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Mediakasvatus on entistä tärkeämpää

Mediakasvatus on tärkeä osa 
koulutusta ja elämää nyky-
maailmassa, jossa median 
ja teknologian käyttö on li-
sääntynyt huomattavasti. Se 
käsittää tietoisuuden lisää-
misen median ja teknologian 
merkityksestä ja niiden vai-
kutuksista yhteiskunnassa ja 
yksilöissä.

Mediakasvatuksen ta-
voitteena on antaa ihmisille 
taitojen ja valmiuksien ke-
hittämiseen, jotta he voivat 
käyttää ja arvioida mediaa 
tietoisesti ja kriittisesti. Tämä 
on erittäin tärkeää, koska 
media vaikuttaa merkittä-
västi ihmisten mielipiteisiin, 
asenteisiin ja toimintaan.

Mediakasvatuksen avul-

jakamiseen liittyvien eettis-
ten kysymysten huomioimi-
sen.

Mediakasvatus on tärkeää 
kaikenikäisille ihmisille, eri-
tyisesti nuorille, jotka ovat 
alttiimpia median ja tekno-
logian vaikutuksille ja jotka 
voivat hyödyntää niitä aktii-
visesti elämässään. Media-
kasvatuksen sisällyttäminen 
kouluopetukseen voi antaa 
nuorille valmiudet elää ja 
toimia median maailmassa 
ja kehittää taitonsa kriittisek-
si ja vastuulliseksi median 
käyttäjäksi.

Yhteenvetona voimme 
sanoa, että mediakasvatus 
on tärkeä osa ihmisten elä-
mää nykymaailmassa. 

Tämän tekstin tuotti täysin 
Chat GPT tekoäly pyyn-
nöllä: kirjoita 500 sanai-
nen artikkeli mediakasva-
tuksen merkityksestä. 

Tämäkin teksti on hyvä 
esimerkki mediakasvatuk-
sen merkityksestä kou-
luissa, sillä koko jutun on 
kehittänyt koneäly. Teko-
älyä voidaan tulevaisuu-
dessa käyttää yhä enem-
män myös väärän tiedon 
levittämiseen, joten me-
diakasvatuksen tärkeys 
kasvaa entisestään.

Tämän Nokipostin sivut 
9–12 sisältää Alvarin kou-
lun oppilaiden itse teke-
miä lehtijuttuja ja mielipi-
dekirjoituksia sekä kuvia. 

Hyvä elää 
Etelä-Pohjanmaalla
Etelä-Pohjanmaalle on vii-
me vuonna hyväksytty hy-
vinvointisuunnitelma. Se 
kantaa monimerkityksekästä 
nimeä Hyvä elää Etelä-Poh-
janmaalla. Maakuntamme 
on ennen kaikkea hyvä paik-
ka asua ja elää, mutta täällä 
myös elää hyvä.

Hyvän voi laittaa kiertä-
mään monin tavoin. Ja mo-
nesti juuri hyvä arki on sitä, 
mitä eniten arvostamme 
– onhan suurin osa elämäs-
tämme ihan niitä tavallisia 
arkipäiviä.

Yksi hyvinvointisuunnitel-
man painopisteistä on hyvin-
voiva arki. Siihen vaikuttavat 
varsin perustavanlaatuiset 
asiat: mitä suuhumme pis-
tämme, miten itseämme 
liikutamme ja miten nukum-
me. Omaa terveyttään voi 
vaalia pienin teoin.

Tärkeä merkitys on myös 
yhteisöllisyydellä; miten pi-
dämme toisistamme huolta.

Kuortaneella mahdolli-

Hyvinvointialueiden talous 
puhuttaa koko maassa. Vaik-
ka meillä Etelä-Pohjanmaal-
la ensimmäisen toiminta-
vuotemme tämänhetkinen 
budjetti on reilut 32 miljoo-
naa euroa miinuksella, min-
käänlaiseen paniikkiin ei ole 
syytä.

Ensimmäisten toiminta-
kuukausien kuluessa kertyy 
lisätietoa toiminnan todelli-
sista kustannuksista. Myös 
valtion tasolla hyvinvointi-
alueiden rahoitusta tarkas-
tetaan vuoden 2023 aikana. 

On selvää, että jokaiseen 

muutokseen liittyy epävar-
muutta. Etelä-Pohjanmaan 
hyvinvointialue nostettiin 
pystyyn puolessatoista vuo-
dessa. Valmistelutyötä teh-
tiin tiiviisti – siitä lähtien, 
kun sote-lait hyväksyttiin 
eduskunnassa kesällä 2021 
aina vuodenvaihteeseen 
2022–2023 saakka. Tässä 
aikataulussa tehtiin kaikki 
mahdollinen. Nyt, vuodesta 
2023 eteenpäin, työ jatkuu 
toiminnan ja palvelujen ke-
hittämisen sekä talouden 
vakauttamisen merkeissä. 

Hyvinvointialuestrategi- 
assa on määritelty hyvin-
vointialueen arvot. Yksi niistä 
on asiakaslähtöisyys. 

Olemme olemassa asiak-
kaitamme ja heidän hyvin-
vointiaan varten. Hyvinvointi-
alue on meitä kaikkia varten.

Hyvinvoivaa vuotta 2023,

Tero Järvinen, 
hyvinvointialuejohtaja

suudet liikkumiseen ja lii-
kunnan harrastamiseen ovat 
erinomaiset. Kunta koetaan 
sopivankokoiseksi ja kette-
räksi. Yhteinen tekeminen 
luo hyvinvointia. Naapuriapu 
tuo turvallisuutta.

Hyvinvointialueen tehtävä- 
nä on edistää alueensa asuk-
kaiden hyvinvointia yhteis-
työssä kuntien ja kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa. 

Alueellamme toimii kah-
deksan sote-keskusta toi-
mipisteineen. Ne tarjoavat 
kuntalaisille samoja palve-
luita kuin terveyskeskukset, 
sosiaalitoimet ja ikäihmisten 
palvelut tähänkin asti. 

Kuusiokuntien alueella 
palveluista vastaa Kuusiolin-
na Terveys Oy, jonka kanssa 
hyvinvointialue on neuvotel-
lut sopimuksen palvelujen 
sujuvasta jatkumosta vuo-
denvaihteen yli. Sopimus-
neuvotteluja jatketaan edel-
leen kevään 2023 aikana. 

la ihmiset voivat kehittää 
taitonsa tiedon etsinnässä, 
arvioida luotettavuutta ja 
täsmällisyyttä eri lähteistä 
saatavilla olevassa tiedossa, 
ja ymmärtää median roolia ja 
vaikutuksia yhteiskunnan ja 
yksilöiden elämässä. Se an-
taa myös ihmisille mahdolli-
suuden ymmärtää median ja 
teknologian mahdollisuuksia 
ja riskejä sekä hallita niitä te-
hokkaasti.

Mediakasvatuksessa ko-
rostetaan myös median ja 
teknologian vastuullista 
käyttöä. Tämä sisältää tiedon 
ja tiedon jakamisen sosiaali-
sessa mediassa, henkilökoh-
taisten tietojen suojaamisen 
ja median tuottamiseen ja 
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taneesta astetta parempaa 
paikkaa yrittää ja elää. Näis-
sä tehtävissä hyvät viestin-
tätaidot ja rohkeus toimia 
ihmisten parissa ovat me-
nestymisen avaimia. 

Sinun ei tarvitse olla val-
mis ammattilainen mutta 
esimerkiksi kaupallisen alan 
korkeakouluopinnot ovat 
hyvä lähtökohta. Tärkeintä 
kuitenkin on, että olet avoin 
uuden oppimiselle ja valmis 
myös itsenäiseen työskente-
lyyn. Työ on lähtökohtaisesti 
kahden kuukauden täysipäi-
väinen tehtävä. Tarkemmin 
työsuhteen ajoittuminen on 
sovittavissa. Palkkaus KV-
TES:n mukaan. 

Hakemukset tulee jättää 
6.3.2023 klo 16:00 mennessä 
Kuntarekryn kautta.

Lisätietoja: Aapo Petäjäniemi, Elinkeinovastaava 
P. 040 505 7802, aapo.petajaniemi@kuortane.fi

Lisätietoja: Aapo Petäjäniemi, Elinkeinovastaava 
P. 040 505 7802, aapo.petajaniemi@kuortane.fi

Lisätietoja: 
Aapo Petäjäniemi, p. 040 505 7802, 
aapo.petajaniemi@kuortane.fi

vähintään 6h/vrk. Tukea ei 
makseta yrityksen työllistä-
mästä perheenjäsenestä. 

Kesätyötuen suuruus on 
250 €/nuori, joka makse-
taan yritykselle toimitettua 
palkkatodistusta vastaan. 
Palkkatodistukset tulee toi-
mittaa kuntaan elinkeinovas-
taavalle syyskuun loppuun 
mennessä. 

ELINKEINOPALVELUT TIEDOTTAA

KESÄTYÖTUKI

KUORTANEEN YRITYSTILOILLA ON VUOKRATTAVANA

Kuortaneen kunnan elin-
keinopalveluihin haetaan 
harjoittelijaa noin kahdek-
si kuukaudeksi kesäajalle. 
Aloitus on sovittavissa. 

Elinkeinopalveluissa olet 
aitiopaikalla julkishallinnon 
ja yrityselämän rajapinnassa. 
Pääset kehittämään Kuorta-
neen kunnan yritysrekisteriä 
ja saat arvokasta kokemusta 
asiakkuudenhallintajärjes-
telmistä (CRM). Aikaisempi 
kokemus asiakkuudenhal-
lintajärjestelmistä on etu 
mutta ei välttämätöntä. Esi-
merkiksi Excelin hyvä hallin-
ta luo erinomaisen pohjan 
onnistua tehtävässä. 

Tehtäviin kuuluu myös 
muita elinkeinopalvelujen 
avustavia tehtäviä, joissa 
saat olla kehittämässä Kuor-

Kuortaneen kunta maksaa 
kesätyötukea kuortane-
laiselle yrittäjälle tai yri-
tykselle, kun se palkkaa 
kuortanelaisen nuoren ke-
sätöihin. Nuoren tulee olla 
15–19-vuotias koululainen/
opiskelija, ei ammattiin val-
mistunut, joka työskentelee 
yrityksessä tes:n mukaisesti 
vähintään kuukauden ajan 

Sähkötupa, Ahjontie 1
Vuokrataan teollisuushalli n. 
200 neliötä  Hyvien kulku-
yhteyksien varrella näkyväl-
lä sijainnilla.

Oivankulma, Keskustie 48 
n. 55 neliön liiketila keskei-
sellä paikalla Kuortaneen 
keskustassa.

Haluatko harjoittelijaksi 
Kuortaneen kunnan elinkeinopalveluihin?

Kuortaneella myös muita vapaita tiloja erilaisten yritysten tar-
peisiin, katso netistä www.kuortane.fi/yrittajalle/toimitilat/

Kuortaneen kunta hakee 
jälleen kesäsomettajaa

Kesäsomettajan päätehtä-
vä on kunnan somekanavi-
en ylläpito ja kehittäminen 
sekä kunnasta ja kunnan 
tapahtumista viestiminen 
somekanavien kautta eri-
tyisesti kuvien ja videoi-
den välityksellä. 

Hakijalta odotamme 
sosiaalisen median ka-
navien hyvää tuntemusta 
ja kokemusta niiden käy-
töstä. Videoiden teko ja 
editointi sekä valokuvaus 
katsotaan eduksi. Työssä 
tarvitaan itsenäisiä työs-
kentelytaitoja, sosiaalista 
avoimuutta ja rohkeutta 
toimia ihmisten parissa. 
Työssä pitää myös olla 
mahdollisuus liikkua ym-
päri Kuortanetta pidem-
piäkin matkoja.

Työ on osa-aikainen 30 
tuntia viikossa ja se sisäl-
tää myös viikonloppu- ja 
iltatöitä. Palkkaus KVTES:n 
mukaan.

Odotamme 
valittavalta seuraavaa

• vähintään 17-vuoden ikä
• Instagramin, 
 Facebookin ja Tik Tokin
 hallinta
• Kyky tuottaa 
 mielenkiintoista 
 somemateriaalia
• Kyky itsenäiseen 
 työskentelyyn
• Avointa ja iloista mieltä
• Rohkeutta toimia 
 ihmisten parissa
• Uskallusta tuoda omaa
 persoonaa esiin
• Mahdollisuus liikkua 
 Kuortaneen sisällä
• Mahdollisuus 
 työskennellä myös 
 iltaisin ja viikonloppuisin

Hakemukset tulee jättää 
8.3.2023 klo 16.00 men-
nessä Kuntarekryn kautta.
Hakemukseen voi lisätä 
referenssinä esimerkiksi 
oman somekanavan tie-
dot.

Lisätietoja:
Tuomas Ojajärvi, viestintäkoordinaattori

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

Kuortaneen kunnan viestintään 
haetaan osa-aikaista sometaitajaa 

kahdeksi kuukaudeksi 
kesäajalle (kesä-heinäkuu). 

Aloitus sovittavissa.
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Muita avustuksia voi hakea 
ympäri vuoden vapaamuotoisella 
hakemuksella.

Hakulomakkeita on saatavana 
kunnan nettisivuilta (www.kuor-
tane.fi/lomakkeet) ja kunnanvi-
raston neuvonnasta. Anomukset 
liitteineen tulee osoittaa sivistys-
lautakunnalle os. Keskustie 52, 
63100 Kuortane.

Tarkempia tietoja saa tarvittaessa 
vapaa-aikasihteeri Jonna Hakalalta: 

jonna.hakala@kuortane.fi, 0400 139 813.

tekovaiheessa. Hakuaika päättyy 
vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä.  

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

Sivistyslautakunta tiedottaa
Kuortaneen kunnan sivistyslau-
takunta julistaa vuoden 2023 
avustukset liikunta-, kulttuuri- ja 
nuorisotoimintaan haettavaksi 
23.4.2023 mennessä.

Nuorisotoimi: Yleisavustus 
Kulttuuritoimi: Yleisavustus 
Liikuntatoimi: Yleisavustus ja toi-
mitila-avustus (www.kuortane.fi/
liikunta-avustukset)

Onko lapsesi tulossa varhaiskasva-
tukseen lukukauden 2023–24 aika-
na? Täytä hakemus sähköisesti kun-
nan nettisivujen kautta. Hoitoyksiköt 
on esitelty kunnan nettisivuilla sekä 
peda.net-sivustolla. Vaikka tarvitset-
te hoitopaikkaa vasta keväällä 2024, 
on hyvä laittaa hakemus jo maalis-
kuulla (mikäli tarkkaa aloituspäivää 
ei ole vielä tiedossa, kirjoita lisätie-
toihin arvio aloitusajasta). 

Hoitopaikkaa on lain mukaan 
haettava viimeistään 4 kk ennen hoi-
don alkamista. (Äkillisissä tilanteissa 
viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon 
alkamista). Huom. alle 3 v. lapsen 
kotihoidon tukea ei voi lain mukaan 
saada lapsesta, jolla on samanaikai-
sesti voimassa varhaiskasvatuslain 
mukainen kunnallinen hoitopaikka. 

Varhaiskasvatuksessa jo olevalle/
esikouluun siirtyvälle lapselle ei tar-
vitse tehdä uutta hakemusta. 

Rahastosta myönnetään apu-
rahoja (200–800 EUR/apuraha) 
kuortanelaisille nuorille/opis-
kelijoille keskiasteen jälkeiseen 
tutkimustoimintaan, jonka toi-
votaan edistävän kuortanelais-
ta talous- ja elinkeinoelämää ja 
hyvinvointia. Apurahan tekijän 
toivotaan olevan opinnäytetyön 

VUODEN 2023 AVUSTUSTEN HAKU

VARHAISKASVATUSPALVELUT

HEIKKI KUHAN 100-VUOTISRAHASTO

KESÄTYÖHAKU

Kuortaneen kunta työllistää kuor-
tanelaisia nuoria, jotka ovat synty-
neet 2005–2008 ja ovat täyttäneet 
15 vuotta työn alettua. Kesätyön 
jakso on pääsääntöisesti 2 viikkoa 
ja palkka tältä ajalta on 400 €. 
Työpäivän pituus on 6 h / päivä. 

Työpaikat täytetään tarpeen 
mukaan. Toiveita ei aina pystytä 
täyttämään. Työnhaku on avoinna 
14.2.–28.3.2023 välisenä aikana. 
Kaavakkeita on saatavana kunnan 
nettisivuilta lomakkeet-kohdasta 
sekä kunnantalon infopisteestä. 

Kaavakkeet palautetaan 
osoitteella: 
annukka.salminen@kuortane.fi tai 
Kuortaneen kunta, 
Keskustie 52, 63100 Kuortane.
Kuoreen merkintä:
kesätyö / Annukka Salminen 

Työpaikat on tarkoitettu ensisi-
jaisesti heille, joilla ei ole muuta 
työtä. 

Lisätietoja 
kesätyöpaikoista

Varhaiskasvatus: Avustavat teh-
tävät pienten lasten hoito- ja kas-
vatustyössä tai koululaisten kesä-
hoitoryhmässä, 
merja.ahola@edu.kuortane.fi 

Ympäristöosasto: 2 viikon lisäksi 
myös 2–4 kk työsuhteisiin noin 2–3 
henkilöä. Kaikkia paikkoja haetaan 
samalla kaavakkeella. Pidempiin 
työsuhteisiin vaaditaan 18-vuo-
den ikää ja B-ajokorttia. Palkkaus 
näissä sovitaan erikseen. Tämän 
hakemuksen voi palauttaa: arto.
ojala@kuortane.fi tai kirjekuoressa 
kunnan infoon. Kuoreen merkintä 
Arto Ojala. 

Liikuntatoimi: Tarjolla myös 1 kk 
mittaisia kesätöitä. Sisältää myös 
ilta- ja viikonlopputyötä 
tuomas.mikkola@edu.kuortane.fi 

Nuoriso-/kulttuuritoimi: Sisältää 
myös ilta- ja viikonlopputyötä 
annukka.salminen@edu.kuortane.fi 

Avoimeksi jääneitä paikkoja voi 
tiedustella kesäkuun alussa. Seu-
raa kunnan tiedotusta.

Siirtyykö lapsesi 1. luokalle? 
1. luokalle siirtyvästä lapsesta tu-
lee täyttää hakemus, koska toiminta 
muuttuu varhaiskasvatuksesta ker-
hotoiminnaksi ja maksu kerhomak-
suksi. Joten jos pieni koululaisesti 
tarvitsee aamu-ja iltapäivähoitoa/
kesälomahoitoa, tee siitä hakemus 
kunnan varhaiskasvatuksen nettisi-
vujen kautta. Toiselle luokalle siirty-
ville on nykyinen sopimus voimassa 
kolmannen luokan alkuun asti, mikäli 
sitä ei irtisanota. Kesälomahoidon 
tarpeesta tulee kysely Päikyn kautta. 

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

Haku 
varhaiskasvatukseen / 
koululaisen (1. ja 2 lk) 

APIP-toimintaan 
maaliskuussa!
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YMPÄRISTÖOSASTO TIEDOTTAA

Kuortaneen kuntaan syntyi vuonna 2022 kol-
metoista lasta. Perinteinen vauvajuhla jär-
jestetään tänä vuonna helmikuun 23. päivä. 
Uusien tulokkaiden perheille on lähetetty juh-
lasta henkilökohtainen kutsu.

Kuortaneen kunta muistaa perheitä 200 € 
lahjakortein, jotka ovat käytettävissä Kuorta-
neen kunnan yrityksissä.

Kuortaneen kunnan ja Kuor-
taneen kalastusseura ry:n 
välillä on käyty neuvotteluja 
Hallisenlammen ja Majan-
rannan (kaarankajokisuun) 
venelaituripaikkojen sekä 
niihin liittyvien kalastus-
seuran hallinnassa olevien 
venesatama-alueiden hoita-
misen siirtymisestä kunnan 
vastuulle.

Kuortaneen kunnanhalli-
tus on päättänyt, että vene-
satamien ylläpito ja vene-
paikkojen vuokraus otetaan 
osaksi kunnan toimintaa 
11.2.2023 alkaen. Venepaik-
kojen vuokrausta ylläpitänyt 
Kuortaneen kalastusseura ry 
ei enää jatkossa hoida vene-
paikkojen vuokrausta. 

Venepaikkojen hinta pää-
tetään valmistelun pohjalta 
kevään aikana ja kunnan si-
vuille rakennetaan varaus- / 
vuokrausjärjestelmä. Näistä 
tiedotetaan kunnan ilmoitus-
kanavilla myöhemmin.

Venepaikkoja aiemmin 
vuokranneita henkilöitä pyy-
detään huomioimaan, että 
maksuja ei tule enää suorit-
taa kalastusseuran tilille. 

Lisätietoa 
asiasta antaa 
kiinteistöpäällikkö
Arto Ojala. 
arto.ojala@kuortane.fi 
p. 044 550 2545

Koulurakennus on irtai-
miston osalta tyhjätty suu-
rimmalta osaltaan. Koska 
rakennuksessa on todettu 
sisäilmaongelma, ns. peh-
meä irtain ja paperitavara on 
hävitetty eikä niitä ole voitu 
laittaa myyntiin tai muutoin 
ottaa käyttöön. Koululla on 
kuitenkin puukäsityöluokan 
koneita, laitteita ja höylä-
penkkejä sekä pulpetteja, 
naulakoita tms. mitkä ovat 
ns. kovia esineitä ja helppoja 
puhdistaa. Myynti tapahtuu 
Kiertonet.fi huutokauppa-
sivujen kautta. Tavarat ovat 
myynnissä ja huutokaupat 
päättyvät viikolla 9, seuraa 
ilmoittelua. 

Nuorisovaltuusto teki 
syyskuussa 2022 valtuus-
toaloitteen ”vanhan Alvarin 
koulun piha-alueen kehit-
täminen” Kunnanhallitus vei 
aloitetta eteenpäin ja nimesi 
työryhmän työtä tekemään. 
Asiaa valmisteleva työryh-
mä on jo kokoontunut ja to-
teutusvaihtoehtoja laaditaan 
useampia päätöstä varten. 
Vanhan Alvarin koulun ja 
kirjaston piha-alueen lisäksi 
kehityssuunnitelmassa huo-
mioidaan myös päiväkoti 
Linturinteen ja uuden Alvarin 
koulun tarpeet.

Lisätietoa:
kiinteistöpäällikkö Arto Ojala
arto.ojala@kuortane.fi 
p. 044 550 2545

Vanha Alvarin koulu on seis-
syt käyttämättömänä jo 
melkein kaksi vuotta. Raken-
nuksen tiloissa on suoritet-
tu ainoastaan rauniokoirien 
kouluttamista. Koulun pur-
kamisesta on lainvoimainen 
päätös ja purku-urakoitsija 
on valittu. Purkutyöt käynnis-
tyvät joko helmikuun lopus-
sa tai toukokuulla riippuen 
urakoitsijan työtilanteesta. 

Työt käynnistyvät hait-
ta-aineiden purkutöillä (as-
bestipurkutyöt) ja tämän 
jälkeen alkavat varsinaisten 
rakenteiden purkaminen. 
Purkulajikkeet urakoitsija toi-
mittaa suunnitelman mukai-
sesti hyötykäytettäväksi ja 
joltain osin jätteeksi. Raken-
nuksen betoni- ja tiiliraken-
teet murskataan ja samalla 
betoniteräkset kerätään pois. 
Syntynyt murske käytetään 
Ahjontien jatko-osan kadun-
rakentamisessa kantavana 
rakennekerroksena. Koulu-
rakennuksen paikka tasa-
taan ja siistitään myöhempää 
käyttöä varten. 

Työmaa-alueella ei voi 
ulkopuoliset kulkea ja kir-
jastokujan ja koulutien väli-
nen kevyen liikenteen väylä 
suljetaan liikenteeltä purku-
työn ajaksi. Raskas liikenne 
lisääntyy jonkin verran Kou-
lutiellä, Kortesmäen tiellä ja 
Keskustiellä, tämä on syytä 
liikenteessä kulkevien ottaa 
huomioon. 

Vanhan Alvarin koulun 
purkaminen käynnistyy 

Hallisenlammen ja Majanrannan 
venepaikkojen vuokraus 

kunnan hoidettavaksi

Vauvajuhla 2023Vauvajuhla 2023
Aleksi Aleksi 

Salusjärven Salusjärven 
luento luento 

23.2.2023 23.2.2023 
klo 18klo 18

Kuortaneen 
kunnantalon 

valtuustosalissa

Järj. Lakeudenportin kansalaisopisto
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EDUSKUNTAVAALIT 2023 
ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ
Eduskuntavaalit toimite-
taan sunnuntaina 2. päivänä 
huhtikuuta 2023. Vaalitoi-
mitus alkaa kello 9 ja jatkuu 
yhtäjaksoisesti kello 20 asti. 
Vaalipaikka on kunnanviras-
to, osoitteessa Keskustie 52, 
63100 Kuortane.

ENNAKKOÄÄNESTYS 
KUNNANVIRASTOSSA

Eduskuntavaalien ennak-
koäänestys tapahtuu 22.– 
28.3.2023 välisenä aikana 
Kuortaneen kunnantalon 
valtuustosalissa. Käyntiosoi-
te: Keskustie 52

AUKIOLOAJAT
22.–24.3.2023 
klo 9.00–16.00
25.–26.3.2023
klo 10.00–14.00
27.-28.3.2023 
klo 10.00–20.00

Äänestäjän tulee varautua 
todistamaan henkilöllisyy-
tensä.

Äänioikeutettu henkilö, jonka 
kyky liikkua ja toimia on siinä 
määrin rajoittunut, ettei hän 
pääse äänestys- eikä ennak-
koäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta ko-
tonaan siinä kunnassa, joka 
on merkitty äänioikeusre-
kisteriin hänen kotikunnak-
seen. Henkilön, joka edellä 
mainituin perustein haluaa 
äänestää ennakolta koto-
naan, on ilmoitettava siitä 
kirjallisesti tai puhelimitse 
keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään tiistai 21.3.2022 
ennen klo 16. Ilmoituksen 
voi tehdä äänestäjän puoles-

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA
ta tämän valitsema henkilö.

Puhelimitse ilmoituksen 
voi jättää kunnan keskuk-
seen puh. 06 2525 2000. Kir-
jalliset ilmoitukset on lähe-
tettävä Kuortaneen kunnan 
keskusvaalilautakunnalle os. 
Keskustie 52, 63100 Kuorta-
ne.

Ennakkoäänestys kotona 
toimitetaan kotiäänestyk-
seen ilmoittautuneen luona 
arkipäivisin 22.–28.3.2022 
äänestäjälle erikseen ilmoi-
tettavana ajankohtana. Asiaa 
koskeviin tiedusteluihin vas-
taa keskusvaalilautakunnan 
sihteeri:
Jaana Salo, p. 040 5057 803.

Kuortaneen kunnan han-
kinnat toteutetaan hankinto-
ja ohjaavan lainsäädännön ja 
kunnan hankintaohjeen mu-
kaisesti.

Ilmoittautumislomakkeel- 
la kysytään yrityksen ja yri-
tyksen yhteyshenkilön pe-
rustiedot. Tämän jälkeen voit 
valita toimiala tai toimialat 
joista haluat tietoa. Jos lis-
talla ei ole sinun yrityksesi 
toimialaa voit kirjoittaa toi-
mialasi kyselyn lopussa. Jos 
haluat tehdä muutoksia tie-
toihisi, täytä lomake uudes-

taan.
Ilmoita oman yrityksesi 

tiedot rekisteriin osoitteessa 
www.kuortane.fi/yrittajalle/
kuortaneen-kunnan-hankin-
tarekisteri/ tai skannaamalla 
puhelimella QR-koodi.

ELINKEINOPALVELUT TIEDOTTAA

Kuortaneen kunnan hankin-
taohje hyväksyttiin vuoden 
2022 lopussa. Käyttöön otet-
tiin samalla uusi hankintare-
kisteri.

Hankintarekisteriin rekis-
teröitymällä varmistat, että 
saat parhaiten tietoa toimi-
alaasi liittyvistä hankinnoista 
ja kunnan hankintoja teke-
vät työntekijät saavat tiedon 
tarjolla olevista tuotteista 
ja palveluista. Huomaathan, 
että tarjouksen voi aina jät-
tää, vaikka ei olisi tähän re-
kisteriin ilmoittautunutkaan.

YRITTÄJÄ, ILMOITA YRITYKSESI TIEDOT KUNNAN HANKINTAREKISTERIIN

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA

Kuortane on mukana Har-
rastamisen Suomen Mallin 
-hankkeessa, jonka kautta 
tarjotaan erilaisia maksut-
tomia kerhoja joka koululla. 
Tarjolla on mm. käsityöker-
hoa, kokkikerhoa, teknolo-
giakerhoa ja erilaisia liikun-
takerhoja. Lisätietoa: www.
kuortane.fi/harrastekerhot 

Liikuntatoimen maksutto-
mat yleisövuorot Opiston 
Ilkka-Areenalla nähtävissä 
sivulla: www.kuortane.fi/
yleisövuorot 

Liikuntatoimen ylläpitämä 
Ikäihmisten liikuntakerho 
perjantaisin klo 10–12 Nu-
kessa Kuurnan alakerrassa. 

Kirjaston omatoimiväline-
lainaamo on kuntalaisten 
käytössä. Valikoimaa täy-
dennetään säännöllisesti. 
Kirjastosta on lainattavissa 
mm. liukulumikenkiä ja kau-
sikortteja eri urheiluseurojen 
peleihin.

TAPAHTUMAT 

• Ti 7.3. klo 18.30 Yhdistysilta ja seuraparlamentti 

 kunnantalolla 

• Ti 4.4. klo 18-22 Kuutamohiihto 

• Pe 21.4. klo 14-19 Nuorten Harrastusmessut

 (kesän/syksyn tarjonta) 

• 30.4. Talven Mestariliikkujat -kampanja päättyy. 

 Ilmoitukset suorituksista 30.6. mennessä, lisätietoa:

 www.kuortane.fi/mestariliikkujat 

• 1.5. Kesän Mestariliikkujat -kampanja alkaa. 

• 1.5. Kuortaneen kesän Kuntopyöräilyhaaste käynnistyy.

 Lisätietoa: www.kuortane.fi/kuntopyoraily 

• To 18.5. Perinteinen Helatorstain kuntopyöräilytapahtuma.

 Lisätietoa: www.kuortane.fi/helatorstainpyorapaiva 

• Ennakkotietona: Kesän uimakoulut järjestetään

 5.–9.6.2023. Lisätietoa: www.kuortane.fi/uimakoulut

KESKUS-
TAAJAMAN 

KEHITTÄMISHANKE

KESKIVIIKKONA 
8.3. klo 18.00

Nukessa, 
Kauppakeskus 

Kuurnan alakerrassa

IDEOINTI-
TYÖPAJA
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Uusi ohjelmakausi käynnistyy

Leader Kuudestaan ry:llä 
on kehittämistoimintaan va-
rattuna 7,5 miljoonan euron 
rahoituskehys vuosille 2023-
2027. 

Maa- ja metsätalous-
ministeriön valintakomitea 
on myöntänyt Alavuden, 
Kuortaneen, Soinin ja Ähtä-
rin alueella toimivalle Lea-
der Kuudestaan ry:lle 4,9 
miljoonan euron julkisen 
rahoituspotin paikalliseen 
ja alueelliseen kehittämis-
työhön vuosille 2023–2027. 
Tällä julkisella rahoituksella 
pystytään toteuttamaan 7,5 
miljoonan euron kehittämis-
toimet vuosina 2023-2027. 
Leader-ryhmien jakama ra-
hoitus muodostuu EU:n, val-
tion ja kuntien myöntämästä 
rahoituksesta. 

Leader-ryhmät myöntä-
vät yritys- ja hankerahoitusta 
paikallisista tarpeista syn-
tyneisiin kehittämistoimiin 
alueillaan. Rahoituksella 
tavoitellaan elinkeinojen ja 
elinvoimaisuuden lisäänty-
mistä sekä asukkaiden hy-
vinvoinnin ja viihtyvyyden 
kasvamista. 

Leader-ryhmissä on val-
misteltu paikallisia kehit-
tämisstrategioita ja uutta 
rahoituskautta jo pitkään. 
Strategiat, jotka ohjaavat 
Leader-tukien myöntämistä, 
on tehty osallistavaa valmis-
teluprosessia hyödyntäen, 
yhteistyössä kuntien ja mui-
den yhteistyötahojen, mutta 
ennen kaikkea alueidensa 
asukkaiden ja yhteisöjen 
kanssa. Strategioissa on 

huomioitu alueiden nykytila 
ja erityispiirteet, joten suun-
nitellut toimenpiteet vastaa-
vat suoraan alueen tarpei-
siin. Leader Kuudestaan ry:n 
strategiaan pääsee tutustu-
maan yhdistyksen verkkosi-
vulla. 

Alkava ohjelmakausi tuo 
uusia tukimuotoja ja 35 pro-
sentin investointituen 

Uusi ohjelmakausi tuo 
mukanaan muutoksia Lea-
derin ja ELY-keskuksen kaut-
ta haettaviin maaseudun 
tukiin. Merkittävinä muutok-
sina Leader Kuudestaan ry:n 
toiminta-alueella on inves-
tointituen korkeimman tuki-
prosentin nousu 20 prosen-
tista 35 prosenttiin. Lisäksi 
uusia tukimuotoja on tulos-
sa mm. yrittäjyyskokeiluihin 
ja omistajanvaihdokseen. 
Yritysryhmähankkeiden rin-
nalle on tulossa vastaava 
maatiloille suunnattu viljeli-
järyhmähanke. 

Uuden ohjelmakauden 
rahoitusten haku käynnis-
tyy kevään 2023 aikana. Täl-
lä hetkellä uuden kauden 
aloitusta ja yksityiskohtia 
vielä valmistellaan Maa-ja 
metsätalousministeriön toi-
mesta. Haun virallisesta au-
keamisesta tiedotetaan erik-
seen. Nyt on hyvä aika alkaa 
suunnitella hankkeita: idean 
kanssa voi jo nyt ottaa yh-
teyttä rahoittajatahoon.

Kuudestaan ry
Taitotie 1, 63300 Alavus
p. 0400 513 744
www.kuudestaan.net

Kiinnostaako 
yrityksen perustaminen, 

kevytyrittäjyys, yrityksen ostaminen, 
oman työpanoksen myynti, 

sivutoimiyrittäjyys...?

Uusyrityskeskus Neu-
voa-antavasta saat asi-
antuntevaa, maksuton-
ta ja luottamuksellista 
yritysneuvontaa yrityk-
sen perustamiseen ja 

yrittäjänä toimimiseen. 
Palvelemme myös Kuor-
taneella. Varaa aika ja 
tutustu toimintaamme 
tarkemmin www.neu-
voa-antava.fi.

Houkuttaako lähteä uusille urille?
SeAMKista hankit 

tarvittavan osaamisen

Uusille urille lähtöön voi olla 
monia syitä: muutokset elä-
mäntilanteessa, halu siirtyä 
vaativampiin työtehtäviin tai 
vaikka vaan innostus uuden 
oppimiseen. Olipa syy mikä 
tahansa, eväät uusille urille 
saat SeAMKista, maakunnan 
omasta korkeakoulusta.

Seinäjoen ammattikor-
keakoulu SeAMK tarjoaa 
tänäkin vuonna laajan kat-
tauksen erilaisia opiske-
luvaihtoehtoja. Tarjolla on 
useita ammattikorkeakoulu-
tutkintoon (AMK) johtavia 
tutkinto-ohjelmia kaikilla 
kuudella koulutusalallam-
me: tekniikan, liiketalouden, 
sosiaali- ja terveys-, luon-
nonvara-, ravitsemus- sekä 
kulttuurialoilla. Näiden lisäk-
si haettavana on ylempään 
ammattikorkeakoulututkin-
toon (YAMK) johtavia tut-
kinto-ohjelmia. Tutkintoon 
johtavaa koulutusta anne-
taan päivätoteutuksen lisäk-
si monimuotototeutuksena, 
joka mahdollistaa opiskelun 
myös työn ohessa. Syksyllä 
2023 alkaviin opintoihin hae-
taan kevään toisessa yhteis-
haussa 15.-30.3.2023.

Yksi vaihtoehto kasvattaa 
omaa osaamistaan on SeAM-
Kin avoimen AMKin tarjonta. 
Avoin AMK tarjoaa joustavan 

mahdollisuuden suorittaa 
ammattikorkeakouluopinto-
ja koulutustaustasta ja iästä 
riippumatta. Kevään 2023 
uutuuskursseista esimerk-
kinä on Yrityksen ostaminen 
5 op, joka antaa valmiuksia 
tehdä hallittu ja kannattava 
yrityskauppa. Kurssi toteu-
tetaan verkko-opetuksena ja 
sisältää itsenäisen työsken-
telyn lisäksi verkkoluennot 
viitenä iltana kevään 2023 
aikana. Kurssin hinta on 50 € 
ja viimeinen ilmoittautumis-
päivä kurssille on 6.3.2023.

Kansainvälinen, 
yrittäjähenkinen SeAMK 

– paras korkeakoulu 
opiskelijalle.

Terhi Ojaniemi
aluekehittäjä

SeAMK Maakunta-
korkeakoulu

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 
Kuudestaan ry:n Leader-ryhmäksi ohjelmakaudelle 2023–2027.

Rahoitushaut aukeavat kevään aikana, 
nyt on hyvä hetki suunnitella hankkeita!
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Kuortane Golf
Oikein hyvää alkanutta uut-
ta vuotta Kuortane Golfista. 
Kenttä on kevyesti lumipei-
tossa. Joten kauaa ei var-
maan mene, kun kentällä 
päästään pelaamaan golfia. 
Totutusti Kuortane Golf on 
näillä pohjois- ja leveysas-
teilla ensimmäisten joukossa 
avaamassa kenttäänsä, usein 
maalis-huhtikuun tienoilla. 
Ennen lumien sulamista on 
osakkeenomistajilla ja seu-
ran jäsenillä mahdollisuus 
talvi harjoitella Kuortane 
Golfin omassa lyöntistudios-
sa. Harjoitustila löytyy har-
joitusalueen vierestä huol-
tohallista.  Kotisivuiltamme 
löydät lisää infoa asiasta. 
Pelaaminen on maksuton ju-
nioreille!

puoliso tai koko perhe mu-
kaan kokeilemaan! 

Kuharannassa sijaitseva 
Kuortane Golf tarjoaa golfin 
lisäksi myös laadukasta ra-
vintola- ja majoitustoimintaa, 
jonne ovat kaikki tervetullei-
ta. Maaliskuusta eteenpäin 
ravintolamme toimii tila-
uksesta ryhmille ja kentän 
avauduttua pääsee kokki 
taas tositoimiin keittiössä. 

Majoitustilamme toimivat 
ympärivuotisesti. Eipä siis 
hätää, vaikka talvilomalaisia 
tulisi enemmänkin. Ole mei-
hin yhteydessä petit ovat jo 
valmiiksi pedatut! 

Varaukset numerosta 020 
198 3098 mainitse varates-
sa ”nokietu” Talvilomalaisille 
majoitus 40 € / hlö.

Voisiko tämä vuosi olla 
se, kun lähtisit kokeilemaan 
golfpallon lyömistä luonnon 
rauhaan? Tiesitkö että, Kuor-
tane Golfin harjoitusalueelle 
lajia pääsee kokeilemaan 
vapaasti koska vain ja kuka 
tahansa. Paras tapa saada 
hyvä ja monipuolinen pohja 
lajin aloittamiselle, on käy-
dä alkeiskurssi (greencard) 
opettajan johdolla. Alkeis-
kursseja järjestetään niin 
arki-iltoina kuin viikonlop-
puisin. Erityisesti alkukevään 
kurssit ovat olleet hyvin suo-
sittuja ja suosittelemme ole-
maan ajoissa liikenteessä. 
Tarkemmat ajankohdat ja si-
sällöt löydät kotisivuiltamme 
www.kuortanegolf.fi/opetus 

Nyt vain rohkeasti kaveri, 

Tässä vaiheessa 
haluamme toivottaa 

hyvää kevään 
odotusta, 

pian nähdään!

Reissu Vaasan kaupunginteatteriin,
lähtö kunnantalon edestä 
klo 17, näytös alkaa klo 19.

Matkan hinta 50 € sisältäen lipun, 
väliaikatarjoilun sekä matkan. 

Sitovat ilmoittautumiset kulttuuritoimeen 
to 23.3.2023 mennessä p. 040 739 4451 
tai annukka.salminen@edu.kuortane.fi

Olen Fredrika Runeberg, tämän kuuluisan kansallisrunoilijan vaimo. 
Runebergistä kyllä varmaan jokainen tietää, mutta minut yhdiste-
tään siihen torttuun, joita vielä tänäkin päivänä kauppojen hyllyille 
ilmestyy alkutalvesta. Voin kertoa teille, että resepti ei ollut minun.

Olen paljon enemmän kuin yksi leivonnainen. Siksipä juuri kirjailija 
Anneli Kanto ja ohjaaja Heini Tola halusivat kirjoittaa minusta näy-
telmän. Siitäkin on jo monta vuotta ja siksi olenkin hyvin iloinen, kun 
tämä teos saa toisen tulemisensa ammattiteatteriin eli tänne Vaa-
san kaupunginteatteriin kevätkaudella 2023. Erityisen iloinen olen 
tästä, sillä synnyinhän minä Pohjanmaalla, Pietarsaaressa, kuten 
aviomiehenikin, vaikka meidät yhdistetään Porvooseen, jonne muu-
timme vuonna 1837.

Minusta on sangen hauskaa, että näytelmän kirjoittajat eivät ole 
suhtautuneet minuun riutuvana kansalliskirjailijan vaimona, eivätkä 
ole asettaneet miestäni jalustalle. Ei sinne päinkään. Railakkaasti 
tuulettavat. Vaikka kaikki perustuukin historiallisiin faktoihin, on te-
kijöillä ollut reipasta fiktiota ja huumoriakin mukanaan. Tästä tyylis-
tä ainakin minä pidän.

Fredrika R -näytelmäFredrika R -näytelmä
pe 14.4.2023pe 14.4.2023

Pikku Aasin nukketeatteri 
esittää Kuortaneen kirjastossa

kaksi esitystä: klo 10 ja klo 11.15. 
Esityksen kesto 35 min.

Näytelmä sopii 
kaiken ikäisille.

Nukketeatteri: Punahilkka ke 29.3.2023

Järj. Kuortaneen kulttuuritoimi
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VitsipalstaVitsipalsta

Miksi hai ei voi olla 
taksikuski? 
Koska silloin se olisi 
liikenteelle haitaksi.

Kaksi lehmää oli kauris-
metsällä. Hetken päästä 
toinen näki kauriin ja 
kuiskasi toiselle:
– Shhh ei ammuta!

Mikä on 
Maija Mehiläisen 
isän nimi?
– Faija Mehiläinen.

Miksi opettaja pitää 
aurinkolaseja luokassa?
– Koska oppilaat ovat 
 liian loistavia.

Mitä eroa on mustilla ja 
vihreillä viinirypäleillä?
– Musti on koira.

Mitä Life-kaupan 
myyjä sanoi?
– Elämä on laiffia.

Miten viisi norsua 
mahtuu autoon?
– Helposti! Kaksi 
 etupenkille ja kolme 
 takapenkille.

Pidetäänkö teillä 
mattoja lattialla?
– Ei, meillä ne pysyvät
 pitämättäkin.

Käärme kysyi toiselta 
käärmeeltä:
– Tiedätkö, olemmeko 
 me myrkyllisiä?
– En ole varma, miksi niin?
– Puraisin itseäni äsken
 huuleen!

Miksi pikku-Kalle otti tikapuut kouluun?
Koska hän halusi yläasteelle.

Alvarin koulun toimitus

Koulu mahdollistaa monia 
kivoja retkiä eri luokille. 
Tekeminen äänestetään 
yhdessä luokan kanssa 
niin että se olisi kivaa kai-
kille.

Isoimmat ovat käyneet 
leirikoulussa, ja Power 
parkissa. Tutustuimme yri-
tyskylän toimintaan.

Oppilaskunta järjestää 
pyhäpäiviin liittyviä tapah-
tumia, ja erilaisia tapahtu-
mia esim. discoja. Koulu 
järjestää joka vuosi Unicef 
kävelyn missä voi lahjoit-
taa rahaa köyhille maille. 
Koulu on järjestänyt myös 

Pajapäivänä oppilaat 
valmistivat hienoja töitä 
joulumarkkinoihin. Monet 
luokat ovat myös käynyt 
laskettelemassa mikä on 
ollut kivaa. Myös LPT-opis-
kelijat ovat useasti pitänyt 
meidän koululla erilaisia 
liikunta-aiheisia tunteja. 
6-luokkalaiset kävivät yri-

elokuvailtoja mutta niitä 
on pitänyt rajoittaa koro-
nan takia.

Myös yhteisiä retkiä on 
tehty. Luokanopettajat 
voivat myös itse järjes-
tää omalle luokalle retkiä. 
Teemme myös luonnossa 
ja ulkona erilaisia retkiä. 
5. luokka kävi viime vuo-
den 6. luokan kanssa Py-
hävuorella patikoimassa. 
Pienemmät ovat käyneet 
esim. elokuvissa. Oppi-
laskunta on järjestämässä 
ystävänpäivätapahtumaa 
ja vappuriehaa, jos korona 
vaan sallii sen.

tyskylässä tutustumassa 
työelämään ja yrittäjyy-
teen. Yrityskylä sijaitsi 
Vaasassa, jonne matkus-
timme linja-autolla. 

Eeti Arosarka, Sanni 
Paavola, Nuutti Viitanen 
ja Miska Mustapää

Koulun toimintaaKoulun toimintaa
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Meidän koulussa on pal-
jon hyviä liikuntavälineitä 
ja liikunta on monipuolista 
ja hauskaa. Liikuntatun-
neilla pelailemme usein 
pallopelejä esimerkiksi 
koripalloa, lentopalloa, 
jalkapalloa, sulkapalloa 
ja paljon muitakin pelejä. 
Liikuntasali on uusi ja iso, 
jossa on hyvä harrastaa ja 
pelata liikuntalajeja, jotka 
on mukavia ja hauskoja. 
Luistelemme talvella van-
han Alvarin pihassa sekä 
joskus käymme jäähallil-

pelata kaikenlaisia pelejä 
esim. polttopalloa, hippaa, 
piilosta. Välitunneilla voi 
myös pelata ja leikkiä kai-
kenlaisia leikkejä.

la ja hiihdetään opistolla. 
Koulunpihalla on monia 
paikkoja, jossa voi liikkua 
ja pelata. Meillä on myös 
paljon telinevoimistelu 
välineitä esim. airtrack, 
minitramppa, puolapuut, 
rekkitanko, kiipeilyseinä, 
kiipeilyköydet ja teline-
voimistelurenkaat. Vanhaa 
koulua käytetään myös 
joskus liikuntatunneilla. 
Siellä voi leikkiä pöttistä, 
viirinryöstöä ja kaikenlaisia 
pallopelejä. Täällä Alvarin 
koulun pihalla voi myös 

Sebastian Ala-Seppälä, 
Aatu Lampimäki ja 
Santtu Lampimäki

Alvarin koulun ruokalaAlvarin koulun ruokala
Alvarin koulun ruokala on iso ja siellä otetaan ruoka itse noutopöy-
dästä. Ruokalassa on 6 pöytää ja siellä maistetaan kaikkia ruokia. 
Ruokalassa ei huudeta, vaan siellä syödään rauhassa. Ihmisten mie-
lestä koulun ruoka on joskus hyvää, mutta ei aina. Ruokalassa on oma 
viikottainen ruokalista. Koulussa on joka viikko eri ruokaa. Mielipiteet 
ruokalasta:
•  Muuten hyvä, mutta siellä on betoniseinät.
•  Liian avara.
•  Liikaa valoja, aiheuttaa päänsärkyä.

Aapo 
Ala-Kokkila, 6.lk

Liikunta koulussammeLiikunta koulussamme

Haastattelimme koulum-
me rehtori Mika Vihmaa 
ja kysyimme hänen mie-
lipiteitään koulusta. Mika 
kertoi lempipaikakseen 
koulussa teknisen työn 
luokan, opettajienhuo-
neen ja liikuntasalin. Mi-
kan työhön kuuluu kaikki 
koulun johtamiseen kuu-
luvat asiat sekä oppilai-
den ja henkilökunnan 
turvallisuus ja hyvinvointi. 
Mika kertoi harrastavan-
sa vapaa ajalla ulkoilua, 
moottoripyöräilyä, hirven-

metsästystä, kalastusta 
ja lenkkeilyä. Hän kertoi 
lempi kouluruuakseen lo-
hiruuat.

Mika on työskennellyt 
opetusalalla 30 vuotta, 
joista 5–6 vuotta rehtori-
na. Opettajan työssä Mika 
tykkää siitä, että saa teh-
dä lasten kanssa työtä. 
Mika on ollut töissä Hyl-
lykallion koululla, Nurmon 
yläasteella, Hietalahden 
koulussa, Vesilahden ylä-
asteella, Marttilan koulus-
sa, Iivarin koulussa, Sedun 

Haastattelussa rehtori Mika VihmaHaastattelussa rehtori Mika Vihma

Rehtori Mika Vihma 
Nellan, Ennan ja Emilian 

haastateltavana.

ammattioppilaitoksessa ja 
nyt Alvarin koulussa. Mika 
kertoi lempiaineidensa ol-
leen koulussa matikka ja 
liikunta. Hänen mielestään 
on kivoin opettaa teknistä 
työtä.

Mikalla on kaksi italia-
laista vesikoiraa, joiden 
nimet ovat Siru ja Stella. 
Hän kertoi lempivärikseen 
tummansininen.

Nella Saari 5.lk, 
Enna Penninkangas 5.lk, 
Emilia Hautamäki 5.lk.

Alvarin koulun toimitus



11

Roskaaminen pitää 
lopettaa välittömästi
Oletko sinä nähnyt roskia 
maassa? Minä olen.

Roskat jopa saattavat 
tukkia eläimen mahalau-
kun tai jopa suoliston, joka 
aiheuttaa kuoleman. Me-
rieliöt voivat takertua ros-
kiin eivätkä pääse irti, ja ri-
uhtomalla pahentavat vain 
asiaa. Roskiin kiinni joutu-
minen saattaa aiheuttaa 
pysyviä vammoja, tai jopa 
kuoleman.

Minun mielestäni roskat 
eivät näytä kivalta maassa 
tai metsässä, entä mitäpä 
luulet, millaisia ympäristö-
vaikutuksia roskaamisella 

esimerkiksi Alvarin kou-
lun lähialueelle. Sellainen 
vapaa-ajan paikka on var-
masti hyödyksi jokaiselle, 
myös perheen pienimmil-
le, koululaisille, nuorille 
sekä aikuisille. Trampolii-
nipuisto toimisi mainiosti 
yhteisenä leikkipaikkana 
kaikille. Sen lisäksi se toi-
si lisää harrastus- ja lii-
kuntamahdol l i suuks ia . 
Trampoliinipuiston avulla 
aktiivisuus nousee, mikä 
edistää terveyttä. Maksu-
ton, vuorokauden ympäri 
avoin paikka kaikille, jotka 
haluavat viettää hauskaa 
aikaa ilman kännykkää ja 
muita ruutuja. Olisi kiva 
saada sinne myös vesipis-
teen ja kioskin, josta voisi 
ostaa pientä purtavaa.

Veeti 10 v.

pelata kavereideni kans-
sa välitunnilla jääkiekkoa 
koska tykkäämme hönt-
säillä. Vanhan Alvarinkou-
lun hiekkakentälle ha-
lutaan jääkiekkokaukalo 
uusineen maaleineen.

 
Tässä syitä miksi:
1. Ihmiset saavat 
 parempia 
 urheilumahdollisuuksia.
2. Luistelu ja jääkiekko 
 kehittävät lihaksia ja
 kuntoa.
3. Lapset pääsisivät 
 pelaamaan jääkiekkoa,
 jos haluavat.

Petja 10 v.

on? Roskaamisen pitäisi 
mielestäni loppua heti. 
Sillä on paljon vaikutuksia 
ympäristön ulkonäön kan-
nalta, mutta ulkonäkö ei 
ole suurin ongelma, vaik-
ka muovilautat meressä 
näyttävät erittäin rumilta. 
Roskaaminen vaikuttaa 
jopa ilmastonmuutokseen. 
Sillä jos lajittelet ei tarvitse 
tehdä aina uutta. Sillä sinä 
voit vaikuttaa maailman il-
mastonmuutokseen.

Roope 4 lk.

Haluaisin 
Kirkkorannalle laiturin
Kesällä laiturilta voisi hyp-
piä ja tulisi enemmän te-

kemistä lapsille ja aikuisil-
le kesäisin. 

Kesällä rannalla voi esi-
merkiksi olla kavereiden 
kanssa ja ei katsoisi niin 
paljoa esimerkiksi puhe-
linta ja olisi enemmän ul-
kona. 

Laiturissa voisi olla 
penkit. Laiturin penkillä 
voisi istua ja katsoa esi-
merkiksi maisemia ja au-
ringonlaskua.

Tykkään uida ja olisi 
kiva, jos lähellä olisi laituri 
mistä voisi hyppiä.

Amanda 5. lk

Trampoliinipuisto 
Alvarin koulun 
lähialueelle
Minun mielestäni olisi 
hyvä juttu saada trampo-
liinipuiston Kuortaneelle 

Kuortaneelle pitäisi saada 
skeitti-skuuttiparkki, että 
ei tarvitse ajaa kauem-
maksi ja käyttää bensaa ja 
se inspiroisi muita ihmisiä 
aloittamaan skuuttauksen 
tai skeittauksen.

Tänne pitäisi saada 
graffit-seinä ettei niitä teh-
dä muualle ja ihmiset teki-
sivät luovaa taidetta

– Elmo

Oletko sinäkin sitä mieltä, 
että lapset liikkuvat liian 
vähän? Jos sanot kyllä 
niin tämä on juuri sinulle. 
Minä ainakin haluaisin 

MielipiteetMielipiteet

Lyhyesti sanottunaLyhyesti sanottuna

Aliina Yli-Kuha

Eevi Keski-Hynnilä

Maini Haapamäki
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VIHJEET
1. Millä kirjoitetaan?

2. Missä opiskellaan?

3. Paikkakunta

4. Mitä luetaan?

5. Missä tehdään 

 tehtäviä?

6. Missä istutaan?

7. Mitä matikan tunnilla 
 tehdään?

8. Mihin 6. lk menee 
 seuraavana vuonna?

9. Koulu, joka on 
 Kuortaneella.

Annika Lampimäki, Minea Uusipaasto ja Sara Korpela, 6. lk 

Sarjakuva: Sini Kiviniemi, Venja Vainionpää

RISTIKKO

Alvarin koulun toimitus
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Muistathan tehdä 
kompostointi-ilmoituksen!

Biojätteen erilliskeräys laa-
jenee kaikille kiinteistöille 
Etapin toimialueella lähivuo-
sina, vaihtoehtona erilliske-
räykselle on omatoiminen 
kompostointi kotikiinteistöl-
lä.

Omatoimisesta kompos-
toinnista tulee tehdä kom-
postointi-ilmoitus helmikuun 
2023 loppuun mennessä jo 
käytössä olevista komposto-
reista. Lisäksi jäteasetuksen 
43 §:n mukaan vakituisten 
sekä vapaa-ajan kiinteistöjen 
biojätteen kompostoinnin 
aloittamisesta, muuttami-
sesta sekä lopettamisesta 
on ilmoitettava kirjallises-
ti jätehuoltoviranomaiselle 
kahden kuukauden kulues-
sa.

Ilmoitus tulee tehdä, 
vaikka kiinteistöllä kom-
postoidaan vain osan aikaa 
vuodesta, kuten esimerkiksi 
vapaa-ajan asunnolla. Puu-
tarhajätteen kompostoinnis-
ta ei tarvitse tehdä ilmoitus-
ta.

Tiedot kompostoinnista 
on päivitettävä viiden vuo-
den välein. Jätehuoltoviran-
omainen merkitsee tiedot 
biojätteen kompostoinnista 
jätelain 143 §:n mukaiseen 
rekisteriin.

Useamman talouden 
käyttäessä samaa kompos-
toria, tulee jätteen käsit-
telystä vastaavan henkilön 
ilmoittaa edellä mainitut 
tiedot kaikkien kompostoria 
käyttävien osalta jätehuol-
toviranomaiselle vähintään 

kahden kuukauden sisällä 
kompostoinnin aloittami-
sesta. Jätteen käsittelystä 
vastaavan henkilön on ilmoi-
tettava myös kompostoinnin 
loppumisesta vähintään kah-
den kuukauden sisällä lo-
pettamisesta. Jos käsittelys-
tä vastaava henkilö vaihtuu, 
on lopettavan vastuuhen-
kilön ilmoitettava uusi vas-
tuuhenkilö jätehuoltoviran-
omaiselle ennen tehtävässä 
lopettamista.

Ilmoituksen biojätteen 
kompostoinnista voi tehdä 
Lakeuden jätelautakunnal-
le oheisella tulostettavalla 
lomakkeella, joka tulee pa-
lauttaa postitse Lakeuden 
jätelautakunnalle osoittee-
seen PL 20, 60801 Ilmajoki

Tulostettava lomake löy-
tyy kunnan nettisivuilta. Säh-
köiseen lomakkeeseen pää-
see Suomi.fi palvelun kautta.

Paperisia lomakkeita on 
saatavissa myös Kuortaneen 
kunnan neuvonnasta, Kes-
kustie 52, 63100 Kuortane.

Lisätietoja 
jätelautakunnan toimistosta 
puh. 044 4191 330

Omatoimisesta 
kompostoinnista 

tulee tehdä 
kompostointi-ilmoitus 

helmikuun 2023 
loppuun mennessä 

jo käytössä olevista 
kompostoreista. 

Kokkaamo Ateriapalvelut Oy 
aloitti toimintansa

Kokkaamo Ateriapalvelut 
Oy:n ovat perustaneet Ete-
lä-Pohjanmaan hyvinvoin-
tialue, Isojoen kunta, Kuor-
taneen kunta, Soinin kunta 
jaÄhtärin kaupunki. Rekiste-
röitymisilmoitus on lähetetty 
Patentti-ja rekisterihallituk-
selle ja yhtiön nimeksi on 
päätetty Kokkaamo Ateria-
palvelut Oy.

Kokkaamo Ateriapalve-
lut Oy aloitti toimintansa 
1.1.2023 huolehtien sote-ate-
rioista, varhaiskasvatuksen 
ja koulujen ateriapalveluista 
Isojoen, Kuortaneen, Soinin 
ja Ähtärin alueella.Isojoen 
kunnan, Kuortaneen kunnan, 
Soinin kunnan ja Ähtärin kau-
pungin ateriapalvelut toteu-
tetaan ”keskuskeittiöperiaat-
teella”, jolloin sote-ateriat, 
varhaiskasvatuksenateriat 
ja kouluateriat valmistetaan 
yhdessä keittiössä. Yhtiöittä-
minen mahdollistaa keskus-
keittiötoiminnanjatkumisen 
ja samalla voidaan ateriat 
valmistaa paikallisesti. Li-
säksi työpaikat säilyvät kun-
nissa.

Kokkaamo Ateriapalvelut 
Oy perustettiin hyvinvointi-
alueen ja edellä mainittujen 
kuntien ja kaupungin kans-
sa, koska sote-uudistuksen 
myötä kunta/kaupunki ei 
voi tuottaa ateriapalveluita 
suoraan hyvinvointialueelle, 

vaan toiminta oli yhtiöitet-
tävä.Ateriapalvelut toteute-
taan edellä mainituissa kun-
nissa samalla henkilöstöllä, 
he siirtyvät kunnista vanhoi-
na työntekijöinä Kokkaamo 
Ateriapalvelut Oy:n palve-
lukseen.

Palveluiden käyttäjille 
muutoksen ei pitäisi näkyä 
päivittäisessä toiminnassa, 
sillä ateriat toteutetaan voi-
massa olevan ruokalistan 
mukaan.

Jokaisessa keittiössä jat-
kaa esihenkilöinä samat esi-
henkilöt kuin aikaisemmin. 
Heihin voi ottaa yhteyttä 
ateriapalveluihin liittyvissä 
asioissa. Sähköpostiosoit-
teina toimii vielä kuntien 
osoitteet, kunnes uudet säh-
köpostiosoitteet saadaan 
käyttöön.

Kuortaneen keittiön 
yhteystiedot:

Palvelupäällikkö 
Mari Virtaniemi
mari.virtaniemi@kuortane.fi
040 485 3290
Majantie 4, 63100 Kuortane
keskuskeittio@kuortane.fi

Kokkaamo 
Ateriapalvelut Oy

Toimitusjohtaja 
Eija Paavola
044 550 2772
eija.paavola@ahtari.fi

Kuortaneen kunnassa on 
käynnissä asukastyytyväi-
syyskysely, jossa tiedustel-
laan asukkaiden tyytyväi-
syyttä kunnan palveluihin. 
Kysely on osa kuntastrate-
giaa, jolla seurataan kunnan 
palveluiden kehittymistä pi-

demmällä aikavälillä.
Kyselyyn vastanneiden 

kesken arvotaan kaksi 50 € 
lahjakorttia käytettäväksi 
kuortanelaisissa liikkeissä. 
Lisäksi arvotaan Kuorta-
ne-aiheisia tuotepalkintoja.

Kysely on auki 10.3. asti 

ja siihen pääsee vastaa-
maan osoitteesta: webropol.
com/s/kuortane2023

Kyselylomakkeita ja pa-
lautuslaatikko löytyy myös 
kunnantalolta ja Kuortaneen 
kirjastolta.

Osallistu kunnan asukastyytyväisyyskyselyyn

A S U K A S T Y Y T Y V Ä I S Y Y S K Y S E LY  2 0 2 3

K U O R T A N E 
G A M E S 

1 7 . 6 . 2 0 2 3

K U O R T A N E E N 
K U H I N A T

2 1 . – 2 2 . 7 . 2 0 2 3

VASTAA KYSELYYN, 
VOIT VOITTAA!!!



14

REENIVINTTI 24.2.23 klo 11–13. 
Muistia tukevia harjoitteita eri menetelmin ja kahvit.
MUISTIKAFFILA 10.3.23 klo 11–13. Vierailija ja kahvit.
REENIVINTTI 24.3.23 klo 11–13. Muistiharjoitteita ja kahvit.
MUISTIKAFFILA 14.4.23 klo 11–13 Vierailija ja kahvit.
REENIVINTTI 28.4.23 klo 11–13 
Muistiharjoitteita eri menetelmin ja kahvit.

MUISTIKAFFILA 12.5.23 klo 11–13 Vierailija ja kahvit.
REENIVINTTI 26.5.23 klo 11–13 Muistiharjoitteita ja kahvit.
Avointen ryhmien (muistikaffila, reenivintti ja kuntosaliryhmä) 
päätös Leijona -kodalla 9.6.23. klo 11–13
IKÄIHMISTEN OLOTILA tiistaisin klo 11–12.30 
Kauppakeskus Kuurnan neuvotteluhuoneessa.
Viikoittain eri yhdistys vastaa toiminnasta.

Kokoonnumme Kuortaneella 
Väentuvalla (Keskustie 33) ja 
sään salliessa keväällä 
kodalla. Tule mukaan 
kahvittelemaan mukavassa 
seurassa ja suunnittelemaan 
kesän virkistysreissuja.
Kevään kokoontumiset: 
ma 6.3., 3.4. ja 7.5. klo 13.00 

KUORTANEEN SYÖPÄKERHO / POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS

UUSI vertaistukiryhmä
on alkanut helmikuussa

Onko syöpä koskettanut 
sinua läheltä? Olet lämpi-
mästi tervetullut läheltä tai 
kauempaa keskustelemaan 
vertaisten kanssa. Ensim-
mäinen tapaaminen järjes-
tettiin 6.2.2023. Seuraavat 

kokoontumiskerrat 
Väentuvalla klo 18:
6.3., 3.4. ja 7.5.

Lisätietoja: 
ryhmänohjaajat: 
Pirkko Sippola 
044 555 3672 
ja Kaija Kiviluoma 
050 587 5352

Uusi vertais-
tukiryhmä

Väentuvalla, 
tervetuloa!JÄRVISEUDUN OMAISHOITAJAYHDISTYKSEN

TYÖNTEKIJÄ OHJAA, NEUVOO JA KUUNTELEE 

TAI MUU LÄHEISESTÄÄN HUOLEHTIVA
 

TULE SAAMAAN TIETOA TAI
JUTTELEMAAN LUOTTAMUKSELLA

OMAISHOITOON LIITTYVISTÄ
TUNTEISTA JA ASIOISTA

 KUORTANE IKÄTORI
 keskiviikko 1.2.2023 klo 10-12

keskiviikko 14.6.2023 klo 10-12 

PAIKALLA OMAISTOIMINNAN KOORDINAATTORI 
TIINA SILVONEN P. 045 3275441 

POIKKEA JUTTUSILLE!

OMAISHOITAJAJÄRVISEUDUN OMAISHOITAJAYHDISTYKSEN
TYÖNTEKIJÄ OHJAA, NEUVOO JA KUUNTELEE 

TAI MUU LÄHEISESTÄÄN HUOLEHTIVA
 

TULE SAAMAAN TIETOA TAI
JUTTELEMAAN LUOTTAMUKSELLA

OMAISHOITOON LIITTYVISTÄ
TUNTEISTA JA ASIOISTA

 KUORTANE IKÄTORI
 keskiviikko 1.2.2023 klo 10-12

keskiviikko 14.6.2023 klo 10-12 

PAIKALLA OMAISTOIMINNAN KOORDINAATTORI 
TIINA SILVONEN P. 045 3275441 

POIKKEA JUTTUSILLE!

OMAISHOITAJA
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POIKKEA JUTTUSILLE!

OMAISHOITAJA

KUORTANEEN IKÄTORIN AVOIMET RYHMÄT

PIDÄ MUISTISTASI HUOLTA -LUENTO  Kuortaneella ti 21.3.2023 klo 13–14.30, keskuskeittiön ruokasali

Etelä-Pohjanmaan Muisti-
yhdistyksen Muisti mukana 
menossa -hanke järjestää 
kaikille avoimia yleisöluen-
toja aivoterveyteen liittyen. 
Pidä muististasi huolta 
-luennolla saadaan tietoa 
ja vinkkejä kohti arkielämän 
terveellisiä elintapoja sekä 
tutustutaan hankkeessa ke-
hitettyyn, erityisesti ikäänty-
neille suunnattuun Muistin ja 

myös esimerkiksi yhdistys-
toimijoiden vapaaehtoiset 
ohjaajat sekä ammattilaiset. 
Luennon lisäksi osallistu-
ja saa myös fyysistä evästä 
terveellisen välipalan muo-
dossa. 
Koskaan ei ole myöhäistä 
aloittaa, vielä yli 80-vuoti-
aanakin voi innostua omasta 
aivoterveydestä ja saada hy-
viä tuloksia, kuten hankkeen 

hyvinvoinnin työkirjaan.
Joka vuosi Suomessa sai-
rastuu muistisairauteen noin 
14 500 henkilöä. Onkin hyvä 
olla tietoinen sekä omista 
muistisairauden riskitekijöis-
tä että suojatekijöistä. 
Pidä muististasi huolta -lu-
ento on tarkoitettu kaikille, 
joita kiinnostaa oma hyvin-
vointi. Luennolla omaan toi-
mintaansa vinkkejä saavat 

ryhmissä huomattiin. Aivo-
terveys on elämänikäinen 
projekti, kannattaa siis tulla 
kuulolle.

Lisätiedot: Hanketyöntekijä 
Katja Kujala, Etelä-Pohjanmaan 
Muistiyhdistys ry,
katja.kujala@muistiyhdistys.fi, 
050 323 3757, 
Muisti mukana menossa -hanke

Onko syöpä 
koskettanut 

sinua läheltä?

Katse huomiseen -ryhmä 
omaishoitosuhteen päätyttyä
Omaishoitosuhde on tiivis ja läheinen ihmissuhde, joka 
kestää usein vuosia. Sen päättyminen hoidettavan lä-
heisen kuolemaan tai siirtymiseen pitkäaikaishoitoon 
on hoivaan sitoutuneelle omaishoitajalle suuri elämän-
muutos.

Katse huomiseen on näille omaishoitajille suunnattu
vertaisryhmä, joka tarjoaa mahdollisuuden keskustella 
surusta ja luopumisesta, käydä läpi omia kokemuksi-
aan ja tunteitaan toisten, samassa tilanteessa olevien 
kanssa.

Vertaisryhmä on suljettu, luottamuksellinen ja osallis-
tujille maksuton. Kokonaisuus sisältää viisi tapaamis-
kertaa viikon välein. Toiveena on, että voit osallistua 
jokaiseen tapaamiseen.
Kahvitarjoilu.

Kuortane Ikätori (Keskustie 48 A 7)
klo 14.30-16 seuraavina keskiviikkopäivinä:
19.4, 26.4, 3.5, 10.5 ja 17.5.2023

Ryhmä on tarkoitettu Kuusiokuntien alueella asuville 
omaishoitajille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset ryhmään
viimeistään 4.4.2023. Omaistoiminnan koordinaattori 
Tiina Silvonen p. 045 3275441

Järjestäjä:
Järviseudun ja 
Kuusiokuntien 
Omaishoitajayhdistykset
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Kuortanelaisten palvelut 
ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLA

Kuortaneen terveysaseman 
vastaanotto p. 06 2525 7612

Pihlajalinna-terveyssovellus, tarkemmat tiedot: 
www.kuusiolinna.fi/terveyspalvelut/
pihlajalinna-terveyssovellus 

KIIREELLINEN HOITO 
klo 8.00—22.00 Alavuden pääterveysasema
Salmentie 10, 63300 Alavus, p. 06 252 7612 

Perusterveydenhuollon asiointipaikka
Tarkemmat tiedot: www.kuusiolinna.fi 
Keskustie 55, 63100 Kuortane 
Ajanvaraus klo 10–16, p. 06 252 57612

PÄIVYSTYSAPU (24H) 
Seinäjoen keskussairaalassa p. 116 117 

Omaisten tiedustelut, yhteispäivystys p. 06 415 3077

LABORATORIOPALVELUT 
Laboratorion näytteenotot vain ajanvarauksella. 
Kuortane Pääterveysaseman laboratorio 
Keskustie 55, 63100 Kuortane 
Avoinna arkisin klo 7.30–9.30 

Ajanvaraus 
Ajan näytteenottoon voit varata 
Hyvis Etelä-Pohjanmaan verkkosivuilta www.hyvis.fi 
Voit kirjautua ajanvaraukseen pankkitunnuksella, 
mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Puhelinajanvaraus ma-pe klo 12-15, p. 040 120 9866

SUUN TERVEYDENHUOLTO 
Kuortaneen hammashoitola
Keskustie 55, 63100 Kuortane 
Ajanvaraus ma-pe klo 8–15, p. 06 2525 7982 
Kiireellisissä tapauksissa yhteydenotto 
mielellään klo 8–11.

SOSIAALIPALVELUT, Kuussoten sote-keskus 
Kuulantie 5, 63300 Alavus
Puhelinvaihde ma-pe, p. 06 2525 1201 
(lapsiperheiden, vammaisten ja työikäisten palvelut) 
Ajanvarauksella 
Kuortaneen kunnantalo 
Keskustie 52, 63100 Kuortane 
Puhelinvaihde ma-pe p. 06 2525 1201

Työikäisten ohjaus ja neuvonta 
ma-pe klo 9–10.30, p. 040 485 3637 (ei viestejä)

Ikäihmisten asiakasohjaus 
Arkisin klo 9–12, p. 040 542 1631

Yksikkökohtaiset yhteystiedot lapsiperheiden ja 
työikäisten sekä vammaisten palveluihin
www.kuusiolinna.fi/hyvinvointi--ja-sosiaalipalvelut 

Yksikkökohtaiset yhteystiedot ikäihmisten palveluihin
www.kuusiolinna.fi/ikaihmisten-palvelut

APUVÄLINEPALVELUT 
Puhelin 044 550 2769 
Soittoajat ma-to 8.00-16.00 
Kuusiolinna Terveyden palvelut tavoittaa 
aiemmilla yhteystiedoilla.

Hyvinvointialueen muut tärkeät yhteystiedot 
Puhelinvaihde 06 415 4111
(ma–la klo 7.00–21.00, su ja arkipyhinä klo 8.00–20.00) 

SYNNYTYSVASTAANOTTO 06 415 4726 
SOSIAALI- JA KRIISIPÄIVYSTYS (24H) 044 470 0444 
HÄTÄNUMERO 112 
MYRKYTYSTIETOKESKUS (24H) 0800 147 111

IKÄIHMISTEN 
NEUVOSTO

Ikäihmisten neuvoston  teh-
tävänä on osallistua vanhus-
palvelujen suunnitteluun ja 
vaikuttaa ikääntyneiden tar-
vitsemien palvelujen sekä 
elinympäristön kehittämi-
seen. Vanhusneuvosto seu- 
raa ikääntyneille suunnattu- 
jen palvelujen laatua, laajuut- 
ta, kohdentumista ja vaikutta- 
vuutta sekä ikääntyneitten 
kokemuksia näistä.

Kuortaneen ikäihmisten 
neuvostoon kuuluvat

Veikko Kontola, 
puheenjohtaja
Heikki Immonen
Helena Anttila
Piia Pyhälä
Lassi Nahkkuri
Annukka Salminen, sihteeri

Voit ottaa kyseisiin ihmisiin 
yhteyttä, kun sinua mietityt-
tää tai painaa jokin asia, joka 
koskee ikäihmisiä. Asia voi 
olla suuri tai pieni, olemme 
sitä varten.

KUORTANEEN 
VAMMAISNEUVOSTO

Vammaisneuvosto edistää 
vammaisten ja pitkäaikais-
sairaiden kuntalaisten yh-
denvertaisuutta ja osalli-
suutta Kuortaneella, sekä 
ottaa kantaa asioissa, jotka 
vaikuttavat vammaisten ih-
misten:
• hyvinvointiin ja 
 terveyteen
• osallisuuteen 
 ja vaikuttamis-
 mahdollisuuksiin
• elinympäristöön ja 
 asumiseen
• liikkumiseen ja 
 palveluihin.

Vammaisneuvostoon 
kuuluvat

Mari Kuha, puheenjohtaja
Anne Pihlajamäki
Anne Mikkilä
Eija Viinikka
Kirsi Sepänmaa
Tarja Huutoniemi
Annukka Salminen, sihteeri

Voit ottaa kyseisiin henkilöi-
hin yhteyttä vammaisneu-
vostoon liittyvissä asioissa.
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Kuortaneen 
asiointiliikenne

REITTI 1 TIISTAISIN 
Lähtö Mäyrystä klo 9.15 
Sarvikas – Niinimaa – 
Ruismäki – Mäyry – Kk 
Paluu samaa reittiä 
klo 11.30 S-marketista ja 
Kuurnan pihasta 

REITTI 2 TORSTAISIN 
Lähtö Majanrannasta 
klo 9.15 
Keskusta ja lähialueet 
Paluu samaa reittiä 
klo 11.30 S-marketista ja 
Kuurnan pihasta 

REITTI 3 PERJANTAISIN 
Lähtö Länsirannalta 
klo 9.15 
Länsirannantie – Salmentie 
– Lepistöntie – Ruonantie – 
Kantatie 66 - Kk 
Paluu samaa reittiä 
klo 11.30 S-marketista ja 
Kuurnan pihasta

MatkaPeura
KYYDITYKSEN TILAUS: 0500 500 312 / Peura

PERJANTAISIN 
Lähtö keskustasta klo 9.30 
Mertatie – Kiiltomäentie – Löyä - Leppäläntie – 
Ristisuontie – Mäkitie – Romppaisentie - Kk 
Paluu samaa reittiä klo 12.00 Kuurnan pihasta

Tilausajopalvelu Leo Rinta-Porkkunen,
KYYDITYKSEN TILAUS: puh. 040 356 0670
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ILMOITA 
NOKIPOSTISSA

Seuraava Nokiposti ilmestyy toukokuussa 2023.

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.
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Job Well Done -hankkeella osaajia 
Kuusiokuntiin ja Suupohjaan -myös ulkomailta 

Kuusiokunnissa ja Suupoh-
jassa on tartuttu työvoi-
mapulan haasteeseen ja 
käynnistetty kaksivuotinen, 
Alavuden Kehitys Oy:n hal-
linnoima, Job Well Done 
-osaajia Kuusiokuntiin ja 
Suupohjaan –hanke. Hank-
keen tavoitteena on tehdä 

harkitsemaan ulkomaalaisen 
työvoiman palkkaamista. 
Suomi on melko tuntematon 
ulkomaalaisille työnhakijoil-
le, joten hankkeessa tehdään 
yhteistyötä kansainvälisesti 
toimivien henkilöstöpalvelu-
yritysten ja muiden kansain-
väliseen rekrytointiin liittyvi-

tunnetuksi aluetta ja sen 
työpaikkoja sekä suoma-
laisille että ulkomaalaisille 
työnhakijoille.

Työvoimapula on alueella 
todellinen ja hankaloittaa jo 
yritysten toimintaa. Ollaan ti-
lanteessa, jossa yhä useam-
mat yritykset ovat valmiita 

en toimijoiden kanssa. 
Pyrkimyksenä on madal-

taa ulkomaisen työhönoton 
kynnystä ja nostaa esiin hy-
viä kokemuksia ja toimin-
tatapoja jo toteutuneista 
rekrytoinneista. Lisäksi var-
mistetaan yhtenäiset pro-
sessit työperäisen maahan-
muuton sujuvoittamiseksi ja 
paikallinen yhdistystoiminta 
nivotaan osaksi kotouttamis-
ta. 

Hankkeessa luodaan koh-
taamismahdollisuuksia yri-
tysten ja Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulun sekä alueen 
toisen asteen oppilaitosten 
opiskelijoiden välille, jotta 
opiskelijat löytäisivät harjoit-
telu- ja työmahdollisuuksia. 
Uusi, paikallinen työnväli-
tyssivusto osoitteessa www.
jobwelldone.fi aukeaa maa-
liskuulla. Sivuston avulla vä-
litetään tietoa alueen työpai-
koista ja viestitään alueesta 
asuinympäristönä. 

Hanketta rahoittaa Ete-
lä-Pohjanmaan liitto sekä 
hankealueen kahdeksan 
kuntaa. Hankkeen projekti-
päällikkönä toimii Piia Kor-
honen.

Piia Korhonen
Projektipäällikkö
P. 050 593 6210
piia.korhonen@fasadi.com

Onko suunta hukassa?

J O S  E T  T I E D Ä  M I S T Ä
A L O I T T A A ,  A L O I T A

O H J A A M O S T A !

Tervetuloa!

Mietityttääkö raha- tai

talousasiat?Tarvitsetko uraohjausta tai

käyntiä

ammatinvalintapsykologille? Tarvitsetko apua

työhakemuksen tekoon?

 

Asuntoasiat ajankohtaisia?

Kelan asiat mietityttää?

Tule ilman
ajan-

varausta!

Ohjaamossa
on aina

etäyhteys
Kelaan!

@ohjaamokuusiokunnat

Ohjaamo Kuusiokunnat

Ohjaamo sijaitsee Kuurnan nuorisotiloissa.

Avoinna torstaisin klo 14-16.

Maksuton palvelu alle 30-vuotiaille.

p. 0400139813

ohjaamokuusiokunnat@edu.kuortane.fi
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KIRJASTON PALVELUAJAT 
ma-ti klo 12–19  •  ke-pe klo 12–16 

OMATOIMIAIKA ma-su klo 9–21

NÄYTTELYT 2023  (muutokset mahdollisia)

HELMIKUU Taru Rantala – Luonnon sylissä

MAALISKUU Yhteiskoulun kuviksen valinnaisryhmä 

HUHTIKUU Lakeudenportin kansalaisopisto / 

 kädentaitojen ryhmät

TOUKOKUU  Lakeudenportin kansalaisopisto / kuvataideryhmät

KESÄKUU  Varpulat

HEINÄKUU  vapaa

ELOKUU  Christian Jütte – Alvar Aalto -näyttely

SYYSKUU  Riitta Aho – Pan- ja softpastellitöitä ja akryylitöitä

LOKAKUU  vapaa

MARRASKUU  Aila Honkola – Himmelinäyttely

JOULUKUU  Nuorisotoimi

kirjasto@edu.kuortane.fi 

Facebook: 
Kuortaneen 
kunnankirjasto 

Instagram: 
@kuortaneenkirjasto 

Mahdolliset poikkeukset 
aukioloissa ilmoitetaan 
kirjaston somessa ja 
ulko-ovessa.

KUORTANEEN KIRJASTO

NUKESSA
LA 18.3.2023 

KLO 21

Liput 15 €
Sallittu 13-18 v

Päihteetön!

Järj. 
Nuorisopalvelut

KID1

KIOSKI

Hiihtoloma-ajan yleisövuorot jäähalliin, jalkapallohalliin ja uimahalliin sekä

 lisätietoa: www.kuortane.fi/talviloma ja www.kuortane.com/tapahtumakalenteri
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KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY 

Senioreiden kuntosali- ja keilailuvuorot sekä 

lounas-treffit jatkuvat kevätkauden ajan. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 8.3.2023. 

Oma SP:n kokoustiloissa.

Senioreiden kävelytapahtuma järjestetään touko-

kuussa, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin. 

Keväälle/kesälle suunnitteilla tapahtumia ja 

Kuhinoille osallistutaan perinteiseen tapaan 

Senioreiden Lätty-teltan muodossa. 

Seuraa tarkempia tietoja tulevista tapahtumista 

Lakeuden Portin ilmoituksista.

RUONAN 
RINKI RY

Ruonan Rinki ry on Kuortaneen Ruonan kylällä toi-

miva kyläseura, kauniin Kuortane-järven rannalla.

Vuokraamme tilojamme erilaisiin juhliin, kokouk-

siin ja muihin tilaisuuksiin.

Sinulla on mahdollisuus vuokrata tilat joko yhdessä 

tai erikseen. Käytössäsi on valoisat kahvilatilat, iso 

sali (karaokelaitteet ja iso taulu-tv), rantasauna+-

keittiö ja kota (sisältää puut). Omiin tilaisuuksiisi 

voit vuokrata myös isoa Popup-telttaa ja Muurikka-

pannua (halk. 120 cm). 

Ota yhteyttä ja varaa tilat ajoissa! 

Kevään ja kesän vuokrausajat ovat nyt myynnissä! 

p. 040 525 1468 / Pasi.

Kevään tapahtumia:

Bingo su 12.3. klo 14.00 ja la 8.4. klo 17.30. 

Avantouinti jatkuu sunnuntaisin 

huhtikuun loppuun saakka.

Pääsiäisvalakia syttyy lankalauantaina 

8.4.23 klo 19.00. Paikalla perinteisesti 

makkaranmyyntiä ja hyvää kaffia + nisua! 

Ruonan kyläkirja myynnissä 

Kuortaneen kirjakaupassa! 

Tervetuloa Rinkirantaan!

Osoite: Niemiskyläntie 60, 63150 RuonaKUORTANEEN YRITTÄJÄT

Tulevia tapahtumia

22.2. Aamupalatilaisuus

10.3. Lounastreffit

Talvirieha (päivä tarkentuu myöhemmin)

4.4. Aamupalatilaisuus

Kesätapahtuma 

(päivä tarkentuu myöhemmin)

7.7. Pitsailta

Seuraa ilmoittelua Kuortaneen Yrittäjien kanavissa.

Tapahtumia: 

• Karaoke pubit: 11.3, 29.4, 20.5 klo 21-02.00 

 Leppälän-Talossa (Pastontie 24)

• Pääsiäisvalakia 8.4 klo 19.00

• Lasten vappudisco 28.4 klo 18–20.00 

Seuraa ilmoittelua kotisivuilta, facebookista ja ins-

tagramista sekä LakeudenPortin toimintapalstalta! 

Tilojen vuokraus: 

Varaukset Ismo Mustapää 0400 220 697 

Leppälä-Talo

• Yläluokka + keskiluokka + keittiö + astiat

 100€/vrk

• Alaluokka = 50€/vrk

• Hannala = 50€/vrk 

(Leppälä-Talossa käytettävissä huippunopea 

(250/250 Mb/s) valokuituyhteys, 

vaikka etätyöskentelyyn) 

Liikuntasali

• Sali yksityishenkilöt = 15 €/h

• Ryhmät 20 €/h

Seura

• Ravintola 50 €/vrk

• Koko talo 100 €/vrk

SALMEN KYLÄSEURA RY

Pääsiäiskokko 
Salmirannassa, Salmentie 82, 

pääsiäislauantaina 8.4.

Kokko sytytetään klo 19.00. 
Tervetuloa.

LEPPÄLÄN 
MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY 

Facebook: Leppälän MKS 
Instagram: leppalanmks_12 
Kotivisut: www.leppalankyla.epk.fi
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ELÄKELIITTO KUORTANEEN YHDISTYS RY

Tupalaulajat kokoontuvat 13.3.–29.5 

joka toinen maanantai klo 12

Mölkyn pelaaminen perjantaisin klo 10 

tennishallissa huhtikuun loppuun saakka. 

Toukokuun alusta Alvarin pihalla.

Talviliikuntapäivä torstaina 15.3 Kympin laavulla.

Keilailu jatkuu keskiviikkoisin toukokuun loppuun.

Kuntosali tiistaisin klo 16.00 ja 

uinti klo 17.00 Uimahallilla

Seuraa ilmoittelua Lakeuden Portista sekä 

kotisivuilta www.eläkeliitto.fi/kuortane

KUORTANEEN LATU RY

Kesäretki 7.–11.6.2023 Taivalkoskelle 

Kylmäluoman retkeilykeskukseen.

Mahdollisuus yön yli vaellukselle, Kalle Päätalon  

torpalta retkeilykeskukseen.

Ruokailu on mahdollista ostaa retkeilykeskuksesta. 

Hyvät kalastusmahdollisuudet.

Majoitus 4 henk. mökeissä.

Sitovat ilmoittautumiset 1.5. mennessä: 

Ulla-Riitta puh. 050 350 8325

Kuortaneen Latu ry. 60 km pyöräilyreitistön 

maastotyöt alkavat kuluvan kevään aikana. 

Tervetuloa talkootöihin.

Jumalanpalvelus kirkossa sunnuntaisin klo 10

PÄÄSIÄISEN AJAN KIRKKOTILAISUUDET:

Keskiviikkona 5.4. 
klo 9.30 kynttiläkirkko, klo 18 pääsiäisvaellus

Torstaina 6.4. viikkomessu klo 19

Perjantaina 7.4. jumalanpalvelus klo 12

Sunnuntaina 9.4. messu klo 10

Maanantaina 10.4. jumalanpalvelus klo 12

SEURAKUNTATALOLLA TAPAHTUU:

Tiistait 7.3., 11.4. ja 9.5. klo 18 seurakuntaillat, 
Juha Vihriälä ja Jokiaho, kahvitus alkaa klo 17.30

Keskiviikot 8.3., 22.3., 5.4., 19.4. ja 3.5. 
klo 11 keskiviikkokeitot

Tiistai 21.3. Juurileipää Raamatusta klo 18, 
Esa ja Malla Luomaranta, kahvitus alkaa klo 17.30

Raamattupiiri, parittomat keskiviikot klo 18

Aikuisten kuoro Sopusointu, parilliset keskiviikot klo 19

Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 9-11

Kuortaneen seurakunta toivottaa 
lämpimästi tervetulleeksi seuraaviin tilaisuuksiin

Kevät 2023 kansalaisopistolla
Lakeudenportin kansalaisopisto

1105207 Lempeät soololattarit (yli 16 v.) 
Kevätlukukausi 6.3.–24.4.2023, ma klo 17.30–18.25. 

Paikka: Alvarin koulu, sali. Opettaja Sonja Jokiranta.
Ilmoittaudu viimeistään 27.2.2023. Kurssimaksu 30 €.

7198200 Luonnonyrtit arkikäytössä 
Kevätlukukausi 16.5.2023, ti klo 17.30–19.30. 

Paikka: Kuortaneen kunnantalo, valtuustosali. 
Opettaja Sari Nevansuu. Ilmoittaudu viimeistään 9.5.2023.

9999200 Järjestyksenvalvojan kertauskurssi 
Kevätlukukausi 25.3.2023, la klo 9.00–16.00. 

Paikka: Leppälän koulun luokka 
Opettaja Ville Värinen.

Ilmoittaudu viimeistään 18.3.2023. Kurssimaksu 40 €.

8301248 Kesäksi kuntoon 
Kevätlukukausi 3.5.–24.5.2023, ke klo 18.00–19.00. 
Paikka: Kuortaneen Urheiluopisto, voimistelusali. 

Opettaja Annu Ridanpää-Taittonen.
Ilmoittaudu viimeistään 28.4.2023. Kurssimaksu 20 €.

1105206 Lasten tanssikoulu (6–11 v.) 
Kevätlukukausi 6.3.–24.4.2023, ma klo 16.30–17.25. 

Alvarin koulu, sali. Opettaja Sonja Jokiranta.
Ilmoittaudu viimeistään 27.2.2023. Kurssimaksu 20 €.

Lähtö kauppakeskus Kuurnan takapihalta (Nuke) klo 18. 

Tule mukaan kokemaan ja näkemään pääsiäisen 
tapahtumat aitiopaikalta! 

Vaellus kulkee Satolaakson kautta kirkkorantaan ja 
sieltä kirkkoon. Lopuksi iltapala srk-talolla. 

Lähde mukaan ja ota kaverisikin!

Vaellus Vaellus 
kohti pääsiäistä kohti pääsiäistä 

keskiviikkona 5.4. keskiviikkona 5.4. 
klo 18klo 18

Lisätietoa www.kuortaneenseurakunta.fi ja Viiskunta-lehti. Hyvän Jumalan siunausta kevääseesi! 

KUKU

Häät, syntymäpäivät, 

tanssit, urheilu-

tapahtumat...

Kesä on taas tulossa 

ja KuKun Maja on 

vuokrattavana erilaisiin tilaisuuksiin. 

Hinta 150 euroa/ päivä

Varauksia voi tehdä 

puh. 040 557 3524 Hannu Sippola

 ja 0400 427 093 Pasi Arosarka
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S U P E R J U M P P A
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K a t s o   l i s ä t i e d o t  j a  i l m o i t t a u d u  m u k a a n  o s o i t t e e s s a :

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

k u o r t a n e . c o m / s u p e r j u m p p a

T E R V E T U L O A  L I I K K U M A A N 
K U O R TA 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 :

H E R K U T T E L E  J A  N A U T I :

• EPPUSPORTTIS -LIIKUNTALEIRIT  

hiihtolomalla 1.-3.3.  ja kesällä 12.-14.6.

• Suositut KEPPARILEIRIT  järjestetään 

jälleen pääsiäisenä 8.-10.4. ja kesällä 

28.-30.7. Leirin aikana harrastetaan 

keppihevosilla monipuolisesti.  Leiriläi-

set pääsevät harjoittelemaan esteratoja 

ja uusia kouluratsastusliikkeitä.  

• Suositut SIMMARITENNIKSET 18.6. 

alkaen. Tennistä ja uintia ohjatusti  

7-12 -vuotiaille. 

• TERVIS-LIIKUNTALEIRI  4.-6.8.

• Varaa välineet elämykselliseen  

liikuntaan:  UUTUUS Liukulumikengät 

15 €/5h ja koko päiväksi vain 25 €! 

Välinevuokraus (mm. fatbiket,  sukset, 
lumikengät) ,  kenttävaraukset Kuortane-

hallin vastaanotosta,  puh. 06 5166 111 

• Rentoudu rantasaunalla omalla  

porukalla ,  hinnat alkaen 90 €/2h  

(Honkasauna) 

• Kesän TENNISKURSSIT  18.6.  alkaen, 

i lmoittaudu osoitteessa: 

k u o r t a n e . c o m / t e n n i s k u r s s i t

L A J I L E I R I T  N U O R I L L E !

TRAINING CAMPIT ovat treenileirejä lajia harrastaville ja perustaidot 
omaaville lapsille sekä nuorille.  Training Camp -kalenteri päivittyy 
kesän lähestyessä. 

Käy tutustumassa jo varmistuneisiin lajileireihin osoitteessa 

w w w . k u o r t a n e . c o m / t r a i n i n g c a m p

Ravintolamme etsii  kesätyöntekijöitä saliin 
hoitamaan buffettia ja tiskaamaan, keittiölle 
kokin apulaisiksi ja aamiaiselle. 

Työtä on tarjolla koko kesän ajaksi.

LISÄTIEDOT JA YHTEYDENOTOT

r a v i n t o l a @ k u o r t a n e . c o m

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

w w w . k u o r t a n e . c o m 

Ravintolamme ovat avoinna joka päivä

- TERVETULOA RUOKAILEMAAN!

KESÄTÖITÄ 
TARJOLLA!

Haemme uimahalliin 2 uinninvalvojaa osa-aikaiseen työsuhteeseen. 
Työmäärä vaihtelee tarpeen mukaan. Edellytämme hakijoilta 18 vuoden 
ikää, ensiaputaitoa (EA1) sekä kykyä suorittaa uimavalvojan testiuinti.

Lisätiedot: j a a k k o . n i i r a n e n @ k u o r t a n e . c o m  /  p .  0 4 0 0  8 1 4  7 7 0 .

T Ö I TÄ  TA R J O L L A !


