevätkaudella. 

Yhdistyksen 2021-syyskokous siirrettiin pidettä-

väksi kevätkokouksen 2022 yhteydessä, kokous tar-

koitus järjestää maalis- huhtikuun aikana. 

Perinteinen Senioreiden kävelytapahtuma järjes-

tetään toukokuussa, paikka ja aika ilmoitetaan myö-

hemmin. 

Tarkempia tietoja tulevista tapahtumista 

myöhemmin Lakeuden Portin ilmoituksista.

RUONAN RINKI

Tapahtumia kevät 2022

Avantouintia sunnuntaisin

• naiset klo 15–18 • miehet klo 18–20

Bingoa Rinkirannassa

-  kevään bingot: 20.3., 24.4. ja 15.5. klo 14

Pääsiäsvalakia 

UUTTA! Huutokauppa 7.5. klo 10

• Lahjoita kyläseuran huutokauppaan kotisi 

 ylimääräiset tavarat, puh. 040 525 1468

Tilojen vuokrausta 

• KAHVILA KAMENSKI

 lyhyt aika (esim. kokous) 50 € / kerta

 pidempi aika (esim. perhejuhlat) 100 € / kerta

• ISO SALI (karaokelaitteet sisältyvät vuokraan)

 lyhyt aika (esim. kokous) 50 € / kerta

 pidempi aika (esim. perhejuhlat) 100 € / kerta

• Kahvila Kamenski ja Iso Sali 

 koko viikonloppu yht. 200 € / vkl

• RANTASAUNA

 hinta riippuu vuokrausajasta

 50–80 € / kerta

 vuokraan kuluu Kulnevin Kota

• KULNEVIN KOTA

 pelkkä kodan vuokraus (sisältää puut) 30 € kerta

• POP-UP TELTTA 4m x 8m

 Ensimmäinen vuorokausi 100 €

 Lisävuorokaudet 20 € / vrk

Tilavaraukset 

puh. 040 525 1468 / Ruonan Rinki

Seuraa Rinkiä Facebookista
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KUURTANES-SEURA 

odottelee oikeaa kesää ja Terwaviikkoa.

Odottelemme myös museo-opasta. 

Työ alkaa juhannuksen jälkeen elokuun alkuun 

saakka. Työaika ke-su 6 tuntia päivässä. Reipas, 

kuortanelainen, kielitaitoinen ja kotiseutuhenkinen 

nuori, lähetä hakemuksesi sähköpostitse: 

ainomaija.niemela@gmail.com

SALMEN KYLÄSEURA 

Pääsiäiskokko Salmirannassa, 
Salmentie 82, perinteiseen tapaan 

pääsiäislauantaina 16.4.20022. 
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KUORTANEEN KIRJASTO 

Kirjaston palveluajat 
ma-ti klo 12–19 
ke-pe klo 12–16 

Omatoimiaika ma-su klo 9–21

NÄYTTELYT 2022  (muutokset mahdollisia)

Huhtikuu
Teija Laukkanen – 
maalauksia, tekstiilitaidetta, kortteja 
Toukokuu
Riitta Aho – Pan- ja softpastellitöitä ja akryylitöitä 
Heinäkuu
Sinikka Koivusalo – akryylimaalauksia
Lokakuu
Leena Jaakkola – piirroksia ja julisteita
Marraskuu
Jari Jansson – maalauksia
Joulukuu 
Nuorisotoimi 

UUTTA KIRJASTOSSA

eMagz-palvelu käytössä nyt myös etänä. 
Nyt voit lukea omal-
la laitteellasi kotimaisia 
aikakauslehtiä missä ja 
milloin vain, sillä e-leh-
tipalvelu eMagz on nyt 
käytettävissä Eepos-kir-
jastoissa myös etänä.  
Etäkäyttöön tarvitset Eepos-kirjastojen kir-
jastokortin ja nelinumeroisen tunnusluvun. 
Palvelu toimii yleisimmillä nettiselaimilla, 
mutta suosittelemme käyttämään Firefoxia 
tai Chromea. Lehdet löydät osoitteesta www.
eepos.emagz.fi 

Kirjaudu sisään ja klikkaa haluamaasi kan-
sikuvaa, jokaisella lehdellä voi olla kerrallaan 
yksi lukija, joten jos lukeminen ei onnistu 
heti, kannattaa kokeilla myöhemmin uudel-
leen. Luettavana on 25 aikakauslehteä ja 
kaksi sanomalehteä, mm. Suomen Kuvalehti, 
Tuulilasi ja Voi Hyvin. 

Liikuntavälineitä 
Kirjastoon tulee kevään aikana lainattavaksi erilai-
sia liikuntavälineitä. Nyt kokoelmasta löytyy frisbee-
golf-kiekkosettejä, eri kokoisia luistimia ja kahdet 
lumikengät. Lumikenkien laina-aika on yksi viikko, 
luistimien ja kiekkosettien kaksi.

Lukukoira Lola 
Lukukoira Lola aloittaa vastaanottonsa kirjastossa 
helmikuun alussa. Lukukoiratoiminnalla edistetään 
lukemista ja tuetaan lukutaitoa. Lukukoira innostaa, 
on läsnä ja kuuntelee lukijaa. Se ei arvostele eikä huo-
mauttele hitaudesta, epäröinnistä tai virheistä. Luku-
hetkissä paikalla ovat lukija, koira ja koiran ohjaaja, ja 
kirjaa luetaan koiralle, ei koiran ohjaajalle.  
Lola vierailee kirjastossa aina keskiviikkoisin 16.2., 
16.3., 30.3., 13.4., ja 27.4. klo 14.15–15.15. Varaa oma 15 
minuutin lukuaikasi kirjastosta. 
Lisätietoja lukukoiratoiminnasta: 
www.kennelliitto.fi/koirat/lukukoirat  
Tervetuloa lukemaan suloiselle Lolalle!

KUORTANEEN 4H 

Kesäpesä-kahvio uudistuu ensi kesäksi. 
Kesän aukioloajat tarkentuvat kevään aikana. 
4H-kesätyöntekijähaku on käynnistynyt. 
Katso tarkemmat tiedot osoitteesta 
kuortane.4h.fi.

kirjasto@edu.kuortane.fi 

Facebook: 
Kuortaneen 

kunnankirjasto 

Instagram: 
@kuortaneenkirjasto 
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Liiku &
Nauti

T E R V E T U L O A  K U O R T A N E E N  U R H E I L U O P I S T O L L E !

L I I K U  J A  N A U T I : T E K E M I S TÄ  L A P S I L L E : R AV I N T O L AT  AV O I N N A 

J O K A  PÄ I VÄ• KEPPARILEIRIT  järjestetään 
jälleen pääsiäisenä 15. - 17.4.  
ja kesällä 22. - 24.7. Leirin aika-
na harrastetaan keppihevosilla 
monipuolisesti. Leiriläiset pääse-
vät harjoittelemaan esteratoja ja 
uusia kouluratsastusli ikkeitä.  

• Suositut SIMMARITENNIKSET 
19.6. alkaen. Tennistä ja uintia 
ohjatusti 6-12 -vuotiail le. 

• EPPUSPORTTIS-LEIRI 6. - 9.6. ja  
TERVIS-LEIRI  29.- 31.7.

• Varaa välineet elämykselliseen  
liikuntaan: FATBIKET 21 €/3h ja koko 
päiväksi vain 42 €! Välinevuokraus 
(mm. sukset, lumikengät) ,  kenttävarauk-
set Kuortanehalli in vastaanotosta,  
puh. 06 5166 111 

• Rentoudu rantasaunalla omalla  
porukalla ,  hinnat alkaen 85 €/2h  
(Honkasauna) 

• Kesän TENNISKURSSIT  19.6. alkaen, 
i lmoittaudu osoitteessa: 
kuortane.com/tenniskurssit

T R E E N I K A M AT  K A S S I I N  J A  H I K O I L E M A A N  U R H E I L U O P I S T O L L E !

Kuortane Camp  ja  Kuortane Camp 55+  ovat treeniviikonloppuja 
kaikil le hyvää treeniä, l i ikkumista ja urheilua rakastaville. Sisältö sopii 
treenaajil le ja aktiivisil le l i ikkujil le vaihteluksi omaan treeniin. Uusien 
kokemusten kautta voit saada myös ideoita oman treenin sisältöön 
suoraan opiston osaavilta ammattilaisilta. Lue lisää ja varaa paikkasi 
kuortane.com/kuortanecamp

+
S U O S I T U T  T R A I N I N G  C A M P I T  J Ä L L E E N  K E S Ä L L Ä

Haluatko tulla kesälomalla hiomaan lajitaitojasi huippuvalmen-
tajien opastamana? Training Campit ovat juuri sinulle!  Training 
Campit ovat treenileirejä lajia harrastaville ja perustaidot omaa-
ville lapsil le sekä nuoril le. Training Camp -kalenteri päivittyy ke-
sän lähestyessä. Käy tutustumassa jo varmistuneisiin laji leireihin 
osoitteessa  www .kuortane.com/trainingcamp

Ku o r t a n e e n  U r h e i l u o p i s t o 
O p i s t o t i e  1 ,  6 3 1 0 0  Ku o r t a n e
P u h .  0 6  5 1 6 6  1 1 1 ,  k u o r t a n e . c o m

Á la carte listamme on uudistunut 
- tervetuloa maistamaan! 

Seuraa ravintolaamme somessa:

@ k s m - r a v i n t o l a t

@ k u o r t a n e o t c

@ k u o r t a n e e n u r h e i l u o p i s t o

S E U R A A  M E I TÄ  S O M E S S A !


