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Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam
si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con commo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et
pero mo berum atis evelita tecturio vit fugitati aut por autatent quibus andus.
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Kuortaneen kunta ı Keskustie 52 ı 63100 KUORTANE
Vaihde (06) 2525 2000
kuortaneen.kunta@kuortane.fi
Kuortaneen kunnantalo avoinna: arkisin klo 8-16.
Vaihde/palvelupiste avoinna: arkisin klo 9-15.

KUNNANJOHTAJAN TERVEISET

Pihlajalinna-sopimukset jäissä
Kuortaneen valtuusto hyväksyi viime marraskuussa kauppakirjan, jolla
kunta myy omistamistaan Kuusiolinna Terveys Oy:n 77 osakkeesta 72
osaketta Pihlajalinna Terveys Oy:lle.
Kauppahinta osakkeista on noin kolme (3) miljoonaa euroa.
Osakekaupasta on jätetty valitus
Vaasan hallinto-oikeuteen. Näin myös
muiden samassa yhteydessä neuvoteltujen ja valtuustossa hyväksyttyjen
sopimusten toimeenpano jää tässä
vaiheessa toteuttamatta.

Taustaa
Kuusiolinnan osakkeiden myymistä
on käsitelty Kuortaneen kunnassa
vuosia. Jo vuonna 2017 valtuusto oikeutti kunnanhallituksen neuvottelemaan ja myymään osan tai kaikki
omistamansa yhtiön osakkeet. Kunnanhallitus hyväksyi osakekauppakirjan kesäkuussa 2018, mutta
kaupan toimeenpano edellytti vielä
erillisen voimaanpanopöytäkirjan allekirjoittamista, minkä viimeinen takaraja oli maaliskuussa 2019.
Kun valtakunnallinen sote-uudistus ajoi karille vuoden 2019 maaliskuussa, osakekauppaa ei toteutettu.
Valtakunnallinen uudistushan olisi rajannut kuntien omistusta sote-yhtiöissä ja uhkana oli, että kuntien osakeomistusta siirtyisi maakunnalle ilman
vastiketta.
Vuoden 2019 keväällä Alavus,
Kuortane, Soini ja Ähtäri aloittivat
neuvottelut uudelleen Pihlajalinnan ja
Kuusolinnan kanssa. Asialistalla oli nyt

useita osapuolten välillä ratkaisemattomia taloudellisia kysymyksiä. Myös
osakekauppa oli neuvottelupöydässä. Valtakunnallinen sote-uudistus on
edelleen vireillä ja myös nyt ollaan
kuntien omistusta sote-yhtiöissä rajoittamassa. Sen sijaan aiemmin esilläolleesta sote-rakennusten myynnistä oli päätetty luopua.

Sopimuksista
Kuortaneen valtuustossa viime marraskuussa hyväksytyssä osakekaupassa kunta saa lähes viisi (5) prosenttia enemmän kauppahintaa kuin
vuoden 2019 maaliskuuhun saakka
voimassa olleen kauppakirjan mukaan olisi saanut. Kaikki neljä kuntaa
saavat osaketta kohti saman verran
kauppahintaa.
Samassa yhteydessä ovat kuntien
valtuustot hyväksyneet useita muita taloudellisesti merkittäviä asiota.
Kun Korkeimman hallinto-oikeuden
ratkaisun jälkeen selvisi pari vuotta
sitten, ettei Kuusiokuntien sosiaali- ja
terveyskuntayhtymä saakaan erikoissairaanhoidon osalta laskennallisen
arvonlisäveron palautusta, päinvastaisista esimerkeistä huolimatta, on
keskustelun aiheena seudulla ollut
Kuusiolinnan oikeus saada jokatapauksessa vastaavan suuruinen euromäärä kuntayhtymältä.
Nyt hyväksytyissä sopimuksissa on
asiat sovittu: jo toteutuneilta tilivuosilta 2016-2018 kuntasektori maksaa
vastaavat euromäärät saamistaan
osingoista, mutta tästä eteenpäin näi-

tä ei makseta.
Myös Kuortaneella vuosina 20162019 toteutuneesta lääkäritilanteesta
kunta saa 240 000 euron hyvityksen.
Alle sovitun viime vuosina jäänyt lääkäriresurssi on tapahtunut tosiasia,
minkä korvaamista kunnalle pidettiin
erittäin tärkeänä tavoitteena neuvotteluissa.
Itsestään selvää on, että jatkossa
lääkäriresurssin tulee toteutua sovitun suuruisena, mutta resurssin laskemisessa tulee hyväksyä kehityksen
edetessä myös erilaisia palvelujen
tuotantotapoja.

Toimeenpanosta
Kolmen muun kunnan osalta osakekauppa ja muut sopimukset on voitu
panna täytäntöön, Kuortane odottaa
hallinto-oikeuden ratkaisua.
Kunnan talousarviossa on huomioitu valtuuston hyväksymät sopimukset, joten lainamäärä vähenee vuoden
2020 aikana noin miljoona euroa. Näin
tapahtuu talousarviossa olevista yhteensä noin kolmen (3) miljoonan euron investoinneista huolimatta.
Jos sopimuksia ei voida panna täytäntöön tänä vuonna, lainamäärä kasvaa vuoden loppuun mennessä arviolta noin kaksi (2) miljoonaa euroa.
Tunnus sloganin kanssa

Pentti Turunen
kunnanjohtaja

Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam

si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con commo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et
pero mo berum atis evelita tecturio vit fugitati aut por autatent quibus andus.
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INFOA: Kuortaneen kunnan aikaisemmin hallinnoimat yritystilat
ovat siirtyneet vuodenvaihteessa
perustetun Kiinteistö Oy Kuortaneen yritystilat-yhtiön toiminnan
alle. Muutos ei edellytä vuokralaisilta toimenpiteitä muutoin
kuin huomioimalla, että laskut ja
laskutus tapahtuu uuden yhtiön
kautta. Lisätietoja ja yhteydenotot: Toimitusjohtaja Aki Ruotsala
040 505 7802, yritystilat@kuortane.fi

Yritystiloja
vuokrattavana:
Teollisuushalli + toimistotilat, yhteensä noin 200 m2. Sampolan
yritysalueella, heti vapaa osoitteessa Tuottajantie 4. Tila soveltuu mm. tuotantotilaksi. Lähiympäristössä erilaisia teknisen
alan yrityksiä. Tila on heti vapaa.
Tilan vuokra 0n 3,20 €/m2 + alv,
vuokraa tarkistetaan vuosittain
elinkustannusindeksillä (1935/22018). Vuokraan ei sisälly sähkö,
jätevesi tai vesimaksut.
12,6 m 2 kalustamaton toimistotila kauppakeskus Kuurnassa,
Kuortaneen keskustassa. Tila soveltuu niin toimistotilaksi, myyntitilaksi tai esittelykäyttöön. Tila
on näyttävä, lukittavalla ovella ja
lasiseinällä erotettu toimiva kokonaisuus hyvällä sijainnilla.
Kauppakeskuksessa
toimii
mm. lounaskahvila ja sen yhteydessä on erikseen varattavat
kokoustilat ja sosiaalitilat yrittäjien yhteiskäyttössä. Vuokra on
4,70€/m2/kk + kiinteä kuukausittainen 30 €:n kulumaksu, johon
sisältyy yleissähkö, jätehuolto,
sekä vesi- ja jätemaksu.
Lisätietoja ja
yhteydenotot:
Toimitusjohtaja Aki Ruotsala
040 505 7802
yritystilat@kuortane.fi

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia
Kuortaneen kunta on mukana KasvuOpenissa! Kasvu Open on valtakunnallinen yritysten sparrausohjelma, joka tarjoaa maksutonta
apua liiketoiminnan kehittämiseen ja
kasvuun. Voit hakea mukaan Kasvu
Openiin yrityksesi toimialasta, sijainnista tai liikevaihdosta riippumatta.
Kasvu Open -sparraukseen osallistuu vuosittain satoja kasvuyrityksiä.
Sparrausten idea on yrityksen liiketoiminnan kehittäminen. Teemoja

ovat esimerkiksi: yrityksen markkinointi, rahoitus, kansainvälistyminen
ja ulkomaankauppa. Sparraajina toimivat vapaaehtoiset kasvun asiantuntijat. Kasvu Openiin mukaan valittujen yritysten sparraus tapahtuu
Kasvupoluilla. Kasvupolun voit valita
alueen tai toimialan mukaan. Viime
vuonna valtakunnalliseen KasvuOpenin finaaliin pääsi kuortanelainen
Oikiat Design.
Tutustu lisää: www.kasvuopen.fi

Tule mukaan yrittäjävalmennukseen!
Saat tiedot ja taidot, joiden avulla
oma yritystoiminta on mahdollista
käynnistää kannattavasti. Valmennuksen aikana valmistat käytännöllisen ja toimivan liiketoimintasuunnitelman omalle yritysideallesi.
Valmennuksen ajankohta on
23.3.–24.4.2020.
Haku päättyy 15.3.2020.
Hyväksytysti suoritettu valmennus
antaa starttirahavalmiudet.
Valmennus koostuu viidestä lähipäivästä (klo 8.30–15) Seinäjoella,

kahdestatoista verkkotyöpäivästä ja
omatoimisesta työskentelystä. Lähikoulutuspäivät järjestetään Framilla,
os. Kampusranta 9, Seinäjoki.
Valmennuksen kokonaiskesto on
119 h, josta lähiopetusta 35 h ja verkkokoulutusta 84 h.
Hae koulutukseen verkossa
www.valmennusmajakka.fi/
etela-pohjanmaa
Lisätietoja ja hakuohjeet:
Johanna Olsson
p. 029 504 6605,
johanna.olsson@te-toimisto.fi

Suunnitteletko omaa yritystoimintaa?
Uusyrityskeskus
Neuvoa-Antava auttaa alkuun! Uusyrityskeskus
Neuvoa-antava on Etelä-Pohjanmaalla toimiva aloittaville yrittäjille
maksuttomia ja luottamuksellisia

neuvontapalveluja tarjoava organisaatio.
Varaa maksuton tapaaminen, niin
keskustellaan yritysideastasi tarvittaessa vaikka Kuortaneella.
www.neuvoa-antava.fi

NOKIPOSTI
Päätoimittaja
Tuomas Ojajärvi, viestintäkoordinaattori
p. 0400 832 776,
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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Nuorten kesätyö 2020

Katja Karonen aloitti rakennustarkastajana
Kuortaneen uutena rakennustarkastajana on aloittanut tammikuussa
Katja Karonen. Karonen on koulutukseltaan sekä huonekalupuuseppä
että rakennusmestaroinnin puuseppä. Viime vuoden keväällä listaan
lisättiin vielä rakennusmestarin paperit.
– Rakennusala on kiinnostava,
mutta kun raksalla ei ihan fysiikka
kestä, niin päätin opiskella lisää tätä
mielekästä alaa, kertoo Karonen rakennusmestariksi kouluttautumistaan.
Karonen on työskennellyt muun
muassa Skaalalla ja rakennustyömailla erilaisissa tehtävissä. Ennen
Kuortaneelle tuloaan hän toimi rakennusmestarin sijaisena Kauhavalla.
– Kauhavan sijaisuus oli mielenkiintoinen ja sen innoittaman päätin
hakea Kuortaneen avointa rakennustarkastajan virkaa. Tykkään työstä, jossa on paljon kaikenlaista, joskin Kuortaneella tuntuu töitä olevan
tällä hetkellä ihan kukkuran mitalla,
Karonen naurahtaa.
Ensimmäisten viikkojen aikana
Karonen on pyrkinyt pääsemään
mahdollisiman hyvin Kuortaneen
rakennustarkastajan tehtäviin sisälle ja on purkanut rakennustarkastajan pöydälle kertyneitä rästitehtäviä.
– Rakennuslupa-asioita on hoi-

dettu ensin eteenpäin ja nyt on jo
päästy ihmettelemään yksityistieasioita. Lisäksi kaava-asioiden tilasta pyrin ottamaan nyt selvää, sillä
ne on tietysti joka kunnassa vähän
omanlaisia. Etenkin Kuortaneenjärven pohjoisosan keskeneräistä
kaavaa pitäisi kuitenkin saada pian
eteenpäin, Karonen pohtii tämän
hetken työkiireitään.
Kiireisestä alusta huolimatta Karonen haluaa palvella kuntalaisia
mahdollisimman hyvin. Luvan hakijaa ei haluta kampittaa vaan auttaa
lupa-asioiden haussa ja antaa sellaiset ohjeet, että virheitä ei syntyisi
kesken projektien. Toimiston ovi onkin aina auki, jos kuntaiset tarvitsevat apua rakennustarkastajalta.
– Jos on mitä tahansa asiaa, niin
voi soittaa tai laittaa sähköpostia.
Tässä alkuvaiheessa voi toki olla,
että joutuu vähän odottamaan, kun
pitää vähän aina selvittää asioita ennen vastausta.
Voi myös tulla käymään, mutta
jos on isompaa asiaa, niin kannattaa
tietysti varata aika etukäteen, Karonen toteaa.

Kuortaneen kunta työllistää
kuortanelaisia nuoria, jotka ovat
syntyneet 2004 tai aiemmin ja
ovat täyttäneet 16 vuotta työn
alettua. Kesätyön jakso on pääsääntöisesti 2 viikkoa ja palkka
ajalta on 300€. Työ-päivän pituus on 6h/päivä.
Työpaikat täytetään tarpeen
mukaan. Toiveita ei aina pystytä
täyttämään. Työnhaku on avoinna 10.2.2020-15.3.2020 välisenä
aikana. Kaavakkeita on saatavana kunnantoimistosta ja kunnan
nettisivuilta.
Kaavakkeet
palautetaan
osoitteella: Kuortaneen kunta,
Keskustie 52, 63100 Kuortane.
Kuoreen merkintä kesätyö/
Annukka Salminen
Työpaikat on tarkoitettu heille, joilla ei ole muuta työtä kesäksi.
Huom! Ympäristöosasto työllistää 2 viikon lisäksi, myös 2-4kk
työsuhteisiin 2-3 henkilöä. Näitä
paikkoja haetaan samalla kaavakkeella. Henkilön tulee olla
täyttänyt 18-vuotta ja omistaa
B-ajokortti.
Palkkaus
näissä
sovitaan
erikseen. Hakemukset näihinkin
paikkoihin tulee palauttaa Annukka Salmiselle.
Hakijat, jotka eivät täytä hakemusta ja palauta ohjeiden mukaan, tullaan hylkäämään työpaikkoja jaettaessa.

Lisätietoja voi
kysellä seuraavasti:
VARHAISKASVATUS:

elina.vainionpaa@kuortane.fi
YMPÄRISTÖOSASTO:

arto.ojala@kuortane.fi
LIIKUNTA:

tuomas.mikkola@kuortane.fi
NUORISOTOIMI:

Rakennustarkastajan tavoittaa
puhelimitse numerosta
0400 179 467 ja sähköpostilla
katja.karonen@kuortane.fi
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annukka.salminen@kuortane.fi
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Haku kunnallisiin varhaiskasvatuspalveluihin
ja APIP-toimintaan ajalla 1.-31.3.2020

KOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN

Kuortaneen kunnassa on haettavana:

Esi-ja perusopetukseen
ilmoittautuminen
lukuvuodeksi 2020-2021

Koululaisten
päivähoitopaikat
Koulujen kesäloma-ajalle 2020
(nykyiset esikoululaiset,
1. ja 2. lk:n oppilaat)
Viskareita ei voida ottaa
toimintaan mitoitussyistä.

Koululaisten
APIP-toimintapaikat
Tulevalle lukuvuodelle 2020-21
(syksyllä esikouluun,
1. ja 2. lk:lle menijät sekä
perusopetuksen erityisen tuen
oppilaat)
Paikkaa haetaan lakisääteisesti
joka kaudelle APIP-hakemuksella.

Alle kouluikäisten lasten vapautuvat hoitopaikat
Tulevalle toimintavuodelle 2020-2021.
Hakemus täytetään myös silloin kun haetaan hoitopaikan vaihtoa.
Hoitopaikkaa on lain mukaan haettava viimeistään 4 kk ennen hoidon alkamista ja äkillisissä tilanteissa 2 viikkoa ennen hoidon alkamista. Huom. alle 3 v. lapsen kotihoidon tukea ei voi lain mukaan
saada lapsesta, jolla on samanaikaisesti voimassa varhaiskasvatuslain mukainen kunnallinen hoitopaikka. Oikeus varhaiskasvatuspalveluun alkaa äitiyspäivärahakauden jälkeen.
Täytä ensisijaisesti sähköinen hakemus: www.kuortane.fi
tai tulosta paperinen hakemus ja toimita se
varhaiskasvatustoimistolle kunnanvirastolle
os. Keskustie 52, 63100 Kuortane.
Hoitoyksiköt on esitelty kunnan nettisivuilla sekä
peda.net -sivustolla (Kuortane).

Lisätietoja:
VARHAISKASVATUSTOIMISTO/

Lisätietoja
maksuista:

VAINIONPÄÄ

OSASTOSIHTEERI/KUHA

p. 040 558 9089,
elina.vainionpaa@kuortane.fi

p. 040 138 2661,
sirpa.kuha@kuortane.fi

NUORISOTOIMI:

Yleisavustus.
Yleisavustus.

KULTTUURITOIMI:
LIIKUNTATOIMI:

Yleisavustus ja toimitila-avustus.
Muita avustuksia voi hakea ympäri vuoden vapaamuotoisella hakemuksella.

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan vuonna 2013 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka
eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen
tapahtuu puhelimitse 3.3.2020
oppilaan lähikouluun.
Yhteystiedot:
ALVARI

Saila Pasanen, 044 550 1469
LEPPÄLÄ

Taina Inkeri, 0400 816 364
RUONA

Malla Luomaranta, 040 138 9302
YLIJOKI

Marko Haapamäki, 040 138 9244
Koulutyö alkaa 11.8.2020 klo 9.00.

Kuntaan hankittu
defibrillaattori

Vuoden 2020 avustusten haku
Kuortaneen kunnan sivistyslautakunta julistaa vuoden 2020 avustukset liikunta-, kulttuuri ja nuorisotoimintaan haettavaksi 17.4.2020
mennessä.

Syksyllä 2020 esikoulun aloittavat 2014 syntyneet lapset.
Huoltaja ilmoittaa ensi syksynä
esikoulunsa aloittavan lapsensa 20.3.2019 mennessä sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Tulevien esikoululaisten perheet
saavat viikon 11 aikana postitse
kotiin ohjeet ilmoittautumiseen.
Epäselvissä tilanteissa voi ottaa
yhteyttä Alvarin koulunkoulunjohtaja Saila Pasaseen 044 550
1469.

Hakulomakkeita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta, sivistysosastolta ja kunnan nettisivuilta.
Anomukset liitteineen tulee osoittaa
sivistyslautakunnalle, os. Keskustie
52, 63100 Kuortane.
Tarkempia tietoja saa tarvittaessa
nuoriso- ja kulttuurisihteeriltä
annukka.salminen@kuortane.fi,
040 739 4451
ja liikuntasihteeriltä
tuomas.mikkola@kuortane.fi,
040 631 7442
Kuortaneen kunta, sivistyslautakunta
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Vanhusneuvosto on hankkinut
Kuortaneen kunnanhallituksen
avustamana defibrillaattorin eli
sydäniskurin. Sen sijoituspaikka on kunnantalolla ja sitä voi
vuokrata eri tapahtumiin Kuortaneella.
Varauksia voi tehdä kunnantalon infosta Kaisu Nurmelta tai
kulttuuritoimesta Annukka Salmiselta.
Koulutusta iskurin käyttöön järjestetään keväällä. Seuraa ilmoittelua.

Kuortane Games tähyää seuraavaa tasoa ja etsii toimitsijoita
Mikä olisi juhannus ilman Kuortaneen juhannuskisoja? Onneksi sitä
kysymystä ei ole tarvinnut Kuortaneella pohtia, eikä tarvitse pohtia
ainakaan lähivuosinakaan.
Tänä vuonna tämä yksi Suomen
perinteikkäin
yleisurheilukilpailu käydään jo 81. kerran. Kisat ovat
olleet vuosien saatossa yksi merkittävä osa eri nimillä kulkenutta
Suomen GP-sarjaa. Viime vuonna
nimekseen Kuortane Games muuttanut kisatapahtuma nousi osaksi
Eurooppalaista pronssisarjaa, jossa
se jatkaa myös tulevana kesänä.
Katse on kuitenkin asetettu jo
astetta korkeammalla ja yksi pidempiaikainen tavoite on selvittää
kisastatuksen nostoa pronssitasosta
hopeatasolle. Tasokkaan kisatapahtuman järjestämiseksi jatkossakin
Kuortaneen Eliittikisat ry, Kuortaneen Kunta ja Kuortaneen Urheiluopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka kattaa tässä vaiheessa
vuodet 2020-2022.
”Sopimuksella halutaan parantaa
toisaalta jo tehtyjä toimenpiteitä,
mutta ennen kaikkea luoda jatku-

vuutta ja pitkäjänteisyyttä kisojen
kehittämiseen. Sopimuksessa sovitaan myös kehittämissuunnitelman
tekemisestä, jolla pyritään selvittämään kisojen mahdollista statuksen
nostoa ja puitteiden parantamista
edelleen tulevaisuudessa.”, kommentoi Kuortaneen kunnanjohtaja
Pentti Turunen.

”Yksikään toimija ei yksin pystyisi
tällaista tapahtumaa järjestämään ja
sopimus onkin jälleen yksi osoitus
siitä yhteistyöstä, jota Kuortaneella
pystytään tekemään. Kuortaneen
juhannuskisat on yksi kovatasoisimmista kotimaassa käytävistä yleisurheilukilpailuista ja kehittäminen on
yhteinen haaste, kun halutaan pa-

Talvisodan päättymisen
13.3.2020 Kuortaneella
Tilaisuuden ohjelma on kunnan
koululaisten organisoima ja mukana on kaikki koulujen oppilaat. Tilaisuudessa laulaa myös
korsukööri.
Tilaisuus alkaa kellojen soitolla,
koululaiset mm. laskevat seppeleen, asettavat kunniavartion,
sytyttävät kynttilät talvisodan
vainajien haudoille (82 kpl).
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rantaa tasoa ja löytää kovempitasoisia urheilijoita entisestään.”, toteaa
Kuortaneen Urheiluopiston toimitusjohtaja Jussi Töyrylä.
Sopimuksen myötä myös kisoja
luotsaavaan Eliittikisat ry:n hallitukseen tehdään muutoksia, jolla vahvistetaan entisestään urheilupuolen ammattimaisuutta, mutta myös
viestintä ja markkinointi osaamista.
”Tämä on todella suuri harppaus
taas eteenpäin Kuortaneen Kunnon
kannalta, jonka alaisena Eliittikisat ry
on toiminut.”, iloitsee pitkään kisojen
järjestelyissä mukana ollut, Eliittikisat ry:n hallituksen edustaja, Heikki
Savela.
Juhannuskisojen pääsihteeri Tuomas Mikkola näkee kisat myös merkittävänä markkinointitapahtumana
ei vain Kuortaneelle vaan koko Etelä-Pohjanmaalle.
”On tärkeää, että pidämme yllä
näin pitkän perinteen omaavaa kilpailua. Pitää muistaa, että Kuortane
on pienin paikkakunta, jossa tämän
tason kisoja järjestetään, joten tämä
on myös eräänlainen voimannäytös,
sillä kisat vaatii 250-300 talkooih-

muistojuhla
Yleisö on
tervetullutta
seuraamaan
juhlallista
tilaisuutta
sankarihaudalle.

mistä. Toisaalta tämä on osoitus,
että meillä pystytään isoja kisoja
järjestämään, jonka myötä kuntaan
tulee myös muita huippu-urheilutapahtumia MM-tasolle asti.”, sanoo
Mikkola.
Kuortane Games on tänä vuonna
viime vuotiseen tapaan osa Euroopan pronssiliigaa. Tänä vuonna kisastatus on virallisesti World Athletics Continental Tour Bronze. Tänä
vuonna kisat käydään jalkapallon
EM-kisojen johdosta sunnuntaina
21.6. klo 15 alkaen.

Talkoolaisille
ei ole ikäraja
a ja
nuoremmille
kin reippaille
apukäsille lö
ytyy töitä.
Mikäli talko
otyöt kisojen
organisaatio
ssa kiinnost
aa,
niin ilmoitta
utua voit
Tuomas Mik
kolalle:
p. 040 631 74
42 tai
tuomas.mik
kola@
kuortane.fi

Toimitsijaksi kisoihin
Kilpailun läpivieminen vaatii paljon
talkootyötä. Onnistuneiden kisojen
takana työskenteleekin kisapäivänä
jopa yli 250 ihmistä. Tällaisen ihmismäärän saaminen talkoisiin voi olla
vaikeaa isommallekin kaupungille,
mutta Kuortaneella on toistaiseksi
saatu tarvittavat käsiparit aina kokoon. Rekrytointi ensi kesän kisoihin
onkin jälleen jo kovassa vauhdissa ja
uusia innokkaita talkoolaisia otetaan
enemmän kuin hyvillä mielin vastaan.

Talvisodan
80-vuotismu
istojuhlaa viete
tään
sankarihaud
alla

13.3.2020
klo 11

SA-kuva Hiihtopartio
Märkäjärvellä 14.2.1940,
kuvaaja tuntematon.
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– Talkoolaisethan pääsevät seuraamaan kisoja aitiopaikoilta ja siinä on hyvä mahdollisuus tavata
myös omia idoleita. Talkoolaisista
pidetään tietysti kisaorganisaation
kautta hyvää huolta eli jokainen saa
kauttamme työvaatetuksen ja kisapäivänä myös talkoolaisten ruokahuollosta pidetään huolta, kertoo
pääsihteeri Tuomas Mikkola.

KULTTUURITOIMEN TAPAHTUMIA
20.2. Tom Pöystin yleisluento
valtuustosalissa klo 18.00.
Aiheena Jaksaminen, tekemisen
tuska. Järjestää Kuortaneen kunnan
kulttuuritoimi ja Lakeudenportin
kansalaisopisto
18.3. yleisluento, Oi muistatkos…
valtuustosalissa klo 18.00.
Luennoimassa on Raija Isoaho,muistikoordinaattori. Järjestää kansalaisopisto

7.4.

s
va e l l u
s
i
ä
i
s
ä
Pä
ä
emess
i
n
a
p
a
Ha

19.4. Teatteri Siperia esittää
näytelmän KYLÄ
lukiolla klo 18.00
Liput 12€, ovelta
5.3.

Nuken 1-vuotissynttärit
klo 10
Draamapurkki esittää – Jooseppi jokiravun erikoiset sattumukset. Esitys
sopii erityisesti 3-9-vuotiaille.
Klo 13-17
Nuken iltapäivä alakoululaisille
Klo 14 Bingo
Klo 15 Elokuva
Klo 18-21
Nuke yläkoululaisille ja vanhemmille
Klo 18
Biljarditurnaus, Nuken mestaruus
Klo 19.30 Bingo

Kevyesti keskellä päivää
29.3. klo 14, Kuortaneen lukio - vapaa pääsy
Esiintymässä Viihdekuoro + Kapakan valot, Vinteliska,
Pan Engine1, Yksinlaulajia. Järjestää viihdekuoro

Kulttuurin iltapala
Nukessa
3.3. klo 18
MUKANA ILLASSA
Etelä-Pohjanmaan liitosta kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma,
kehittämisasiantuntija
Tuija Ahola. Kuudestaan ry:stä
kehittämissuunnittelija
Jaana
Sippola. Kuortaneen kunnan
elinkeinovastaava Aki Ruotsala.
• Iltaan ovat tervetulleita
kaikki asiasta kiinnostuneet
• Saadaan vinkkejä erilaisista
rahoitusmahdollisuuksista
• Olisikohan meillä
kehittämisen tarvetta?
• Kulttuurimatkailu,
mitähän se on?
• Tarjolla iltapalaa!

Tervetuloa!

Kuortaneen kansanmusiikkipäivä
16.5. klo 14 Aaltosali – vapaa pääsy

Ilmoittautumiset
27.2. mennessä:
annukka.salminen@kuortane.fi
tai puh. 040 739 4451
Kerro mahdollinen ruokavalio.

Tango Del Norte ”Matkalla Buenos Airesiin”
-konsertti, 21.5. klo 13, lukio - liput 10 €

Järjestää kulttuuritoimi

KULTTUURITOIMEN TEATTERIMATKAT KEVÄÄLLÄ • KULTTUURITOIMI JÄRJESTÄÄ • KULTTUURITOIMEN TEAT

Komisario Palmun erehdys – Teatterireissu
Seinäjoen kaupunginteatteriin lauantaina 25.4.2020
• Lähtö kunnantalon edestä
klo 11.50. Paluu takaisin
esityksen jälkeen.
• Matkan hinta 30€. Sisältää
lipun, kyydin sekä väliaikatarjoilun.
• Sitovat ilmoittautumiset
19.3. mennessä:
annukka.salminen@kuortane.ﬁ
tai 040 739 4451
• HUOM. 13.3. jälkeen perutut
varaukset laskutetaan
kokonaisuudessaan
Seinäjoen kaupunginteatteri – kuva: Jukka Kontkanen
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LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA
24.2-26.2. Talviloman aktiviteetit
kuntalaisille
Lisätietoja
www.kuortane.fi/talviloma2020
24.2. Lasketteluretki Himokselle
25.2. Jääkiekkomatsi Tampereelle,
Tappara-HIFK
26.2. Elokuvamatka Alavudelle
Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä
koululainen
1.3. 59. Kuurtanes-hiihto, lisätietoja
www.kuortane.fi/kuurtaneshiihto

5.4. Avoin hallisuunnistuskilpailu
I-Mediat Areenalla
30.4. Talven Mestariliikkujat
-kampanja päättyy. Ilmoitukset
suorituksista 31.5 mennessä
liikuntatoimistoon.
1.5. Kuortaneen kesän
Kuntopyöräilyhaaste käynnistyy.
1.5. Kesän Mestariliikkujat
-kampanja alkaa.
5.5. UKK-kävelytesti
urheilukentällä
21.5. Perinteinen helatorstain
kuntopyöräilytapahtuma.

Lisätietoja vuoroista ja mahdollisista poikkeuksista
www.kuortane.fi/kuntavuorot

2 ryhmää / 5 x 60 min,
25.4., 2.5., 9.5., 16.5., ja 23.5.)
ja kesäkuun alussa
ma-pe 1.-5.6. kello 13-17
8 ryhmää/5 x 60min.
Lisätietoja liikuntatoimen
sivulla www.kuortane.fi/
uimakoulut

12.6. Ikäihmisten kesätapahtuma KuKun majalla

• LIIKUNTAKERHO keskiviikkoisin klo 17.00-19.00
(ohjattu osuus klo 17.30-18.30) ja sunnuntaisin klo 18.00-19.00
(höntsävuoro) Kuortaneen Urheiluopiston jalishallissa I-Mediat Areenalla,
ajalla 8.1.-8.4. Hallin reuna-alueet ovat käytössä 30 min ennen ja jälkeen
vuoron.

• IKÄIHMISTEN LIIKUNTAKERHO torstaisin klo 10.00-12.00
Nuorisokellarissa Kauppakeskus Kuurnan alakerrassa (Keskustie 52).
Kerhossa pelataan mm. bocciaa ja sisä-gurlingia ja tarjolla on myös
liikuntatuokio sekä välikahvit.
Huom! torstain 5.3. vuoro pidetään Opiston keilahallissa.

Kunnan järjestämät
uimakoulut käynnistyvät
huhti-toukokuussa
lauantaisin kello 12-13.

Kuortaneen kesätapahtumia

Kuortaneen kunnan liikuntatoimen maksuttomat ja
avoimet liikunnan yleisövuorot

• LUISTELU- JA MAILAPELIVUORO perjantaisin klo 15.00-16.20
Kuortaneen jäähallissa, ajalla 31.1.-27.3.

Uimaopetukset

21.6. Kuortane Games
8.7. Ruonan Rökkööset
17.7. Vesipuistopäivä
Kirkkorannassa

20.- Kuortaneen
26.7. Kuhina-viikko
23.7. klo 19 Kesäillan musiikkia
Kuortaneen kirkossa.
Esiintyjänä entinen
Kuortaneen yläasteen ja
lukion kuoro.

15.8. Elofestivaali
Leppälänkylässä

TTERIMATKAT KEVÄÄLLÄ • KULTTUURITOIMI JÄRJESTÄÄ • KULTTUURITOIMEN TEATTERIMATKAT KEVÄÄLLÄ

Pieni merenneito – Teatterirmatka
Helsingin kaupunginteatteriin perjantaina 8.5.2020
• Lähtö kunnantalon edestä klo 12.30.
Paluu näytöksen jälkeen. Näytös alkaa
klo 18.30 ja päättyy klo 21.00
• Matkan hinta:
lapset alle 16v. 45€, aikuiset 85€
• Hinta sisältää matkan, teatterilipun
sekä väliaikatarjoilun.
• Sitovat ilmoittautumiset
3.4.2020. mennessä:
annukka.salminen@kuortane.ﬁ
tai 040 739 4451
• HUOM. 3.4. jälkeen peruttu
varaus laskutetaan kokonaisuudessaan.
• Matkaan tarvitaan vähintään 20 osallistujaa.

Helsingin Kaupunginteatteri – Kuvat © Robert Seger
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Kuortaneen Mestariliikkujat kiersivät kolme kertaa maail
Mestariliikkujat on kuntalaisten liikuttamisen haastekampanja, jossa
aktivoidaan harrastamaan talvisia ja
kesäisiä ulkoliikunnan muotoja. Vuoden 2018-2019 talvi- ja kesäkauden
aikana ilmoitettiin 38 Mestarisuksittelijatulosta, joista kertyi yhteensä
38905 km. Mestaripyöräilytuloksia
ilmoitettiin 42 kappaletta, joista kertyi mahtavat 79768 kilometriä. Tuplamestareita kertyi kauden aikana 15
henkilöä. Yhteensä kuortanelaiset
mestariliikkujat etenivät kauden aikana 118673 kilometriä eli 2,97 kertaa maapallon ympäri. Mestariliikkujien palkitsemistilaisuus järjestettiin
marraskuun lopulla (kuva).
Mestariliikkujien kampanjoita uudistetaan vuoden 2020 aikana ottamalla käyttöön laajennetut nimitykset
vuodenajan mukaan eli Talven Mestariliikkujat ja Kesän Mestariliikkujat.
Samalla niihin täydennetään liikkumisen lajivalikoimaa, lasketaan käytettyä
aikaa kilometrien rinnalla ja tarjotaan
alle 16-vuotiaillekin oma kategoria. Lisäksi mestariliikkujille tarjotaan mah-

dollisuus lahjoittaa palkintonsa arvo
(10-20 euroa) paikallisen liikunnan tukemiseen halutulle taholle.
Talven Mestariliikkujat -kampanja
toimii 1.11. – 30.4. välisenä aikana, minkä tavoitteena on liikkua talvimaisemissa:
– 500 km tai 100 tuntia monipuolista ulkoliikuntaa esimerkiksi hiihtäen,
pyöräillen, kävellen, juosten, luistellen,
sauvakävelle tai esimerkiksi lumikenkäillen. Myös uinti tai muu vesiliikunta
hyväksytään. Vaihtoehtoisesti voi pelkästään kävellä 250 km / 50 tuntia.
– Alle 16-vuotiailla talvimestariksi
edellytetään ulkoliikuntaa 200 km tai
50 tuntia.
Kesän Mestariliikkujat – kampanja
toimii 1.5. – 30.9. välisenä aikana, minkä
tavoitteena on liikkua monipuolisesti
ulkona:
– 1 000 km tai 150 tuntia kesäistä
ulkoliikuntaa kuten pyöräilyä, rullaluistelua, juoksua, kävelyä, rullahiihtoa,
uintia, soutua jne. Vaihtoehtoisesti voit
myös pelkästään kävellä 500 km tai
100 tuntia.
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– Alle 16-vuotiailla mestariksi edellytetään 400 km pyöräilyä tai 100 tuntia. Vaihtoehtoisesti voi olla 200 km
kävelyä.
Kampanja-ajan päätyttyä kilometrit
tai tunnit ilmoitetaan liikuntatoimistoon
tai täydennetään sähköiseen lomakkeeseen -Talvimestareiden tulokset
31.5. ja Kesämestareiden tulokset 31.10.
mennessä. Lisätietoja www.kuortane.
fi/mestariliikkujat

Tuplamestarit:
Jussi Sarvikas yhteensä 3829km
(675 km hiihto/kävely+3154 km pyöräily/kävely), Asko Sippola 3800km
(2400+1400), Tapio Niemi 3787km
(657+3130), Tuomo Hirvonen 3722km
(1448+2274), Rauli Mäkelä 3666km
(1842+1824), Matti Vesteri 3370km
(2350+1020), Ritva Rantanen 2717km
(1037+1680),
Kalevi
Hietamäki
2600km (570+2030), Jukka-Pekka
Haapala 2477km (356+2121), Heikki
Mäkinen 1950km (850+1100), Irma
Punkari 1850km (450+1400), Aarno
Kivekäs 1576km (520+1056), Sirpa

man ympäri
Nummela 1500km (380+1120), Pekka
Nummela 1370km (270+1100) ja Raija
Mäkelä 1119km (615+504).

Talvimestarit,
mestarisuksittelijat:

Kesämestarit,
mestaripyöräilijät:

Sauli Lähteenmaa 4000km (P), Asko
Sippola 2400km (H), Matti Vesteri
2350km (H), Johanna Saari 2210km
(H), Anna-Leena Pirhonen 2006km
(H), Rauli Mäkelä 1842km (K), Antti
Lassila 1500km (H), Tuomo Hirvonen
1448km (H), Keijo Pirhonen 1402km
(H), Eila Vesteri 1317km (H), Miika
Myllymäki 1258km (H), Anja Hirvonen
1212km (H), Heli Heinonen 1060km
(H), Ritva Rantanen 1037km (K), Harri Vesteri 960km (H), Heikki Savela
850km (H), Heikki Mäkinen 850km
(H), Antti Myllymäki 837km (H), Arja
Yli-Honkola 700km (H), Jussi Sarvikas 675km (H), Tapio Niemi 657km
(H), Raija Mäkelä 615km (K), Ari Vesteri 600km (H), Hilkka Suomalainen
571km (H), Kalevi Hietamäki 570km
(H), Anita Santanen 551km (H), Helena Auronen 540km (H), Jorma Laitila
535km (H), Valto Maunuksela 530km
(H), Aarno Kivekäs 520km (H), Sakari
Joensuu 518km (H), Eero Rintakallio
500km (H), Taisto Järvinen 500km
(H), Irma Punkari 450km (H), Sirpa
Nummela 380km (K), Jukka-Pekka
Haapala 356km (K), Laura Keskinen
328km (K) ja Pekka Nummela 270km
(K). Lyhenteet H=hiihto, P=pyöräily,
K=kävely.

Antti Järvenpää 8050km (P), Asko
Viitala 4145km (P), Jussi Sarvikas
3154km (P), Tapio Niemi 3130km
(P), Tapani Rintamäki 3077km (P),
Juhani Eskeli 2715km (P), Harri Mäki-Mustapää 2500km (P), Antti Valkama 2385km (P), Tuomo Hirvonen
2274km (P), Salme Seppä 2222km
(P), Erik Isoaho 2142km (P), Jukka-Pekka Haapala 2121km (P), Heikki
Niemi 2120km (P), Kalevi Hietamäki
2030km (P), Ritva Lakso 2014km (P),
Ritva Rantanen 1680km (P), Risto
Seppä 1669km (P), Niina Mäntymies
1589km (P), Eero Vasunmäki 1550km
(P), Aarno Puodinketo 1534km (P),
Jaska Vierre 1500km (P), Antti Lampimäki 1438km (P), Arto Ylinen
1420km (P), Irma Punkari 1400km
(P), Asko Sippola 1400km (P), Harri
Ala-Salmi 1340km (P), Asko Isoaho
1312km (P), Seppo Partanen 1300km
(P), Juhani Hautamäki 1217km (P),
Reijo Lepistö 1200km (P), Esko Hakala 1123km (P), Aarno Kivekäs
1120km (P), Sirpa Nummela 1120km
(P), Antti Järvenpää 1120km (P), Pauli
Paimen 1100km (P), Heikki Mäkinen
1100km (P), Pekka Nummela 1100km
(P), Eeva Sarvikas 1056km (P), Marko
Mäntymies 1441km (P), Vesteri Matti 1020km (P), Rauli Mäkelä 966km
(K), Rauli Mäkelä 858km (P), Marko
Mäntymies 512km (K) ja Raija Mäkelä
504km (K). Lyhenteet H=hiihto, P=pyöräily, K=kävely.

Kesän 2019 kuntopyöräilyhaasteen tuloksia
kirjaamispaikoittain sekä arvontavoittajat
KIRJAAMISPAIKKA

SUORITUKSET

KILOMETRIT

PYÖRÄILIJÄT

Heroja
135
4929
27
Hynnilä
44
1561
17
Kirkonkylä
306
9006
39
Lentilä
169
5805
29
Leppälä
39
850
11
Länsiranta
210
6876
47
Löyä
37
1293
10
Mäyry
69
1876
29
Niinimaa 1
305
6741
21
Niinimaa 2
133
3225
10
Ruona
129
3140
46
Salmi
98
2828
19
YHTEENSÄ				
12 paikkaa
1674
48130
305
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ARVONTAVOITTAJA

Irja Välimaa
Sirkka Saunamäki
Pirkko Siukola
Tapani Rintamäki
Aliina Yli-Kuha
Matti Ala-Salmi
Hellevi Holkko
Essi Hunnakko
Lumi Haapaniemi
Auvo Hakala
Veijo Honkola
Leena Hannula
203 eri pyöräilijää

Arvonta
palkinn
ot
noudet
tavissa
liikunta
sihteerin
toimisto
sta.

Muistoja ja nykyhetkeä Kuortaneella

Muistan sen päivän kun muutin
Kuortaneelle. Se oli jo neljäs asuinpaikkani, ja samalla neljäs asuinkunta, enkä ollut vielä kuin yksitoista
vuotta vanha. Kolmen keskustassa
sijainneen asunnon jälkeen vuorossa oli talo maaseudulla, Ruonalla.
Itse Kuortane oli jo vähän tullut tutuksi, olin käynyt urheiluopistolla
aiemminkin. Muuton jälkeen tulisin
käymään vielä useammin. Pieni kylä
otti uudet asukkaat hyvin vastaan.
Nopeasti opin tuntemaan naapuruston tavalla, johon ei keskustassa
pystynyt. Koulussakin minut otettiin

hyvin vastaan. Se juuri on mielestäni
pienten koulujen etu. Kaikki tuntevat
toisensa ja heidän vahvuutensa ja
heikkoutensa.
Aika kului ja koitti aika siirtya yläkouluun. Pelkäsin sitä etukäteen,
mutta ilmeisesti pelko joko antoi
voimia, tai vain muuttui onnistumisten myötä eteenpäinmenon haluksi.
Seiskaluokka menikin hyvin. Kasi ei
ihan niin, mutta hyvin sekin. En usko,
että olisin onnistunut yhtä hyvin
edellisissä asuinpaikoissani. Täällä
oli hyvin tekemistä kaltaiselleni ADHD:lle ja jos ei halunnut tehdä mi-
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tään, saatoin vain mennä metsään
ja alkaa kirjoittamaan tarinaa tai vain
katsella luontoa. Nyt ysiluokkalaisena edessä on pian jatko-opinnot, minun tapauksessani lukio, joka sekin
Kuortaneelta löytyy. Ei olisi löytynyt
kaikista edellisistä asuinpaikoistani.
Urheilupaikkojakin on todella hyvin, kiitos urheiluopiston. Naisten
SM-Liiga joukkuekin löytyy, joten tasokasta jääkiekkoakin pääsee katsomaan. Ja lentopalloa tietysti. Sitten
on Kuortaneen ja lähistön joukkueet
lähestulkoon kaikissa lajeissa. Urheilun seuraaminen on ollut hyvää
tekemistä. Kalastamaan ja muuten
luonnosta nauttimaan pystyy hyvin. Kuortaneella olen kirjoittanut
jo vaikka kuinka monta romaania ja
novellia, ehkä pian jo niin hyvän, että
uskallan lähettää sen kustantajille
näytille. Olen vahvasti sitä mieltä,
että Kuortane on paikoista, joissa
olen asunut se paras. Vaan entä kaikista käymistäni paikoista?
Helsingissä en viihdy. Siellä joutuu koko ajan varomaan kaikkea,
eikä rauhasta voi puhuakaan. Siihen verrattuna pidän Kuortaneesta enemmän rauhallisuuden takia.
Seinäjoki on paljon pienempi, mutta
sinnekään en haluaisi. Ainakaan nyt,
kun asun jo Kuortaneella. Pienissä
kunnissa ja kaupungeissa taas on
harvoin näin paljon harrastusmahdollisuuksia, joskin ne saattaisivat
ehkä olla osuvampia. Ainoat paikat, joissa asuisin mieluummin, kuin
täällä ovat ulkomailla. Vaan asuisinko siltikään mieluummin niissä, kuin
täällä? Kuortaneella pärjää suomen
kielellä, ulkomailla ei. Ehkäpä Kuortane onkin paras paikka asua? Sitä
on mahdoton todistaa ennen, kuin
on käynyt läpi koko maailman, jota
en tule koskaan tekemään. Niin kuitenkin tällä hetkellä ajattelen. Siis,
että Kuortane olisi paras tai ainakin
hyvä paikka asua.
Aaro Saunala
Kirjoittaja suoritti TET-jaksonsa
Kuortaneen kunnassa

Kirjaston kevät
NÄYTTELYT
LUKUVINKKEJÄ UUSISTA KIRJOISTA MA 9.3. KLO 19
Tule kuuntelemaan lukuvinkkejä
kotimaisesta aikuisten kirjallisuudesta .
Vinkkaajana ”Lentävä joogamatto” -blogin pitäjä Eija Kaipainen.
Esitys kestää n. 45 min ja siihen on vapaa pääsy. Tervetuloa!
OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Hyvä asiakas, muistathan, että omatoimikirjastoon pääsee
kirjastokortilla ja pin-koodilla, kun olet allekirjoittanut
omatoimikirjaston käyttöoikeussopimuksen kirjastossa.
EEPOS-KIRJASTOJEN CHAT-PALVELU
Asiakkaat voivat esittää kirjastoasioihin liittyviä kysymyksiä
Eepos-kirjastojen chat-palvelussa. Palvelu on auki
ma-pe klo 12-18 Eepos-kirjastojen verkkopalvelussa:
https://eepos.finna.fi

Helmikuu 28.2. saakka:
Pasi Puskalan ja Satu Åkermanin
Hetkiä-valokuvanäyttely
Maaliskuu 2.-27.3:
Anne Jurvelin-Pummilan Silta-taidenäyttely
Huhtikuu 1.-29.4.:
Kuortaneen kankaankudontaryhmien ja koululaisten Kässäkerhon
kevätnäyttely
Toukokuu:
1. Kuvataidekoululaisten,
2. Taideryhmän töiden näyttely
Kesäkuu:
Kitta Ala-Louvesniemen
Kaksi puoltani -taidenäyttely
Heinäkuu:
Aila Honkolan
Nypläystöiden näyttely

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
Palveluaika: ma-ke klo 12-19 | to-pe klo 12-16
Arkipyhien aattoina klo 12-16

Aurinkoista kevättä!
T: Helinä ja Merja

Omatoimi- eli itsepalveluaika:
ma-su klo 9-21 joka päivä, myös juhlapyhinä

Hänen Leipänsä noitarokkailee Aallossa pääsiäislauantaina 11.4.2020 klo 21.30

Kuva: Sirpa Inna

Perinnerockyhtye Hänen Leipänsä on ja pysyy 1970-luvulla.

Hänen Leipänsä, 1970-luvun rockia jo vuodesta 1974.

Pääsiäislauantaina noitarokkaillaan retrosti Kuortaneen tyylikkäimmällä stagella: urheiluhotelli Aallon
lauteilla. Umpikuortanelaisen porukan kuopus, rumpalipoika Jukka Laurila päästelee bluesrockia. Astetta
raskaampaa jytää tarjoilee puolestaan entinen nuori
Jorma ”Jopi” Hietamäki. Klassista rockia (CCR, Deep
Purple, Uriah Heep, Status Quo, Dr. Feelgood, Hurriganes) kuullaan yhtyeen iän mukaisesti ainakin 46
biisiä kolmeen settiin annosteltuna. Vapaa pääsy!
Jorma Hietamäki, laulu (1974-)
Markku Laurila, basso (1974-)
Jukka Laurila, rummut ja laulu (vuodesta 1988)
Jukka Viitasaari, kitara (vuodesta 1990)
Jukka Laitila, kitara (vuodesta 2016)

Kevätrieha Alvarin koululla la 16.5 klo 10-13
Temppurata, kasvomaalausta, keppihevosrata, palokunta, kioski,
arpoja ja paljon muuta mukavaa koko perheelle. Tuotto luokkaretkiin.
Järjestää Alvarin koulun oppilaskunta ja vanhempaintoimikunta
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Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa

Kesäpesä aukeaa jälleen
touko-kesäkuun vaihteessa.
Seuraa lähempänä
tarkempaa ilmoittelua.
�Tarvitsemme 4 reipasta,
oma-aloitteista ja vastuuntuntoista asiakaspalvelusta
kiinnostunutta nuorta olethan vuonna 2004 syntynyt
tai vanhempi.
Työ käsittää mm. myyntityötä,
välineiden ja tilojen puhtaanapitoa, ympäristön siistimistä,
markkinointia somessa ja
kenties blogin pitoa.
Työ pitää sisällään ilta- ja
viikonloppuvuoroja.
Työ alkaisi 1.6. ja kestäisi
elokuun puoleen väliin asti.
Toukokuun puolella on
perehdytyspäivä työhön.
Lähetä hakemus yhteystietoineen sähköpostilla
viimeistään 15.3.2020 mennessä
osoitteeseen kuortane@4h.fi
tai Kuortaneen 4H-yhdistys ry,
Keskustie 45, 63100 Kuortane
Lasten ympäristöaiheinen
päiväleiri 3.-6.-luokkalaisille.
Hiihtolomalla to-pe 27.28.2.
Molempina päivinä klo 10-15.
Leirillä tutustutaan mm.
kierrättämiseen, hiilijalanjälkeen ja tuunaukseen.
Laitetaan yhdessä ruokaa läheltä tulevista raaka-aineista ja
tehdään Pelasta Talvi!
-aiheinen pakopeli.
Leiri järjestetään Kuortaneen
yläkoulun tiloissa.
Ilmoittautumiset Sannalle 18.2.
mennessä p. 040 596 5539
4H-yrityskurssi la 18.4.
klo 10-16. Paikka vielä avoin.
Seuraa ilmoitteluamme. Kurssi
toteutetaan yhdessä lähikuntien
4H-yhdistysten kanssa.
Kuortaneen Kunta tukee max
200€:lla uutta 4H-yrittäjää,
joka työllistää itse itseään
kesän aikana. Ilmoittautua voi
kurssille ja kysellä lisätietoja
p. 040 596 5539.
Tulevista tapahtumistamme
ilmoittelemme kauppojen
ilmoitustauluilla, nettisivuillamme: kuortane.4h.fi,
facebookissa, jne.
Seuraile ilmoitteluamme!

ELÄKELIITTO
KUORTANEEN YHDISTYS RY
Tulossa:
- Elokuvat (Alavus/Teatteri Kyntäjä)
- Sokkomatka
- Kaustisen kansanmusiikki
-tapahtuma
- Kesäteatteri
- Neljät tanssit kesällä Kukun
Majalla ja syksyllä Tuurissa
- Pärnun kylpyläloma 6-12.9.20
(yhdessä Alavuden ja Töysän
yhdistysten kanssa)
KESKUSTAN
MÄYRYN PAIKALLISYHDISTYS
tarjoaa jäsenperheilleen ja muille
kiinnostuneille mäyryläisille retken
Peurunkaan la 21.3.
Lähtö Mäyryn Nesteeltä klo 8.30 ja
paluu samaan paikkaan klo 17.30.
Yhdistys tarjoaa ilmaisen matkan ja
kylpylälipun.
Sitovat ilmoittautumiset 4.3. mennessä: 040 730 8674 / Anne.

KUORTANEEN
KANSALLISET SENIORIT ry
v. 2020 vietetään Kuortaneen
Seniorit 40 v. -teemalla
Kevätkokous 12.03 klo 13
Seniorikävely 14.5.
Kympin maastossa
Mukana Kuhinoilla heinäkuussa
Neste-lounaat, keilailu- ja kuntosalivuorot jatkuvat myös
kevätkaudella.
Tervetuloa mukaan toimintaamme
Tarkempia tietoja Viiskunnan ja
Lakeuden Portin ilmoituksista.

KUURTANES-SEURA
Kuurtanes-Seura toivoo
muistoja paimenessa olosta
ja kuvia kotieläimistä.
Laulut ja lorut ovat myös
toivottavia.
Museokuhinoilla voidaan tallettaa
tätä perinnettä, muistella ja elävöittää. Kesää odotellessa…

KESÄKUURTANELAASET RY
Kesäkuurtanelaaset ry jatkaa toimintaansa vuonna 2020 entiseltä
pohjalta. Hallitus kokoontuu lähiviikkoina tarkentamaan tämän vuoden toimintasuunnitelmaa. Sen takia me hallituksen jäsenet toivomme saavamme ehdotuksia toimintamme suhteen.
Hallituksen kokoonpano 2020:
Eeva-Maija Mäki-Maunus, eeva-maija.maki-maunus@kuusnetikka.fi
Sirkku Koski, sirkku.koski@skv.fi
Markus Aaltonen, markus.aaltonen@kolumbus.fi
Aino-Maija Niemelä, ainomaija.niemela@gmail.com
Helena Manninen-Visuri, helena.manninen-visuri@kolumbus.fi
Minna Sippola, minna.sippola@yit.fi
Jukka Kotola, jukka.kotola@kuortane.fi
Erkki Murtomäki, puheenjohtaja, erkki.murtomaki@netikka.fi
Jäseneksi liittyminen:
Kesäkuurtanelaaset ry:n jäseniksi voivat liittyä kesäasukkaat ja paikkakunnalla vakinaisesti asuvat toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.
Kesäkuurtanelaaset ry:n tiliyhteys on Kuortaneen Säästöpankki FI83
4108 0010 5799 39. Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 10 euroa (yhden
hengen talous), 20 euroa kahden tai useamman hengen talous. Viestikenttään merkitään samassa taloudessa asuvien yli 18 v. jäsenten
nimet.
Kesäkuurtanelaaset toivovat myös, että paikkakunnan yritykset, yhteisöt ja asukkaat voisivat liittyä yhdistyksemme kannatusjäseniksi.
Kannutusjäsenmaksu on yrityksille ja yhteisöille 100 euroa ja yksityisille 50 euroa.
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KUORTANEEN LATU
Kuortaneen ladun vetovastuu on vaihtunut ja uutena puheenjohtajana on aloittanut Ulla-Riitta Latvala. Varapuheenjohtaja Reijo Lepistö, sihteeri Elina Niemi, rahastonhoitaja- ja jäsensihteeri Hilkka
Suomalainen, vaellusvastaavat Jussi Ruismäki, Harri Niemi ja Heikki
Ala-Honkola ja kuljetusvastaava Arto Kalliokoski.
Kuortaneen Latu järjestää yhdessä seurakunnan kanssa
Luontokirkon Kesäpesällä 20.5.2020 klo 18.
KuoLan järjestämä kesäretki Rokualle 3.-7.6.2020. Majoitus hotellissa puolihoidolla. Mahdollisuus pyöräilyyn, patikointiin tai muuten
vaan nauttimaan retkestä. Tiedustelut Ulla-Riitta puh. 050 350 8325

KUORTANEEN
METSÄSTYSSEURA RY
Kuortaneen
metsästysseura
ry
vuosikokous torstaina 20.2.2020 klo
19:00 Kuortaneen Lukiolla. Asialistalla sääntömääräiset asiat.
Jäsenet tervetuloa! - Johtokunta KUORTANEEN YRITTÄJÄT RY
kuortaneen@yrittajat.fi
Puheenjohtaja Kati Pasto,
p. 0400 443 147
Tapahtumia 2020 jäsenille
• Yrittäjien aamupala yleensä joka
kuun ensimmäinen arkipäivä,
seuraa FB-sivuja
• Liikuntatapahtuma 13.6.
• Opintomatka alustavasti
elo-syyskuulla
• Sääntömääräinen
vuosikokous 23.10.
• Yrittäjäjuhla Ravintola Aalto, 12.12.
Lisätietoa:
• www.yrittajat.fi/
etela-pohjanmaan-yrittajat/
kuortaneen-yrittajat
• sähköpostilla
• FB & Insta: @kuortaneenyrittajat
Tervetuloa jäseneksi!
LÄNSIRANTAASET RY
Pääsiäisvalakia syttyy Lankalauantaina 11.4.2020 klo 19.30 Länsirannan
venerannassa.
Facebook-sivustolta Länsirantaaset
ry ja Internet sivustolta www.lansirantaaset.com löydät kaikki ajankohtaiset tiedot toiminnastamme.
Hyviä hiihtokelejä ja aurinkoisia
kevätpäiviä kaikille
Nokipostin lukijoille.

MLL KUORTANE
Kuortaneen MLL:n paikallisyhdistys
toivottaa tervetulleiksi kaikki uudet
ja vanhat jäsenet kevätkauden monipuoliseen toimintaan.
Jäseneksi voi liittyä https://www.
mll.fi/tietoa-mllsta/jasenyys/ sekä
tarkistaa sivuilta omat tiedot ajantasalle ja jäsenedut.
Perhekahvila aina tiistaisin klo 10-12
nuorisotiloissa kauppakeskus Kuurnan alakerrassa. Tarjolla ruokaa 3€/
perhe.

Mäyryn Kylä

yhdistys
Pääsiäiskok
ko
11.4. klo 19
Risuja saa tu
oda 30.3. alk
aen,
kone paikall
a 10.-11.4.
Kyläyhdisty
ksen buffet;
kahvia, teetä
, mehua,
makkaraa, p
ullaa.

Ruonan Rin

ki ry
Bingoa sunn
untaisin
8.3. ja 5.4. klo
13 alkaen.
Kahvio auki.
11.4. Pääsiäis
valakia
Kokko sytyte
tään klo 19,
puffetti, sää
varaus.
Avantouinti
a sunnuntais
in
klo 15-18 na
isten vuoro
klo 18-20 m
iesten vuoro
hinta 4€ / ke
rta
Seuraa toim
intaamme:
Facebook.co
m/
Ruonan Rink
i ry

Kevätkokous kunnantalolla 21.4.20
klo 18Seuraa toimintaamme Mll Kuortane
facebook sivuilta. Paljon kivaa toimintaa tulossa lapsille ja perheille!
MÄYRYN
KYLÄYHDISTYS
11.4. klo 19 pääsiäiskokko
Risuja saa tuoda 30.3. alkaen, kone
paikalla 10.-11.4.
Kyläyhdistyksen buffet; kahvia, teetä, mehua, makkaraa, pullaa
6.6. Mäyryn Kesänavaus
Kuharannassa
Minigolf-kökkä, Kajakeilla melomista, Uimarannan avaus
Mäyry tutuksi -pyöräilytapahtumat
touko-elokuu joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai klo 14. Lähtö
aina Mäyryn Nuorisoseuran pihasta. Kohteessa/lopuksi mehua ja/tai
kahvit
3.5. Pukkisillan lenkki
7.6. Kuhajärven kierros
5.7. Piilopirtin retki
2.8. Ypän kallio
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län
Leppälänky
maa- ja
eura ry
kotitalouss
än
Karkauspäiv
29.2.
it
ss
n
karaoketa
klo 20-1.30
uralla. K18.
Leppälän se
npääsy,
Vapaa sisää
eudet
anniskeluoik

Salmen kylä

seura
Pääsiäiskok
ko
Salmirannass
a
pääsiäislaua
ntaina
11.4.2020 klo
19.30.
Salmentie 8
2
Salmen kylä
seura poltta
a
pääsiäiskoko
n
perinteisin m
enoin.
Tervetuloa!

KUORTANEEN SEURAKUNTA
KUTSUU MUKAAN:
• Jumalanpalvelus kirkossa
sunnuntaisin klo 10
• 25.2 klo 11
Laskiaismyyjäiset, srk-talo
• 3.3 klo 18
Siioninvirsiseurat, srk-talo
• 9.3 klo 18
Raamattuopetusilta,
Esa Luomaranta, srk-talo
• 15.3 klo 14
Vauvakirkkohetki, srk-talo
• 22.3 klo 11
Marianpäivän lounas, srk-talo
• 24.3 klo 18.30
Kansanlähetyksen ilta,
srk-talo
• 30.3 klo 18
Raamattuopetusilta,
Esa Luomaranta srk-talo
• 7.4 klo 18.30
Elämyksellinen
pääsiäisvaellus, iltapala,
Haapaniemi
• 8.4 klo 19
”Maria valittu joukossa
vaimojen”, kirkko
• 9.4 klo 19
Kiirastorstain messu, kirkko
• 10.4 klo 10 Pitkäperjantain
jumalanpalvelus, kirkko
• 12.4 klo 10
Pääsiäismessu, kirkko
• 28.4 klo 18.30
Kansanlähetyksen ilta,
srk-talo
• 10.5 klo 15
Ähtärin mieskuoron
konsertti, kirkko
• 28.5 klo 18.30
Kansanlähetyksen ilta
srk-talo
Leirit lapsille Torpalla:
9-10.6. alle 7-10v. ja
28-29.6. yli 10v.
Lisätietoja ja
ilmoittautumisohjeet
nettisivuilta!

Tervehdys Kuharannasta!
Kuharannan ravintola-, majoitustoiminta ja rantasaunapalvelut starttaavat uuteen kauteen,
uusin mutta perinnettä vaalivin
periaattein.
Kun yrittäjä Pauli Lampinen
myi yrityksensä vuoden vaihteessa, ravintola- majoitus-ja
saunapalvelut siirtyivät Kuortane Golfin liiketoiminnaksi.
Koko golf- ja ravintolamyyntiä
johtavana ravintolapäällikkönä
jatkaa tuttu kasvo vuosien varrelta, eli Virpi Aho. – Hän huolehtii joukkoineen kaikkien palvelujen laaja-alaisesta myynnistä.
Ennen golfkauden alkamista,
Kuharanta palvelee tilausperiaattein ja kesään tultaessa päivittäin auki olevana ravintolana,
maukkaine ruokineen, iloisin
ilmein ja tunnelmin. Soita 020
198 3098 tai lähetä tarjouspyyn-

tö osoitteeseen myynti@kuharanta.fi teemme mielellämme
tarjouksen tilaisuuksiinne ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi jälleen luoksemme.
Niin ja äitienpäivästähän juhlat
alkavat Kuharannassa, vielä on
paikkoja vapaana!
Huhtikuun aikana uudistuvat
myös nettisivumme www.kuortanegolf.fi ja www.kuharanta.fi
yhdeksi ja samaksi sivustoksi.
– Käytät sitten kumpaa osoitetta tahansa, yhdistyviltä sivuilta tulevat huhtikuussa näkymään tuoreimmat infomme
golf- varaus- ja kilpailutoimintojen saralta kuten myös ruokatarjontamme, hinnastoineen
ja tarjouspyyntölomakkeineen.
Käythän myös tykkäämässä
meitä Facebookissa. Pidetään
yhteyttä!
T. Virpi

Siunausta talveen ja
tulevaan kevääseen!
Lisätietoja Viiskunnan
kirkollisista ja nettisivuilta:
www.kuortaneenseurakunta.fi

Ravintola
Ravintola
Kuharanta
Kuharanta
Puh. 020
Puh.198
0203098,
198 3098,
myynti@kuharanta.fi
myynti@kuharanta.fi
Vierteentie
Vierteentie
89, 63130
89, 63130
MÄYRY
MÄYRY
• www.kuharanta.fi
• www.kuharanta.fi
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Peltokankaan tekemät puhelinhaastattelut ovat
yksi tärkeä osa historiikkia varten.

Kuortaneen Kunto 100 vuotta
Maineikas
urheiluseura
Kuortaneen Kunto täyttää vuonna 2021
kunnioitettavat sata vuotta. Vaikka juhlavuoteen onkin vielä vuosi
aikaa, niin ainakaan kunnantalolla
työ juhlavuoden osalta ei ole jäänyt
huomaamatta. Lähes joka arkiaamu
Pertti Peltokangas saapuu kunnantalolta löytyneeseen toimistoon kokoamaan yhteen tietoa juhlavuotta
varten suunniteltua KuKun historiakirjaa varten.
– Idea tästä KuKun historiasta
lähti painimiehiltä ja suunnistajilta jo
viime talvena ja syksyllä projektiin
saatiin sitten kunnolla vauhtia. Kirjan
kirjoittajaksi löytyi eläkkeellä oleva historianopettaja, liikuntaneuvos
Lauri Järvinen, joka on kirjoittanut
useita urheiluseurojen historiateoksia, kertoo Peltokangas.
Peltokangas itse tunnetaan Kuortaneella pitkän linjan urheiluvaikuttajana. Kukun puheenjohtajana hän
toimi 70-luvun lopussa. Hän seuraa
edelleen aktiivisesti urheilumaailman tapahtumia ja KuKun toimintaa,
johon hän on sanavalmiina aina valmis kertomaan omat näkemyksensä. Kiinnostus urheiluun sai alkunsa
jo 50-luvulla.
– Nuorena vietin joka kesäsunnuntait urheilukentällä, jonne veljen

kanssa
mentiin isän pyörän
kyydissä. Jossain vaiheessa tajusin, että itsestäni
ei ole urheilijaksi, mutta kiinnostus
urheiluun on näkynyt läpi elämän
rakkaana harrastuksena, Peltokangas muistelee.

Ketä urheilijanuorukaisia?
Tuliko kisamatkasta
jälkipolville kerrottavaa?
Vastaus kerrotaan
tänä vuonna Nokipostissa”.

Kerro muistosi
KuKusta
Tällä hetkellä Peltokankaalla on
edessään iso työmaa. Tarkoituksena
on kerätä hiljaista tietoa KuKun historiasta. Tähän hän toivookin apua
kaikilta KuKun historiasta tietäviltä.
– KuKun historiaa kyllä löytyy
lehtileikkeistä ja arkistoista, mutta
haluaisimme kuulla ihmisten tarinoita urheiluseuran takaa. Niitä tarinoita, joita ei lehtileikkeisiin koskaan
ole päässyt.
Tarinoita KuKusta voi Peltokankaalle käydä kertomassa arkiaamupäivisin Kuortaneen kunnantalolla tai laittamalla sähköpostia
osoitteeseen: peltokangaspertti@
gmail.com
Kuortaneen Kunnon historiikki
julkaistaan loppuvuodesta 2021, jolloin järjestetän myös isompi juhlatilaisuus. Juhlavuosi on tarkoitus olla
esillä muutenkin koko ensi vuoden.
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• Kuortaneen Kunto (KuKu)
perustettu vuonna 1921
• Seuran alla toimii
nykyään ampuma-,
jääkiekko-, nyrkkeily-,
paini-, pesäpallo-,
salibandy- ja yleisurheilujaostot sekä yhteinen
suunnistus-hiihtojaosto.
• Aiemmin seuraan ovat
kuuluneet myös
ampumahiihto-, tennis-,
jalkapallo- sekä poikaurheilu/nuorisojaostot.
Lisäksi seuran väreissä
on kilpailtu nopeuslaskussa ja triathlonissa.

Kuusiolinna Terveys OY / Kuortaneen Ikätori (entinen Oivankulma)
Keskustie 48 A 7, 63100 Kuortane

Tervetuloa turvallisuuspäivään
13.3.2020 klo 11-13

Kuortaneen kunnan valtuustosaliin
Aihe: Ikääntyvän turvallisuus kotona ja pihapiirissä

Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä
Turvallisuuskouluttaja Kari Pukkila luennoi
ja aiheesta toivotaan keskustelua.
Kahvitus.

Tilaisuuden järjestää:
Kuusiolinna Terveys Oy:n
Kuortaneen Ikätori,
Kuortaneen kunnan
kulttuuri- ja sivistystoimi

Seuraa
Kuortaneen Ikätorin
tapahtumia
Viiskunta-lehden
TAPAHTUMAKALENTERISTA.

IKÄTORIN MAKSUTTOMAT PALVELUT YLI 65-VUOTIAILLE

KUNTOUTUSTA YLI 65-VUOTI

MUISTIKAFFILA klo 11-13
poikkea kaffille! Joka kuukauden
toinen perjantai

PE 28.2.20 klo 11-13
aivojumppaa tehtäviä yhdessä porukalla

PE 14.2.20 Ystävänpäivä
Eila Kuusisto puhuu
SPR:n ystävätoiminnasta

PE 27.3.20klo 11-13
liikuntasihteeri
Tuomas Mikkola vieraana

PE 13.3.20
Ikääntyvän turvallisuudesta
kotona ja pihapiirissä -yleisluento
paikka: Kuortaneen Kunnantalo

Pe 24.4.20 klo11-13
aivojumppaa –
tehtäviä yhdessä porukalla

IKÄTORIN AVOIN
JUMPPARYHMÄ IKÄIHMISILLE
maanantaisin, tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 15-15.45
(ei ilmoittautumista)
Fysioterapeutti
Elina Mäki-Hallila
Puh. 040 829 1053

PE 8.5.20 Reenivintti klo 11-13
Hoitotahto- E-P:n muistiyhdistys
Leena Huhtala

Aamu- ja iltapäivätoiminnan terveiset!

Kuortaneella on ollut Apip-toimintaa
jo reilun kymmenen vuotta. Aluksi
Ylijoella ja Alvarissa, sitten oli pieni
väli ettei ryhmää ollut muualla kuin
Alvarissa ja tällä hetkellä on toimintaa kolmella koululla, Ruonalla, Yli-

joella ja Alvarissa. Alvarin ryhmä oli
välillä ihan omissa tiloissaan “Jennylän” yläkerrassa ja sieltä palattiin
eskarin oheen takaisin Alvarin rakennukseen jossa ollaan edelleen.
Samaa hyvää yhteistyötä jatkamme
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MUISTIHOITAJA
Helena Juurakko, 040 653 0866
Kotikäynnit, muistin laajemmat
testit sekä jatkotutkimuksiin
ohjaaminen
Soita ja sovi tapaaminen!

pienemmille oppilaille suunnitellulla osastolla myös uuden koulun valmistuessa keskustan alueelle.
Toimintaa rytmittää ruokailujen
lisäksi ohjattu ohjelma päivittäin, kuten musiikki-, liikunta-, askartelu ja
leikkituokiot. Jokainen ohjaaja suunnittelee ja ohjaa toimintatuokioita
omien vahvuuksiensa mukaan, käytetään eri materiaaleja ja vaihtuvia
aiheita sekä tietysti vuodenaikoihin
ja juhlapyhiin omansa niin saamme
monipuolista ja hauskaa ohjelmaa
lapsille.
Muutaman vuoden olemme Alvarissa käyneet läpi myös tunne- ja
turvataitoja.

KUUSIOLINNA
TERVEYS OY
Kuortaneen terveysasema
on kevään ja kesän
aikana suljettuna:

22.5.2020 sekä
13.7.-26.7.2020
Aurinkoista kevättä
toivottaa terveysaseman
henkilökunta!

IAILLE MAKSUTTA
PALVELUOHJAUS
Palveluohjaaja
Terttu Happonen
arkisin puh. 044 550 1858
Kartoituskäynnit, omaishoidon
yhdyshenkilö, ennaltaehkäisevät kotikäynnit,
palveluohjauskäynnit.
Soita ja sovi tapaaminen!
Muutokset mahdollisia.

Läksyille on varattu myös rauhallista tilaa ja aikaa.
Oman lelun saa ottaa mukaan
keskiviikkona, ja vapaan leikin aika
onkin monelle mieluista, jollei naapurustossa satu olemaan kavereita
lähellä.
Retkeilemme lähiympäristössä,
metsässä, leikkikentillä ja tietysti Urheiluopistolla. Voisi sanoa että
vuosittain on tullut tavaksi ainakin
kevätretki keilahallille ja pulkkamäessä käynti talvella.
Elokuvateatteriin Alavudelle, Kino
Kyntäjään, tehtiin syksyllä yhteinen
retki Ruonan apip-toiminnan kanssa
ja täytettiinkin koko teatteri kerralla!

Apip.n
terveiset
kirjoitteli
Leena Pelton
iemi

19

LIIKU JA NAUTI:
LIIKU JA NAUTI:

••

••
••

Varaa välineet elämykselliseen liikunVaraa välineet elämykselliseen liikuntaan: FATBIKET 20€/tunti ja koko päiväksi
taan: FATBIKET 20€/tunti ja koko päiväksi
vain 50€! Välinevuokraus mm. sukset,
vain 50€! Välinevuokraus mm. sukset,
lumikengät, kenttävaraukset Kuortanehalliin
lumikengät, kenttävaraukset Kuortanehalliin
vastaanotosta, puh. 06 5166 111
vastaanotosta, puh. 06 5166 111
Rentoudu rantasaunalla omalla
Rentoudu rantasaunalla omalla
porukalla, hinnat alkaen 82€/2h
porukalla, hinnat alkaen 82€/2h
(Honkasauna)
(Honkasauna)
Kesän TENNISKURSSIT
TENNISKURSSIT 21.6.
21.6. alkaen,
alkaen,
Kesän
ilmoittaudu
osoitteessa:
ilmoittaudu osoitteessa:
kuortane.com/tenniskurssit
kuortane.com/tenniskurssit

TEKEMISTÄ LAPSILLE:
TEKEMISTÄ LAPSILLE:

••
••

••
••

EPPUSPORTTIS Hiihtolomalla 25. -27.2.
EPPUSPORTTIS Hiihtolomalla 25. -27.2.
ja kesällä 8.-11.6.2020 Hauskalla leirillä
ja kesällä 8.-11.6.2020 Hauskalla leirillä
lajikokeiluita ja upeita kokemuksia taitalajikokeiluita ja upeita kokemuksia taitavasti ohjattuna!
vasti ohjattuna!
KEPPARILEIRI pääsinen 10.-12.4 ja kesä
KEPPARILEIRI pääsinen 10.-12.4 ja kesä
5.-7.6.2020 Koe mahtava Kepparileiri
5.-7.6.2020 Koe mahtava Kepparileiri
Kuortaneella! Leirin aikana harrastetaan
Kuortaneella! Leirin aikana harrastetaan
keppihevosilla monipuolisesti. Leiriläiset
keppihevosilla monipuolisesti. Leiriläiset
pääsevät harjoittelemaan
harjoittelemaan esteratoja
esteratoja ja
ja
pääsevät
uusia
kouluratsastusliikkeitä.
uusia kouluratsastusliikkeitä.

Suosittu SIMMARITENNIS
SIMMARITENNIS 21.6.
21.6. alkaen.
alkaen.
Suosittu
Tennistä ja
ja uintia
uintia 6-12
6-12 -vuotiaille.
-vuotiaille.
Tennistä
TERVIS-LEIRI 31.7.-2.8.2020!
31.7.-2.8.2020!
TERVIS-LEIRI
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Training Campit
Campit kokoavat
kokoavat omien
omien lajiensa
lajiensa taitajat
taitajat leireilemään
leireilemään Kuortaneen
Kuortaneen UrheiluopisUrheiluopisTraining
ton
upeisiin
puitteisiin
myös
kesäloman
aikana.
Haluatko
tulla
kesälomalla
hiomaan
ton upeisiin puitteisiin myös kesäloman aikana. Haluatko tulla kesälomalla hiomaan
lajitaitojasi huippuvalmentajien
huippuvalmentajien opastamana?
opastamana? Training
Training Campit
Campit ovat
ovat juuri
juuri sinulle!
sinulle!
lajitaitojasi
Training Camp
Camp -kalenteri
-kalenteri päivittyy
päivittyy kesän
kesän lähestyessä.
lähestyessä. Käy
Käy tutustumassa
tutustumassa jo
jo varmistuvarmistuTraining
neisiin lajileireihin
lajileireihin osoitteessa
osoitteessa www.kuortane.com/trainingcamp
www.kuortane.com/trainingcamp
neisiin
Tiedustelut: camp@kuortane.com
camp@kuortane.com
Tiedustelut:
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Joka päivä hyvää ruokaa buffetissa
Joka päivä hyvää ruokaa buffetissa
ja á la Carté-listalta, kahvilat avoinja á la Carté-listalta, kahvilat avoinna. Tervetuloa vaikka hiihtoladulta!
na. Tervetuloa vaikka hiihtoladulta!
su 23.2. ja ti 25.2.2020 laskiaispullia
su 23.2. ja ti 25.2.2020 laskiaispullia
Cafe Tassissa
Cafe Tassissa
la 11.4.
11.4. Pääsiäisrock
Pääsiäisrock Hänen
Hänen leipänsä,
leipänsä,
la
vapaa pääsy.
pääsy. Avoinna
Avoinna 02.00
02.00 asti
asti
vapaa
la 1.5.
1.5. Vappupäivänä
Vappupäivänä vappubuffet
vappubuffet
la
16
€
aik./
lapset
–
50
% Ravintola
Ravintola
16 € aik./ lapset – 50 %
Aallossa
klo
12.00
–
17.00
Aallossa klo 12.00 – 17.00
su 10.5.
10.5. Äitienpäivälounas
Äitienpäivälounas 27
27 €
€ aik./
aik./
su
lapset -50
-50 %
% klo
klo 12.00
12.00 –
– 15.00
15.00
lapset
la 16.5.
16.5. klo
klo Kuortaneen
Kuortaneen kansanmukansanmula
siikkipäivä Ravintola
Ravintola Aallossa
Aallossa
siikkipäivä
Päivän aikana
aikana ohjelmaa
ohjelmaa koko
koko
Päivän
perheelle. Ohjelmaa
Ohjelmaa ja
ja tanssia
tanssia klo
klo
perheelle.
14.00 –
– 02.00,
02.00, Vapaa
Vapaa pääsy
pääsy
14.00
30.5. Lakkiaispäivälle
Lakkiaispäivälle á
á la
la cartécarté30.5.
listaltamme
herkut
vaivatta
valmiilistaltamme herkut vaivatta valmiiseen pöytään!
pöytään!
seen
Apteekin palvelupiste
palvelupiste kioskissa,
kioskissa,
Apteekin
avoinna päivittäin
päivittäin 7.00
7.00 –
– 21.00
21.00
avoinna

