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Tunnus sloganin kanssa

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

si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con com-

mo 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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ja tapahtumia ympäri vuoden. Asu-
miseenkin on nykyään tarjolla usei-
ta eri elämäntilanteeseen sopivia 
vaihtoehtoja. Yrittäjien määrä suh-
teutettuna asukaslukuun taas ker-
too jotain parhaasta paikasta yrittää, 
kuten siitä kertoo maan pienimpiin 
kuuluva työttömyysprosenttkin.

Kun listaan lisää mahtavan luon-
non, niin Kuortane todellakin on pa-
ras paikka elää ja yrittää.

Markkinointikampanjaan käytetyt 
rahat aiheuttavat aina tietysti myös 
kritiikkiä. On helppo laittaa vastak-
kain eri asioita ja verrata mitä mark-
kinointiin käytetyllä rahamäärällä 
olisi voitu saada. Tosiasia nykyään 
on kuitenkin se, että jos kunta ei 
näy, niin kuntaa ei ole olemassa. Oli 
kunnassa sitten kuinka hyvät palve-
lut tahansa. Monesti meillä voi myös 
olla väärä kuva siitä, kuinka hyvin 
kunta tosiasissa tunnetaan muualla 
maassa, siinä lähelläkään.

Nyt startannut kampanja on 
Kuortaneen mittakaavassa toki iso. 
Kokonaisbudjetti yli vuoden kes-
tävälle kampanjalle on arviolta 

70 000 €. Kustannukset on kuitenkin 
pystytty jakamaan usealle vuodelle 
ja peruskampanja onkin toteuttettu 
täysin viestintäbudjetista ilman li-
säpanostuksia. Tämä on onnistunut 
miettimällä uudestaan markkinoin-
ti- ja viestintäbudjetin painotuksia. 
Haaveissa on, että paukut riittäisivät 
vielä tv-mainontaan.

Edelleen se paras markkinointi 
tulee kuitenkin kuntalaisilta itsel-
tään. Kuntalaiset on se voima, joka 
näyttää ulkopuolelle, että Kuorta-
ne tosiaan on paras paikka elää ja 
yrittää. Siksi kannustankin kaikkia 
kuntalaisia mukaan markkinoin-
tikampanjaan levittämään tietoa 
eteenpäin kunnan positiivisista 
asioista.

Toivotetaan tervetulleeksi 
Kuortane 2.0 – Uusi aika

Tuomas Ojajärvi
viestintäkoordinaattori

Kun yli 300 kuntaa Suomessa ker-
too olevansa se paras paikka asua 
ja yrittää, niin jollain konsteilla jou-
kosta on yritettävä erottautua. Kuor-
tane yrittää erottautumista syys-
kuun lopussa aloitetulla  Kuortane 
2.0 – Uusi aika mainoskampanjalla. 
Valtakunnallisen kampanjan tavoit-
teena on nostaa esiin Kuortanet-
ta laajemmalle yleisölle ja antaa 
muuttoa miettiville ajattelun aihetta 
Kuortaneesta.

Kunnanjohtaja Pentti Turunen 
kertoi markkinointikampanjan ava-
ustilaisuudessa, kuinka me uskom-
me, että ainakin Kuortaneella tämä 
”paras paikka asua ja yrittää” on 
myös totta. Tähän on helppo var-
masti Kuortanetta tuntevien yhtyä.

Kuortaneella on hyvät ja toimi-
vat peruspalvelut ja lapsiperheiltä 
tulee kiitosta myös joustavuudes-
ta ja arjen sujuvuudesta. Liikunnan 
harrastamisen mahdollisuudet ovat 
Kuortaneella monipuolisempaa 
kuin useissa isoissa kaupungeissa. 
Vahvan yhteisöllisyyden ansiosta 
täällä on laajaa yhdistystoimintaa 
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Ikäihmisten uusi palvelutalo Majan-
rannan aluella alkaa olla valmis. Ikäih-
miset Ähtärin väistötiloista pääsevät 
siirtymään kotikuntaan vielä ennen 
joulua. Juuri ennen asukkaiden muut-
toa vietetään palvelutalossa avointen 
ovien päivää joulukuun 10. päivä.

Majanrannan alueella on entuu-
destaan jo kaksi palvelutaloa, joissa 
on yhteensä kolmekymmentä te-
hostetun palveluasumisen paikkaa. 
Uudessa vanhustenkotiyhdistyksen 
omistamassa talossa on niinikään 
kolmekymmentä paikkaa. Palvelut 
kaikissa yksiköissä antaa Kuusiolinna 
Terveys Oy.

Uuden palvelutalon rakentamis-
hanke kohtasi alkutaipaleella vaikeuk-
sia, joista kuitenkin päästiin eteenpäin 
kunnan sitkeydellä ja eri tahojen yh-
teistyöllä. Suuret kiitokset paikallisel-
le vanhustenkotiyhdistykselle, joka 
vastasi haasteeseen myönteisesti ja 
lähti rakennuttamaan omistukseen-
sa uutta palvelutaloa. Kunta puoles-
taan vuokraa kiinteistön yhdistykseltä 
vuokratakseen siitä edelleen asuntoja 
ikäihmisille.

Kunta on juuri rakennuttamassa lu-

kiorakennuksen laajennusta. Laajen-
nuksen myötä saadaan kolme uutta 
opetustilaa ja eräitä muita tiloja. Tämä 
mahdollistaa oppilasmäärän nosta-
misen yli 280: n nykyisestä 236: sta. 
Lisäksi kunnan yhtiö on rakennutta-
massa parhaillaan neljänkymmenen 
oppilaan asuntolaa.

Näillä toimenpiteillä halutaan mah-
dollistaa lukion kasvaminen edelleen. 
Parhaillaan valmistelemme tyttöjen ja 
poikien lentopallon jatkamista lukios-
samme yhteistyössä urheiluopiston 
ja lentopalloseurojen kanssa. Tämä 
haaste tuli ajankohtaiseksi, kun Len-
topalloliitto linjasi omaa toimintaan-
sa tässä asiassa eri tavalla. Lukion 
kasvutoimilla turvataan hyvä lukio ja 
vaikutetaan osaltaan koko liikunta-
keskittymän kasvuun muun muassa 
työpaikkojen muodossa.

Myös uuden alakoulun suunnittelu 
on täydessä vauhdissa. Rakennuksen 
materiaaliksi on valittu puu, kyseessä 
on CLT-puurakenne. Urakkakilpailu-
jen aika on ensi helmi-maaliskuussa 
ja kuokka isketään tontilla maahan 
ensi keväänä. Uusi, nykyaikainen 150 
oppilaan Alvarin koulu on valmis ke-

säkuussa 2021.
Kaiken kaikkiaan kunta investoi 

näinä vuosina suhteellisen paljon ja 
samanaikaisesti verotulokehitys on 
ollut heikkoa. Tehdyn arvion mukaan 
tilikauden tulos painuu miinuksen 
puolelle vuosina 2019 - 2020 ja kun-
nan lainamäärä kasvaa vuoden 2021 
loppuun mennessä 3300 euroon kun-
talaista kohti. Vuodesta 2022 alkaen 
investointien määrän on suunniteltu 
laskevan ja talouden tunnuslukujen 
jälleen paranevan.

Tänä vuonna Kuortaneen väkiluku-
kehitys on ollut positiivinen. Viimeksi 
koko vuoden tasolla on kuntamme 
väkiluku kasvanut edellisvuoteen ver-
rattuna vuonna 1993. Paikkakunnan 
eri toimijoiden kehittämistyö alkaa 
pikkuhiljaa näkyä myös väkiluvun ke-
hityksessä. Samoin kunnan viimeai-
kaiset panostukset viestintään puhal-
tavat samaan myönteiseen suuntaan.

Pentti Turunen
kunnanjohtaja

KUNNANJOHTAJAN TERVEISET
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Tietoa taloudesta – 
taloushallinto yrittäjän tukena –koulutus tulossa
Miten yrittäjä ja yritys hyötyvät ta-
loushallinnosta? Miten muodostaa 
kokonaiskuva yrityksen taloustilan-
teesta? Miten taloutta suunnitellaan? 
SeAMKin alkuvuonna 2020 Kuusio-
kunnissa järjestämässä taloushal-
lintoon keskittyvässä koulutuksessa 
tullaan vastaamaan muun muassa 
näihin kysymyksiin.

Opi lukemaan 
talouden kieltä
Seinäjoen Ammattikorkeakoulun 
(SeAMK) järjestämän koulutuksen 
tarkoituksena on avata, miten talous-
hallintoa voi hyödyntää yrityksessä 
entistä tehokkaammin. Tilinpäätös 
kertoo yrityksen tarinaa, ja tämä kou-
lutus opettaa sekä lukemaan tätä ta-

rinaa että suunnittelemaan tarinalle 
jatkoakin. Koulutus antaa valmiudet 
ymmärtää taloushallinnon kieltä ja 
työkaluja vaikuttaa yrityksen talou-
den hallintaan.

Kolme lähiopetusiltaa 
Kuusiokunnissa, koulutus 
avoimen AMK:n kautta
Koulutus toteutetaan avoimina am-
mattikorkeakouluopintoina. Opin-
tojakson laajuus on kolme opin-
topistettä ja se koostuu kolmesta 
lähiopetusillasta ja näihin liittyvistä 
tehtävistä. Lähiopetusillat järjeste-
tään Kuusiokuntien alueella. Avoin 
AMK on edullinen vaihtoehto kou-
luttautumiseen: opintojakson (3 op) 
kokonaishinta on 30 €.

Soveltuu kaikille toimialoille
Koulutus on suunnattu yrittäjille, yri-
tysten edustajille ja yrittäjiksi aiko-
ville, jotka haluavat tietoa yrityksen 
taloushallinnosta ja sen hyödyntä-
misestä. Koulutus soveltuu kaikille 
toimialoille.

Opintojakson tarkempi sisältö jul-
kaistaan loppuvuoden 2019 aikana, 
ja varsinainen koulutus toteutetaan 
alkuvuonna 2020. Seuraa ilmoittelua 
mm. Kuortaneen kunnan ja SeAM-
Kin viestintäkanavissa. Voit ottaa yh-
teyttä myös SeAMKin Kuusiokuntien 
korkeakouluasiamies Terhiin (terhi.
ojaniemi@seamk.fi) ja kysellä koulu-
tuksesta tarkemmin.



Kuortaneen Koulumaja 5 ja lukion laajennuksen harjakaiset

Perjantaina 4.10. vietettiin Kuorta-
neella kiinteistöosakeyhtiö Koulu-
majat sekä Kuortaneen Lukion laa-
jennuksen harjakaisia. Tapahtumassa 
tutustutiin rakennushankkeisiin ja 
juhlitiin harjakaisia Kuortaneen lu-
kiolla juhalpuheiden merkeissä.

Uuden opiskelija-asunnon raken-
taminen ja lukion laajennus tulivat 
ajankohtaiseksi Kuortaneen lukion 
kasvun kasvun myötä. Kasvun syynä 
on urheilulukion lajimäärän lisäänty-
minen jalkapallolla. 

Koulumaja 5 tulee yksinomaan 
lukiossa opiskelevien nuorten asu-
miskäyttöön. Kesäisin huoneistoja on 
mahdollisuus vuokrata myös muu-
hun käyttöön. Muun muassa Urhei-
luopiston investoinnit jalkapallo- ja 

telinevoimisteluhalleihin kasvattavat 
majoituskapasiteetin tarvetta ympäri 
vuoden. Huoneistot ovat täysin va-
rusteltuja ja kalustettuja. 

 Lukion laajennusosaan tulee 3 
kpl 80 m2 luokkatilaa, jotka voidaan 
yhdistää samaksi tilaksi siirtoseinien 
avulla. Tilaa voidaan hyödyntää myös 
ylioppilaskokeiden aikana. Lisäksi 
laajennus sisältää oppilaskunnan ja 
oppilashuollon tiloja.

Samassa yhteydessä Lukion ny-
kyisiä tiloja parannetaan jakelukeit-
tiötä ja tarjoilulinjastoja uudistamalla 
sekä  Atk-luokan muuttamisella opis-
kelijoiden ryhmätyö ja oleskelutilaksi. 
Parannuksia tehdään myös paloil-
moitin- ja ilmastointijärjestelmiin.

– Kuortane on pieni, mutta pip-

Kuortaneen kunnanhallitus esittää 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 
valtatie 18:n linjauksen  muuttamista 
Seinäjoen ja Alavuden välillä kulke-
maan Kouran sijasta Mäyryn kautta.

Tämä tielinjaus nähdään turvalli-
sempana ja nopeampana.

Valtatien linjausvaihtoehdoista ha-
lutaan myös taloudellinen vertailu. 
Edullisimman vaihtoehdon valinta tu-

Valtatie 18 linjaus halutaan kulkemaan Mäyryn kautta

kee tieyhteyden aikaisemmin tapah-
tuvaa rakentamista valtatietasoiseksi. 
Kuortaneen kunta on valmis osallistu-
maan selvitystyön kustannuksiin erik-
seen sovittavalla tavalla.

Samalla kunta on esittänyt ELY-kes-
kukselle liikenneturvallisuuden ke-
hittämistä Mäyryn risteyksessä sekä 
maantie 711 perusparantamista.

Uuden koulun edistyminen

Uuden alakoulun suunnittelu etenee 
aikataulun mukaisesti. Tällä hetkellä on 
kilpailutettu ja valittu arkkitehti, läm-
pö-, vesi-, ilmaistointi-, automaatio- ja 
rakennesuunnittelijat. Luonnoksia on 
piirretty, joista nyt luonnos 3 menossa. 
Loppuvuoden aikana yritetään saada 
kuvat valmiiksi urakointikilpailutusta 
varten. Suunnitelmien mukaan raken-
tamisessa pitäisi päästä käyntiin kesäl-
lä 2020.

Avoimet ovat Kuismankartanolla

Uudessa Kuismankartanon palvelu-
keskuksessa vietetään avoimien ovien 
päivää 10.12. klo 16-20. Glögi ja pipari-
tarjoilu. Tervetuloa.

Heikki Kuhan 

100-vuotisrahasto

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

Hakemuksen voi osoittaa:

Heikki Kuha 100-vuotisrahasto

Kuortaneen kunta

Keskustie 52

63100 Kuortane

Kuortaneen kunnantalo on suljettuna 23.12.2019-1.1.2020

Piparkakkutalonäyttely 
ja kilpailu Kuortaneen 
kirjastossa 2.-22.12.

Nuorisotoimi tarjoaa 2 kg ilmaista 
piparkakkutaikinaa teoksen tuot-
tamista varten. Taikinalipukkeita 
voi hakea kunnan infosta ja ne 
voi lunastaa Kuortaneen K-mar-
ketista.

Näyttelyyn/kilpailuun osallis-
tuvat piparkakkutalot tulee olla 
valmistettu perinteisesti pipar-
kakkutaikinasta ja viimeistelty 
syötävillä koristeilla. Muuten tyyli 
on vapaa ja luovuutta voi aiheen 
käsittelyssä käyttää surutta hy-
väkseen.

Sarjat: 
alle 12v, 13-18v ja yli 18-vuotiaat.
Yleisö saa näyttelyn aikana ää-
nestää omaa suosikkiaan.

Talot tulee tuoda kirjastoon 
2.12.2019 klo 17-18.

Jouluvaellus
11.12. klo 18 

Lähtö Majantallin 
parkkipaikalta 

klo 18

KUORTANEEN KUNTA TIEDOTTAA
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purinen pitäjä, jossa onkin edelleen 
täällä vauhti päällä. Kuortaneella ei 
todennäköisesti olisi lukiota, ilman 
urheilun tuomaa erityistehtävää. Ur-
heiluopiston ja lukion luoma kam-
pusalue onkin todella ainutlaatuinen 
kokonaisuus, jota ei muualta löydy. 
Siksi kunnan on tärkeä ylläptää tätä 
nuorten mahdollisuutta yhdistää toi-
sen asteen koulutus ja tavoitteellinen 
kilpaurheilu, totesi Kuortaneen kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Annu 
Ridanpää-Taittonen harjakaisten juh-
lapuheessaan.

Uuden koulumajan huoneistoi-
hin pitäisi ensimmäisten asukkaiden 
päästä jo tämän vuoden puolella. Lu-
kion laajennusosa valmistuu keväällä 
2020 ennen ylioppilaskirjoituksia.



Myynnissä 

Valtra 6350 Hi-tech -traktori

Kuortaneen kunta laittaa loppuvuoden 
aikana myyntiin huutokaupalla kier-
tonet.fi sivustolle vanhan Valtra 6350 
Hi-tech traktorinsa.

Tietoa traktorista: 
Valtra Etukuormain 960 Euro/Vila 
Kiinnitys, mekaaninen kauhanlukitus 
selecto 3 ja softdrive
3 Hydrauliikkalohkoa, autocontrol/
sähkönostolaite, Hydraulinen suun-
nanvaihto, Majakka, Etulokarit, Pusku-
tuet, Ilmaistuin, Manuaalinen Ilmas-
tointi, Turbiinikytkin, Palapintarenkaat 
etu 400/80/28 30% taka 480/80/38 
50%

Kaikki huollot ja korjaukset on tehty 
ajallaan. 500 h öljynvaihtoväliä pidetty 
ja suurinpiirtein 2 kertaa vuodessa.

Lisätietoa:

Teemu Killinen, p. 0400 567 917

Nuorten 

itsenäisyyspäivän juhla

5.12. klo 20 alkaen 

Nukessa

Juhla on tarkoitettu 

yläkoululaisille ja 

vanhemmille

(juhlavaatetus)

Jouluvaellus
11.12. klo 18 

Lähtö Majantallin 
parkkipaikalta 

klo 18

Jouluvaellus

12.12. klo 19 

Lähtö Majantallin 

parkkipaikalta 

klo 19

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.

Seuraava Nokiposti 
ilmestyy 20.2.2020,

aineistot 4.2. mennessä
osoitteeseen: 

tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

ILMOITA NOKIPOSTISSA

Nokiposti ilmestyy 
seuraavan kerran 20.2.2020 
ja se jaetaan Kuortaneella 

kaikkiin kotitalouksiin. 

Mikäli haluat 
ilmoittaa Nokipostissa, 

pyydä sähköpostisi liittämistä 
Nokipostin postituslistalle 

osoitteessa: 
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi 

tai soita 0400 832 776.
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nitelma, koska kuntamme talous on 
tiukka tulevinakin vuosina. Toisaalta lii-
kuntaan, hyvinvointiin sekä terveyteen 
edistämiseen kannattaa satsata. Tule-
vaisuudessa myös osa valtionosuuk-
sista voidaan tulla sitomaan kuntalais-
ten olemassa olevaan terveyteen sekä 
toimiin näiden kehittämiseksi.

Liikuntaohjelma toimii jatkumona 
v.2017 hyväksyttyyn kuntastrategiaan 
vuosille 2017-2025 sekä vuonna 2018 
laadittuun Kuortaneen kulttuuristra-
tegiaan vuosille 2018-2021. Liikunta-
ohjelman suunnittelu alkoi keväällä 
yleisellä kuulemistilaisuudella, jo-
hon kutsuttiin kaikki yhdistykset sekä 
asiasta kiinnostuneet henkilöt tai tahot. 
Tilaisuudesta saatiin mielipiteitä toimi-
vista sekä hyvistä asioista, mutta myös 
uusia kehitysideoita. Tämän jälkeen 
ohjelmatyö on jatkunut perehtymisenä 
viimeisimpään tietoon terveyden edis-
tämiseen sekä liikunnan merkitykseen 
hyvinvoinnille. Syksyn aikana on tehty 
kuntalaisille suunnattu liikunta- ja va-
paa-aikakysely, jolla saadaan laajem-
pi näkemys niin kuntalaisten tervey-
destä, mutta myös liikuntapaikkojen 
käyttötietoa, haasteista vähäiseen lii-
kuntaharrastamiseen sekä toiveita 
tulevaisuuden liikuntapalveluiden ke-
hittämiseksi. Työ jatkuu vielä selvittä-

Kuortaneen liikuntaohjelma – 
suorastaan liikuttava mahdollisuus muutokselle

Terveyden edistämisessä liikkumisel-
la sekä passiivisen istumisen tai pai-
kallaanolon vähentämisellä on suuri 
merkitys ihmisen terveydelle pitkällä 
aikavälillä, mutta myös tässä ja nyt. Vii-
meisin liikuntasuositus 18-64 vuotiaille 
(kuva 1) korostaa aiempien määrämit-
taisten (30 min tai 10 min) liikuntatuo-
kioiden sijaan kaikenlaista liikuskelua 
ihmisen arjessa eri paikoissa. Jokainen 
askel ja askare kannattaa todellakin 
ottaa, sillä jo pienikin liikuskelu aktio-
voi lihaksia, vähentää kehon kuormit-
tumista ja lisää tuki- ja liikuntaelimis-
tön hyvinvointia. Mutta toisaalta unen 
määrää sekä laatuakaan ei voi unoh-
taa, sillä riittävä uni takaa aivoillekin 
mahdollisuuden levätä hetkisessä ja 
ärsykkeitä tulvivassa arjessa. 

Kuortaneen kuntaan laaditaan tä-
män vuoden aikana liikuntastrategia 
vuosille 2020-2024. Liikuntastrategiaa 
tullaan kutsumaan liikuntaohjelmak-
si, joka kuvaa paremmin sen toimin-
nallista luonnetta. Viime vuosina vas-
taavia suunnitelmia on tehty useissa 
kunnissa. Ohjelman puitteissa luotava 
asiakirja on suuntaa antava ja toivon 
mukaan myös tulevaisuuden päätök-
siä ohjaava. Isompien investointien ja 
palveluhankkeiden osalta on tärkeää 
aikaansaada pidempiaikainen suun-

mällä liikuntapalveluiden nykytila sekä 
eri-ikäisille kuntalaisille tarjottavien 
liikuntamahdollisuuksien riittävyys ja 
laatu. Lisäksi työssä selvitetään liikun-
taa tai muuta vastaavaa toimintaa tar-
joavien yhdistysten tai muiden tahojen 
toimintaedellytykset kunnassa. Ennen 
varsinaista lautakunta-, hallitus- ja 
valtuustokäsittelyä, liikuntaohjelmaa 
tarkennetaan laaja-alaisen työryhmän 
tuella. Liikuntaohjelman toteutus alkaa 
vuoden 2020 alusta. 

Liikuntaohjelman tavoitteena on li-
sätä kaiken ikäisten kuntalaistemme 
liikkumista osana elämää ja arkea. 
Osaan näistä toimista jokainen meis-
tä voi vaikuttaa itse, mutta toisaalta 
julkisen toimijan tulee mahdollistaa 
osa tästä vähän kuin huomaamatta, ja 
tukea eri tavoin yksilöitä omissa elä-
mäntapavalinnoissaan muun muassa 
neuvonnan kautta. Etsikäämme siis 
liikuttavia mahdollisuuksia heräämi-
sestä nukahtamiseen niin itselle kuin 
lähimmäisillekin. Paikkoja liikunnan ja 
liikuskelun lisäämiseksi löytyy kotoa 
(sisältä ja ulkoa), siirtymisistä eri paik-
koihin, kodin ulkopuolella olevista pai-
koista (päiväkoti, koulu, työpaikka, van-
hainkoti, julkiset tilat…) tai vapaa-ajalta 
vaikkapa omien harrastusten parista. 
Liikuntaa voi toteuttaa monin eri tavoin 

2018-2019 Mestariliikkujien 
palkitsemistilaisuus 

torstaina 28.11.19 
kunnantalolla klo 18:00 alkaen (tarjoilu klo 17:30)

Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Kunnon yhteinen 
vuoden 2019 urheilijoiden ja urheilutoimijoiden 

palkitsemistilaisuus
perjantaina 20.12.19 

lukiolla klo 18:00 alkaen (tarjoilu klo 17:30)

Ehdotukset kunnan palkittavista stipendinsaajista 
sekä Kunnon Kuortanelaisesta 

toimitettava liikuntatoimelle marraskuun loppuun mennessä.
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59.
Kuurtanes-

hiihto 
vko 8-vko 9



sisällä ja ulkona. Se on kivaa ja se tuot-
taa mielihyvää. Olisi hyvä löytää itsel-
leen sopivan kiinnostavia ja luontaisia 
tapoja liikkua yksin tai yhdessä esimer-
kiksi kaverin tai perheen kera.

Selvitystyön avulla etsitään keinoja 
houkuttelevien, laadukkaiden, mo-
nipuolisten ja edullisten liikuntapal-
veluiden turvaamiseksi kuntalaisille 
tulevinakin vuosina. Lisäksi tavoite on 
keskittyä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen, liikuntapaikkarakenta-
misen ja -tarjonnan monipuolisuuteen 
sekä urheilu- ja harrastustoiminnan 
edistämiseen (huippu-urheilu, lasten 
ja nuorten urheilu, urheilutapahtumat, 
harrastetakuu). Erityisesti huomiota 
kiinnitetään lasten- ja nuorten sekä 
vähän liikkuvien kuntalaisten toiminta-
edellytysten parantamiseen eri tavoin, 
periaatteella ”liikunta on kaikkien kan-
salaisoikeus”. Toteutukseen tarvitaan 
mukaan kunnan lisäksi kaikki mahdol-
liset tahot ja toimijat. 

Tulevaisuudessa asioita on ajatel-
tava ja toteutettava uudella tavalla, 
jotta muutos on mahdollista isommas-
sa mittakaavassa. Haastankin kaikki 
kuntalaiset liikkumistalkoisiin mukaan. 
Tehdään yhdessä se, mitä toiset vielä 
miettivät. Kuortaneella on liikuttava 
mahdollisuus muutokselle! 

Tuomas Mikkola
liikuntasihteeri

Viikoittainen liikkumisen suositus 18-64-vuotiaille (UKK-Instituutti)

Tunnus sloganin kanssa

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

si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con com-

mo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et 

pero mo berum atis evelita tecturio vit fugitati aut por autatent quibus andus.

7

Nuorisourheilun tukemiseksi Kuortaneen 

Kunto on päättänyt lähteä mukaan ”peuk-

ku”-etukorttiprojektiin. Projekti on lähtenyt liik-

keelle Ähtäristä ja mukana on jo yli 300 yritystä.

Idea on hyvin yksinkertainen; paikalliset yritykset myöntävät peuk-

kukorttia vastaan tietyn alennusprosentin yrityksen tuotteista tai 

palvelusta. Urheiluseura myy korttia kuluttajille ja saa jokaisesta 

myydystä kortista tietyn summan urheiluseuran toimintaan. Kon-

septissa yritykset lisäävät myyntiään ja samalla ohjautuu varoja 

nuorison liikuntaharrastuksen tukemiseen. Kortti on voimassa aina 

vuoden kerrallaan.

Kuortaneen Kunto esittelee konseptia joulukuhinoilla 22.11.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN JA PEUKUTTAMAAN!

Lisätietoja netistä osoitteesta: www.hyvinpyyhkii.com

”Peukku” -etukortti Kuortaneelle SALMIRANNAN AVANTOUINNIT 
Salmirannassa, Salmentie 82.

Avantouintikausi 
alkaa 1.10 ja päättyy 30.4

– joulutauko 24.12.–1.1.

TIISTAI naiset 17-20
KESKIVIIKKO miehet 18-21

TORSTAI naiset 18-21
PERJANTAI miehet 18-21

Kausimaksut 
- kerran viikossa 60€

- kaksi kertaa viikossa 90€
Kertamaksu 4€

Lapset alle 16 vuotta 
puoleen hintaan

Tervetuloa!



Kuortaneen kouluilla järjestetään 
erilaista yhteisöllisyyttä vahvista-
vaa toimintaa sekä koulun omana 
toimintana että yhteistyönä mui-
den tahojen kanssa. Tässä Alvarin 
6.luokan kokemuksia seurakunnan 
ja koulun yhdessä järjestämästä yö-
koulusta.

”Olimme yökoulussa Lapuan Kaa-
ranmännikössä 24.10.-25.10. -19. Yö-
koulun meille järjestivät rehtori Sai-

la, kuraattori Niina, seurakunnasta 
Lettu ja opettajamme Inga.

Lähdimme yökouluun koulupäi-
vän jälkeen. Pelasimme erilaisia pi-
hapelejä, kuten Tuo minulle -leikkiä. 
Sitten kävimme syömässä. Sen jäl-
keen opettajamme piti meille yhtei-
sen pelihetken.

Omalla ajalla kuuntelimme mu-
siikkia ja olimme kavereiden kanssa.

Kun tuli pimeää, pelasimme vink-
kiä. Se on piilopeli taskulamppujen 

Alvarin koulun 
6. luokan 
yökoulu
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kanssa. Ennen iltapalaa paistoimme 
makkaraa nuotion äärellä. Tulimme 
iltapalalle, jonka jälkeen pelasimme 
lautapelejä ja söimme nyyttäriherk-
kuja.

Hieman ennen nukkumaanme-
noa aikuiset tekivät meille pienen 
jekun, mutta ei siitä enempää...”

Kirjoittanut: 
Ruut, Elviira ja Aurora

”Paikka on ollut erittäin viihtyisä, porukka on ollut ihanan aktiivista, mukavaa ja käyttäytynyt esimerkillisesti. On ollut kivaa, että kaikki ovat olleet ohjelmassa aktiivisesti mukana. Ohjelma on ollut mukavaa. Aikuisia on toteltu ja yöllä oli hyvä kaikkien nukkua 
rauhassa.”



Leppälän koululla oli viikkojen 43-
44 monialaisena oppimiskokonai-
suuden aiheena kansainvälisyys. 
Opiskelun kohteena olivat moni-
kulttuurisuus, kansainvälisyys sekä 
eri maiden tavat ja kielet. Oppilaat 
lauloivat lauluja maailmalta ja soitti-
vat mm. ukulelea. 5-6 –luokkalaiset 
tekivät esitelmiä henkilöistä, jotka 
ovat edistäneet merkittävällä tavalla 
ihmisoikeuksia, rauhaa ja kestävää 
kehitystä maailmassa. 2-4 luokilla 
taas käsiteltiin YK:N lasten oikeuk-
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sia ja Google Earth:lla tutustuttiin eri 
maihin oppilaiden valitsemista koh-
teista.

YK:n päivänä koululla vieraili kii-
nalaissyntyinen Jane Eteläaho Ala-
järven 4H-yhdistyksestä, joka esitte-
li kiinalaista kulttuuria ja esineistöä. 
Lapset saivat harjoitella kiinalaisten 
kirjoitusmerkkien tekemistä ja ope-
tella muutamia sanoja ja lauseita kii-
naksi. Keskuskeittiö oli valmistanut 
aasialaistyyppisen ruuan, jota lapset 
söivät syömäpuikoilla. Jane opasti 

syömäpuikkojen käytössä. ”Tikuilla” 
syöminen, kiinan kieli, sormiakro-
batiaa vaativat pallot ja ”tuplakalat” 
(onnea tuottavat koriste-esineet) jäi-
vät erityisesti lasten mieleen.

Jane Eteläaho kertoi opettajille 
kiinalaisen ja suomalaisen koulujär-
jestelmän eroista ja ihastui 3. luokan 
oppilaiden piirtämiin ihastuttavan 
erilaisiin pandapiirustuksiin. Kiinassa 
Janen mukaan opettaja antaisi oppi-
laille yhtenäisen ohjeen, jonka mu-
kaan panda täytyisi piirtää.

Isot päiväkotilaiset ovat Metsämör-
rejä, keskikokoiset Metsämyttysiä 
ja kaikkein pienimmät Metsänup-
pusia. Metsänuppuset puuhaavaat 
lähimetsässä viikottain laulellen, 
loruillen ja leikkien. Kaikkia aisteja 
käyttämällä, mm. maistamalla, hais-
tamalla ja tuntemalla tutustumme 
metsään turvallisesti yhdessä oman 
ryhmän aikuisten kanssa. 
Ja kaiken mukavan touhun 
lomassa on kiva ottaa 
repusta pienet 
metsäeväät ja 
istahtaa mättäälle 
nauttimaan 
tuulen huminaa 
kuunnellen!

Päiväkoti Kuperkeikassa Suomen Ladun Metsämörritoimintaa

Kansainvälisyyttä Leppälän koululla

”Ryömin 
yli mättäiden,

kalliolle kiipeilen,
sammakkona 

hyppelen.
Metsässä 

on hauskaa!”
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Kuortane on yksi niistä 70 paikka-
kunnasta, jossa toimii ESR-rahoit-
teinen kohtaamo-hanke. Hankkeen 
keskeisenä palveluna on Ohjaamot, 
jotka ovat kaikille alle 30-vuotiaille 
nuorille suunnattuja matalan kyn-
nyksen palvelupisteitä. Sirpaleisessa 
palveluverkostossa on välillä vaikea 
löytää oikeaa pistettä omaan tilan-
teeseen, joten ohjaamoissa kaikki 
palvelut löytyvät saman katon alta.

Ohjaamo tukee erityisesti erilai-
sissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja 
edistää koulutukseen ja työelämään 

kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset 
tilanteet huomioidaan Ohjaamoissa 
ja tarjottava ohjaus ja tuki voivat si-
sältää monia eri vaiheita.  Ohjaamon 
tavoitteena on toimia nuoren tukena, 
kunnes tilanteeseen löydetään pi-
dempikestoinen ratkaisu esimerkiksi 
yhteistyöverkoston tarjoamien pal-
veluiden kautta tai nuoren siirtyessä 
opintoihin tai työelämään. 

Ohjaamosta nuori saa maksutta 
neuvontaa, ohjausta ja sparrausta  
työllistymiseen, opiskeluun ja oman 
tulevaisuuden suunnitteluun sekä 

tukea arkeen ja hyvinvointiin liitty-
vissä asioissa. 
Nuoren ei tarvitse tietää, mikä on oi-
kea taho hoitamaan asiaasi tai minkä 
alan ammattilaiselta saisit apua. Riit-
tää, että löydät lähimmän Ohjaamon 
ja astut sisään.

Kuortaneen Ohjaamo on osa Kuu-
siokuntien ohjaamoja. Ohjaamon 
palveluja voi hakea siis myös  Alavu-
delta, Soinista ja Ähtäristä. 

 Lisätietoa osoitteesta: 
ohjaamot.fi

Ohjaamosta matalan kynnyksen apua nuorille

Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet

Klo 10.00 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus

Seppelten lasku haudoille

Abiturientin puhe

Kirkkokahvit seurakuntatalolla

Klo 12.30 Itsenäisyyspäivän konsertti kirkossa, 
Lepistö & Helenius.

Kuortaneen 
ohjaamopisteen 

löytää osoitteesta 
Keskustie 45, 

Kuortane (Nuke). 

Ohjaamo on 
avoinna 

torstaisin 
klo 14-16 

Puh: 046 920 4050

Sähköposti: 
ohjaamokuusiokunnat

@kuortane.fi
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Jalkaväkirykmentti 23 (JR 23) oli 

yksikkö talvisodassa, jonka perus-

ti Etelä-Pohjanmaan sotilaslääni. 

Rykmentti tuli kuuluisaksi Taipaleen 

taistelusta, mutta kävi sodan loppu-

vaiheessa ankaria taisteluja myös 

Vuosalmella Äyräpäässä.

Rykmenttihistoriakirjan ensimmäi-

nen painos ilmestyi 2011 ja myytiin 

loppuun kahdessa kuukaudessa. En-

simmäisen painon jälkeen ilmaantui 

materiaalia joka olisi ehdottomasti 

kuulunut kyseiseen rykmenttihis-

toriaan liitettäväksi, mutta jota ei 

ehditty ensimmäiseen taittoon va-

Laurilan Verikoirat teoksesta tehdään täydennetty II-painos

litettavasti enää lisäämään. Lisäksi 

uskomme että jollain on edelleen 

turvassa valokuvia ja muuta kirjallista 

materiaalia jonka taltioiminen kirjan 

toiseen painokseen olisi paikallaan.

Työryhmä toivookin että mikäli 

omistat valokuvia, päiväkirjoja, jul-

kaisemattomia tarinoita tms., jonka 

toivoisit kirjaan mahdollisesti painet-

tavan, ota rohkeasti yhteyttä.

Raimo Kallioniemi

Elsilänkuja 3, 63100 Kuortane

raimo.kallioniemi@gmail.com

MUISTIKAFFILA 
Joka kuukauden toinen perjantai 
klo 11.00-13.00

Pe 13.12. Muistikaffilan ja Reenivintin 
pikkujoulu

Joulutauon jälkeen jatketaan 
pe 10.1.2020 klo 11-13

REENIVINTTI
Joka kuukauden neljäs perjantai 
klo 11.00-13.00

Joka kerralla aivovoimistelua 
eri menetelmin. Kahvi.

Pe 22.11. Aivojumppatehtäviä 
Kuortaneen Ikätorilla

Pe 13.12. Reenivintin ja muIstikaffilan 
 pikkujoulu

Joulutauon jälkeen jatketaan 
pe 24.1.2020 Kulttuuria ikäihmisille 
-hankkeen esittely ja heidän ohjelmaa, 
Katja Kujala

IKÄTORIN MAKSUTTOMAT PALVELUT KUORTANELAISILLE YLI 65-VUOTIAILLE:

KUNTOUTUSTA YLI 65-VUOTIAILLE 
MAKSUTTA
Ikätorin avoin jumpparyhmä ikäihmisille 
maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 15.00-15.45 (ei ilmoittautumista)
Fysioterapeutti Elina Mäki-Hallila 
Puh. 040 829 1053
Joulutauko 23.12.2019 – 7.1.2020

MUISTIHOITAJA 
Helena Juurakko 040 6530866
Kotikäynnit, muistin laajemmat testit 
sekä jatkotutkimuksiin ohjaaminen
Joulutauko 23.12.2019 – 7.1.2020

PALVELUOHJAUS
Palveluohjaaja Terttu Happonen 
arkisin puh. 044 550 1858
Kartoituskäynnit, omaishoidon 
yhdyshenkilö, ennaltaehkäisevät kotikäynnit.

• Kuortaneen terveysasema on suljettuna 23.-29.12.2019 (vko 52)
•	 Kauden	Influenssarokotuspäivä		la	30.11.2019	klo	8.00-13.00	
 terveysaseman neuvolan tiloissa

Kuusiolinna Terveys OY / Kuortaneen Ikätori

Keskustie 48 A 7, 63100 Kuortane
Seuraa 

Kuortaneen Ikätorin 
tapahtumia 

Viiskunta-lehden 
TAPAHTUMA-

KALENTERISTA.



Kuortaneen
Joulukuhinat
Perjantaina 22.11. klo 16-20

klo 18-20

Kunnan virallinen

Joulunavaus

Kuurnan ulkolavalla:
Pikku Myyn 
talvikarkelot 
klo 18 ja 19

Tonttuilemassa:
 Pienluokan oppilaat ja aikuiset

Lasten 
näytelmäpiiri 

Varaa 

myynti-

paikkasi, 

p. 040 596 5539 

Sanna
Tervetuloa!

Kuortaneen kunta, 
Kauppakeskus Kuurnan Toimijat ry 

Kuortaneen 4H-yhdistys

©Moomin Characters™

Joulupukki

vierailee!

Joulu-

kulkue!

Joulutori 

keskellä 

kylää!

Keskustie 45
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HALUATKO SAADA LUKUVINKKEJÄ 
KIRJALLISUUDESTA?
Nyt asiakkailla on mahdollisuus saa-
da uusia lukuvinkkejä kotimaisesta 
aikuisten kirjallisuudesta ma 9.3. klo 
19. Vinkkaajana ”Lentävä joogamatto” 
-blogin pitäjä Eija Kaipainen. Esitys 
kestää n. 45 min ja siihen on vapaa 
pääsy. Tervetuloa!

NÄYTTELYT 

2019:
Marraskuu: 
Mervi Heikkilän taidenäyttely
Joulukuu: Kuortaneen nuorisotoimen 
järjestämä Piparkakkutalonäyttely

2020:
Tammikuu: Elisa Latva-Hakunin 
”Koulukiusattu”-valokuvanäyttely
Maaliskuu: Anne Jurvelin-Pummilan 
taidenäyttely
Huhtikuu: Kansalaisopiston 
kädentaitajien töiden näyttely
Toukokuu: Kuvataidekoululaisten/
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      
Huom! Jouluviikon palveluajat ovat: 
- ma 23.12. klo 12-16
- pe 27.12. klo 12-16      
Itsepalveluaika:
ma-su klo 9-21 joka päivä, 
myös juhlapyhinä

Kiitos kuluneesta 
kirjaston juhlavuodesta kanssanne!
Hyvää loppuvuotta 2019 
ja onnellista vuotta 2020!

T: Helinä ja Merja 

EEPOS-KIRJASTOJEN 
CHAT-PALVELU 

Eepos-kirjastot ovat ottaneet käyt-
töön asiakkaiden kirjastoasioihin liitty-
viä kysymyksiä varten chat-palvelun 
lokakuussa. 
Palvelu on auki 
ma-pe klo 12-18 
Eepos-kirjastojen verkkopalvelussa 
https://eepos.finna.fi

SATUSIRKUS-KIERTUE 
KUORTANEELLA 11.-13.12.
Satusirkus on Eepos-kirjastojen yhtei-
nen hanke, joka toteutetaan Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirastolta 
saadulla kehittämisavustuksella.
- Satusirkus-tapahtumat sopivat 
 perheille ja alle kouluikäisille 
 lapsille
- Satusirkus vierailee Kuortaneen 
 kirjastossa seuraavina päivinä:
 KE 11.12. klo 16-18 
 nonstop-periaatteella toimiva 
 Maaginen satukone
 TO 12.12. klo 9 ja klo 10 
 nukketeatteriesitys 
 Sirkus Fantasian Hurrikaani show
 PE 13.12. klo 9 ja klo 10 
 nukketeatteriesitys 
 Sirkus Fantasian Hurrikaani show
- Esityksiä varten kirjaston näyttely-
 tilaan pystytetään sirkusteltta
- Esityksiin on vapaa pääsy. 
 Tervetuloa!

TAPAHTUMIA VUONNA 2020

MAUKKA JA VÄYKKÄ -ESITYS 
Teatterikaravaani vierailee esittämäs-
sä kirjastossa valmistamaansa sovi-
tusta Timo Parvelan Maukka ja Väykkä 
-kirjasta pe 24.1. klo 10.15. Esitys kes-
tää noin 45 min ja siihen on vapaa pää-
sy. Tervetuloa!

Kirjaston talvi
KUORTANEEN SEURAKUNTA 
KUTSUU MUKAAN:

• Sunnuntaisin klo 10 
 jumalanpalvelus kirkossa

Kirkossa:
• 1.12 klo 10 Joululaulumessu
• 4.12 klo 9.30 Kynttiläkirkko 
 lapsille ja perheille
• 6.12 klo 10 Itsenäisyyspäivän 
 juhlajumalanpalvelus, 
 kahvitus seurakuntatalolla ja 
 12.30 konsertti kirkossa
• 13.12 klo 18 Lapsiperheitten j
 oululauluilta
• 15.12 klo 19 Kauneimmat joululaulut

Seurakuntatalolla:
• 26.11 klo 18.30 
 Sanan ja rukouksen ilta, 
 kahvitus 18 alkaen
• 4.12 klo 15 Adventtimyyjäiset
• 16.12 klo 11 
 Vanhemman väen joulujuhla
• Tiistaisin klo 13 kirkkokuoro
• Parittomilla viikoilla keskiviikkoisin
 klo 19 raamattupiiri

Lisätietoja seurakunnan sivuilta: 
www.kuortaneenseurakunta.fi ja Viis-
kunnasta.

Siunausta elämääsi ja 
tulevaan adventtiaikaan!

Joulupuu-kampanjassa kerätään lahjoja kuortanelaisille lapsil-
le, jotka muuten voisivat jäädä jouluna ilman lahjaa ja näin ollen 
tuoda joulun iloa vaikeissa elämäntilanteissa eläville perheille ja 
etenkin heidän 0-17 vuotiaille lapsille. Lahjoitetun lahjan tulee 
olla uusi tai itse tehty. Keräyspaikalta saatava pakettikortti kiin-
nitetään pakettiin, jolla se kohdistetaan oikealle saajalle. Keräys-
pisteeltä lahjat toimitetaan anonyyminä kunnan sosiaalitoimen 
kautta suoraan kuortanelaisille lapsille. Lahjoittaja tietää vain lah-
jan saajan sukupuolen ja iän.

JOULUPUU -keräys tulee jälleen!
Keräysajat S-Market 
(pakettikorttien haku ja 
lahjojen palautus):
Pe 29.11. klo 16-20
La 30.11. klo 10-16
Su 1.12. klo 12-16

22.11.-28.11. keräys 
Kuortaneen Urheiluopiston 
vastaanotossa sen 
aukioloaikojen mukaisesti.

Jouluinen vaellus 
”Tie Betlehemiin” 

keskiviikkona 11.12, 
lähtö klo 18.30 

kirkkoherranviraston 
pihasta (Majantie 2) ja 

torstaina 12.12, 
lähtö klo 19

Tule näkemään ja kuulemaan 
ensimmäisen joulun 

tapahtumat!



14

KESÄKUURTANELAASET RY

Syyskokouksessa 12.10.2019 valittiin 
hallitukseen vuodelle 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.nieme-
la@gmail.com
Helena Manninen-Visuri, helena.man-
ninen-visuri@kolumbus.fi
Minna Sippola, minna.sippola@yit.fi
Jukka Kotola, jukka.kotola@kuortane.fi
Kaksi viimeksi mainittua ovat uusia jä-
seniä.
Puheenjohtajana jatkaa Erkki Murto-
mäki, erkki.murtomaki@netikka.fi
Uuden puheenjohtajan löytäminen ei 
onnistunut. Ensi vuonna halutaan ke-
hittää edelleen yhteistyötä kunnan ja 
muiden tahojen kanssa.

Kesäkuvakisan 2019 
tulokset ja palkinnot:
1. ”Auringon kultaama”, Jukka Kahila 
(Kirjakaupan lahjoittama valokuvakirja)
2. ”Vesi määrää muodon” Markus Aalto-
nen (Kunnan lahjoittama löylymittari)
3. ”Tippa poikineen”, Jukka Kahila 
(Ala-Honkolan lahjoittama tikkataulu)

Hallitus kiittää eri yhteistyötahoja ja ke-
säkuurtanelaasten jäseniä kuluneesta 
vuodesta ja toivottaa hyvää loppu-
vuotta. Otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia ja toiveita koskien tulevan 
vuoden 2020 toimintaa.

Erkki Murtomäki, puheenjohtaja

MLL KUORTANE

Perhekahvila kokoontuu NUKE:ssa 
tiistaisin klo 10-12. Tarjolla keittolounas 
pientä maksua vastaan!

Seuraa ilmoittelua Facebookissa!

Syyskokous ma 18.11. klo 18.00 kunnan-
talolla. Tervetuloa kaikki jäsenet ja toi-
minnasta kiinnostuneet! Kahvitarjoilu.

MLL Kuortaneen yhdistys ja perhekahvi-
lan väki kiittää kuluneesta vuodesta ja 
toivottaa kaikille lämmintä ja lapsekas-
ta joulua!

KUORTANEEN LATU

Kesän pyöräilyyn Bongaa 10 kohdetta 
Kuortaneelta palautti vastauksen 130 
osallistujaa. Palkintojen arvonta suori-
tettiin 7.9. Kaatialan Luonto- ja mineraa-
lipäivänä. Arvonnan suoritti Sami Rito-
niemi Lakeuden Sukeltajista. Palkinnot 
osuivat seuraavasti: Mökkiviikko Levillä 
P. Keski-Heikkilä, Luostolla L. Keskinen, 
pyörähuollot A. Kontola ja E. Savela, 
riippumatto H. Lepistö, lahjakortit K. 
Valkama ja K. Korkonen, kuksa E. Sali-
mäki sekä jumppapussit A. Lampimäki 
ja I. Huhtala. Palkinnot toimitettu voitta-
jille.

Seuratkaa ilmoittelua Facebookista 
Kuortaneen Latu, netistä www.kuorta-
neenlatu.fi, seuratoimintapalstoilta ja 
kauppojen ilmoitustauluilta.

KUORTANEEN METSÄSTYSSEURA RY

Kuortaneen Metsästysseura ry kutsuu 
alueensa maanomistajat ja vuokraajat 
HIRVIKEITOLLE sunnuntaina 17.11.2019 
klo 11.00-14.00. Keittoa tarjolla: Ruo-
nan, Leppälän ja Ylijoen ala-asteilla, 
Kirkonkylällä yhteiskoululla ja Mäyryssä 
Hankosarven hirvikämpällä (Fräntintie, 
Rumavuori). Tervetuloa!

Metästäjät kiittävät maanvuokraajia 
yhteistyöstä ja toivottavat rauhaisaa 
Joulua!
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AVANTOUINTI ON ALKANUT 
viikolla 40 Salmenkylän 

Salmirannassa, Salmentie 82.
TIISTAI  

naiset klo 17-20
KESKIVIIKKO  

miehet klo 18-21
TORSTAI naiset klo 18-21

PERJANTAI  
miehet klo 18-21

KYLÄN 

PUUROJUHLA 

14.12.2019 klo 18
 

Leppälän maa- ja kotitalous-

seuran talolla. Tarjolla riisi-

puuroa. Lauletaan joululauluja, 

arvotaan kinkku ja 

joulupukkikin on luvannut 

vierailla paikalla, 

tuoden lapsille 

pienet tuliaiset.

JOULURAUHAN JULISTUS 22.12.2019 klo 18 
Kuortaneen metsästysseura ry järjestää Joulurauhan-julistuksen kaikelle riistalle Aholankankaan tervahaudalla. Tarjolla nuotiomakkaraa. Paikalle tervetulleita 

kaikki!

RUONAN RINKI RY
Avantouinti Ruonalla 

Rinkirannassa 
sunnuntaisin klo 15-18 naiset 

ja klo 18-20 miehet, 
hinta 4 €/kerta. 

Niemiskyläntie 60. 
Tervetuloa! 

LEPPÄLÄN MAA- JA 
KOTITALOUSSEURA

Alustavia suunnitelmia vuodelle 2020
11.4.2020 Pääsiäiskokko, Mertatien var-
rella.
30.4.2020 klo 20-00.30. Kultakurkku ka-
raoken esikarsintakilpailu. Liput 5€
Samalla voi laittaa jalalla koreaksi, sekä 
nauttia kylmää juomaa. (A-oikeudet)
15.8.2020 Elofestivaalit ja traktorien mä-
kivetokisat.

Tapahtumista ilmoitamme tarkemmin 
Facebookissa. www.leppalankyla.epk.fi.

Seuraa meitä Facebookissa:
FB-sivu: Leppälän maa- ja kotitalous-
seura, FB-ryhmä: Leppälänkylän maa-
miesseurantalo

SALMEN KYLÄSEURA

Käsityöpiiri Salmenkylän Salmirannas-
sa, Salmentie 82. Käsityö-, rupattelu- ja 
kahvihetki aina kuukauden ensimmäi-
senä tiistaina klo 13. Mukavia yhdessä-
olohetkiä. Kaikki lämpimästi tervetullei-
ta.

SARVIKKAANKOSKEN 
KALASTUSHOITOYHDISTYS RY

Sauna alkaa 1.11.2019, Ylämyllyntie 60
Naiset kello 18.30-20.00 
Miehet 20.00 eteenpäin 
4 € kerta

YLIJOEN KOULUN 
JOULUMYYJÄISET

lauantaina 23.11. klo 11-13. 
Arpajaiset! Myynnissä oppilaiden 

töitä, leivonnaisia ja käsitöitä. 
KAHVIO.  TERVETULOA!  
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29.11. klo 12.00 Yhdistyksen syyskokous Väentuvalla. Kahvit klo 11.30 alkaen
9.12 Joulujuhla Seurakuntatalolla klo 12.00. Varsinainen ohjelma alkaen klo 13.00. 
Puhujana Vesa Rastas. Ohjelmaa ja arvontaa. Tervetuloa!

Seuraa ilmoittelua tapahtumista Lakeuden Portissa, Viiskunnassa ja kotisivulla 
www.elakeliitto.fi/kuortane

ELÄKELIITTO KUORTANEEN YHDISTYS RY

TERVAMARTAT RY

To 21.11.2019 klo 18.00 kunnantalon 
valtuustosalissa ”Nojatuolimatka Ke-
niaan” - Kuortanelaislähtöinen 
Elina Södergård kertoo Keniasta 
ja arjesta siellä sekä Asante ry:n 
toiminnasta. Asante ry on 
kolmen naisen perustama 
pieni suomalainen avustus-
yhdistys, joka on toiminut 
nyt kuuden vuoden ajan 
ruohonjuuritasolla toimittaen 
apua erilaisten projektien 
muodossa Kenian Nairobissa 
sijaitseviin avustuskohteisiin. 
Yhdistys haluaa tehdä 
toimintaansa tunnetuksi, ja 
esityksen aikana tulee tutuksi Matharen 
slummikoulu, Mogran orpokoti, kehitys-
vammaisten lasten koulu FairMile sekä 
yhdistyksen kumminuori Saraphina. 
Sekä tietenkin pala Kenian kulttuuria 
ja tuoreimmat kuulumiset avustuskoh-
teista syyskuulta 2019. Asante ry haluaa 
esityksessään jakaa sitä iloa ja onnistu-
mista, jota se on pienenä yhdistyksenä 
kokenut.
Tilaisuus on avoin kaikille, tervetuloa!
Ilm. miel. viim. 18.11.2019 Heli Lepistö, 
040-565 1128

Sukat äideille -tempaus: Seinäjoen sai-
raala on saanut riittävän määrän sukkia, 
joten tempaus on Etelä-Pohjanmaan 
osalta ohi. Lämpimät kiitokset lankoja 
lahjoittaneille ja ahkerille kutojille! Suk-
kia on kudottu reilusti toistasataa paria. 
Jäljelle jääneistä langoista syntyy suk-
kia, lapasia ym. erilaisiin hyväntekeväi-
syyskohteisiin.

Johanna 
Debreczenin

 joulukonsertti 
8.12.2019 klo 14
lukion salissa.

Liput 15€ ovelta 
tai ennakkoon 

kulttuuritoimesta.

JOULUTORI LAUANTAISIN 30.11.-21.12. klo 10-14 Kauppakeskus Kuurnan aulassa. 
Myyntipaikka 10€, oma pöytä mukaan. Varaa myyntipaikkasi viimeistään perjantaina ennen tuloasi: myynti@kuortaneenkirjakauppa.fi.

KAUPPAKESKUS KUURNAN TOIMIJAT RY

KUORTANEEN 
KANSALLISET SENIORIT RY

27.11.2019 klo 13.00  Syyskokous 
OmaSp:n kokoustilat
28.11.2019  Joulujuhla Urheiluopiston 
saunalla
Neste-lounaat, keilailu- ja kuntosali-
vuorot jatkuvat myös kevätkaudella.
Tervetuloa mukaan toimintaamme.
Tarkempia tietoja Viiskunnan ja Lakeu-
den Portin ilmoituksista

LAKEUDENPORTIN 
KANSALAISOPISTO

Kansalasiopiston piirit loppuvat viikolla 
49 ja alkavat jälleen viikolla 2.

Alkuvuoden yleisluento:
20.2.2020 klo 18.00 valtuustosalissa 
Tom Pöysti luennoi, aiheena jaksami-
nen ja hyvinvointi.

Hyvää ja rauhaisaa adventin aikaa.

Kuortaneen 4H-yhdistys järjes-
tää ostosreissun Jyväskylään la 
23.11. Lähtö klo 8.30 Kauppakeskus 
Kuurnan pihasta ja Jyväskylästä 
lähtö takaisin klo 18.00. Käyntipai-
kat mm. Pandan tehtaanmyymälä, 
Puttipaja, Ostoskeskus Seppä ja 
Kirpparilla kirppis. Ilmoittautumiset 
15.11. mennessä Sannalle p. 040-
596 5539. Hinta 20€/jäsenet ja 
25€/ei jäsenet

Kuortaneen 4H-yhdistys ja Kuorta-
neen nuoriso/kulttuuritoimi järjes-
tää reissun Tampereen joulutorille 
la 7.12. Lähtö klo 8.30 kunnantalon 
edestä ja lähtö Tampereelta takai-
sin klo 18.00. Hinta 20€. Ilmoittau-
tumiset Sannalle p. 040-596 5539 
tai Annukalle p. 040-739 4451

Kuortaneen 4H-yhdistys sekä Apua 
Arkeen kotipalvelun henkilökunta 
kiittää kaikkia asiakkaita ja yhteis-
työkumppaneita kuluneesta vuo-
desta!

Kotipalvelun lahjakortteja ja Kai-
kenkarvaiset lemmikkini-seinäka-
lentereita on vielä saatavilla pukin 
konttiin 13.12.2019 asti. Hausta mie-
lellään sovittava erikseen, niin olen 
paikalla toimistolla.
Toimistomme on suljettu 
16.12.2019-6.1.2019.

Hyvää joulun odotusta 
asiakkaillemme ja 

yhteistyökumppaneillemme!



T A P A H T U M A K A L E N T E R I

J O U L U I N E N  A  L A  C A R T E  - L I S TA  O N  T Ä Ä L L Ä !

S Y N T Y M Ä P Ä I V Ä J U H L AT  K E I L A H A L L I L L A

K U O R T A N E . C O M  •  K U O R T A N E . C O M / T A P A H T U M A K A L E N T E R I

K U O R T A N E . C O M / K E I L A H A L L I

Tapahtumakalenteristamme löydät ajankohtaisten tapahtumien lisäksi 
uimahallin aukioloajat ja jäähallin yleisövuorot. Kalenteri päivittyy jatkuvasti, 
joten sitä seuraamalla tiedät parhaiten, mitä urheiluopistolla on tarjolla!  

Sivustomme etusivulle nostetaan myös ajankohtaiset asiat ja joulun lähesty-
essä sieltä löydät myös Kuortanehallin ja keilahallin joulun ajan aukioloajat.
Kuortanehallille on hankittu runsaasti lisää kuntosalilaitteita, tervetuloa 
liikkumaan ja nauttimaan kunnon treeniolosuhteista!

Kuortaneen Urhei luopisto, Opistot ie 1, 63100 Kuortane 
Puh. 06 5166 111, kuortane.com

R AV I N T O L AT 
AV O I N N A 
J O K A  P Ä I V Ä

Nauti ja
viihdy meillä

TULOSSA:
22.11. Mukana Joulukuhinoilla 
Kuurnan pihassa klo 17-19: 
Myymme joululeipää ja muita 
herkkuja. Tervetuloa!

Joulubuffet myös tarjolla  
Ravintola Aallon lounaalla 
12.12. klo 11-14, 25€/hlö. 

30.11. Joulun illallisbuffet  
klo 18-21, 32€ /hlö. 

Puh. 06 5166 660

Seuraa ilmoitteluamme! 

Ravintola Aalto avoinna:  
su - to klo 11.00 – 22.00 
pe - la  klo 11.00 – 24.00

Ravintola Eppula avoinna: 
Aamiainen klo 7-10
Lounas klo 11-13.30
Päivällinen klo 16.30-19 
(perjantaisin klo 20 saakka)

Liikkujan apteekki avoinna 
Kioskissa päivittäin klo 7-21  
(Liikuntahotellissa) 

Joulun herkuista pääset nauttimaan jouluisen buffet-pöydän antimissa ja á la Carte 
-listalta marraskuun alusta alkaen.  

Keilahallilla järjestät ikimuistoiset synttärit vaivatta! 
Tarjolla on syntymäpäiväsankarille ja vieraille Kaato-menut: 
Lapsille burger/pizza/jätskibuffet ja aikuisille ja nuorisolle pizzasetti
-molemmat vain 15€/hlö! Lasten hintaan sisältyy keilaus!


