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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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Kunnan toiminnot kun muo-
dostuvat laajasta tehtävä-
valikoimasta, puhutaanpa 
sitten esimerkiksi yleishal-
linnosta, elinkeinoasioista, 
sivistyspalveluista, teknises-
tä toimesta tai ympäristö-
asioista. Jo kunnanjohtajan 
tehtävää hakiessani minulla 
oli Kuortaneesta positiivinen 
käsitys toimivana, hyvämai-
neisena ja sopivan kokonai-
sena kuntana, jossa toimin-
toja kehitetään aktiivisesti ja 
halutaan viedä kuntaa yh-
dessä eteenpäin. Tämän 
mielikuvan olen huomannut 
pohjautuvan todellisuuteen. 
Kuortaneella henkii myön-
teinen tekemisen ilmapiiri. 
Vastaanotto on ollut posi-
tiivinen joka taholta, ja olen 
kokenut oloni tervetulleeksi. 
Tästä haluankin kiittää kaik-
kia, joiden kanssa näiden 
kahden kuukauden aikana jo 
olen ehtinyt olla tekemisissä. 
Tämän kiitoksen kohdistan 
tasapuolisesti kuntalaisille, 
luottamushenkilöille ja työ-
tovereilleni. 

Kuortaneen on 
tärkeää pitää kiinni 

vahvuus-
tekijöistään ja vankistaa 
kehittämistä kaipaavia 
asioita, myös uudistaen 
toimintojaan rohkeasti. 

Mitä sitten ovat ne ”me-
nestyksen avaimet”, joista 
kiinni pitämällä ja joita vah-
vistamalla Kuortaneen tu-
levaisuus säilyy valoisana? 
Tuon tässä esille muutamia. 
Ne pohjautuvat omiin ajatuk-
siini tai asioihin, joita tämän 
kahden kuukauden aikana jo 
olen ehtinyt huomata. 

Kuortaneeseen liittyen 

li- ja tervey- 
denhuollon pal- 
velut, jotka kun- 
nassa tuotetaan 
Pihlajalinna Ter- 
veys Oy:n kans-
sa solmitun pit-
kän palvelusopi-
muksen kautta. Sote-tiloista 
pidetään huolta, josta kertoo 
äskettäin valmistunut, Kuor-
taneen Vanhustenkoti Ry:l-
tä välivuokrattu tehostetun 
palveluasumisen Kuisman-
kartano. Väestön peruspal-
velut ovat kunnassa siis hy-
vässä mallissa. 

Elinkeinotoiminta 
kunnassa on tärkeää, 

sen merkitys tulee 
tulevina vuosina 
vain kasvamaan. 

Kunnan tärkeänä tehtävänä 
on mahdollistaa esimerkiksi 
maankäytön kautta yritysten 
kehittymistarpeita. Kunnassa 
onkin valmistumassa piak-
koin Sampolan yritysalueen 
kaavan muutos ja laajennus, 
jolla mahdollistetaan lisää 
tontteja teollisalueelta. Kun-
nassa raakamaata on niin 
sanotusti reservissä elinkei-
notoimintaa silmälläpitäen. 
Maankäytöllisten kysymys-
ten lisäksi kunta haluaa tarjo-
ta apuaan yrityksille esimer-
kiksi erilaisten kontaktointien 
ja koulutusten kautta. Myös 
kunnan elinkeinotoiminnalle 
on tärkeä käynnissä oleva 
Leader-rahoitteinen Keskus-
taajaman kehittämishanke, 
joka nimensä mukaisesti vie 
eteenpäin keskustan toimin-
taympäristöä yhteiskehittä-
misen keinoin. Yrittäjiä ha-
lutaankin rohkaista olemaan 
yhteydessä kuntaan, kun 

maailmalla ehkä ensimmäi-
senä tunnistetaan liikunnan 
ja urheilun merkitys. Tässä 
Kuortaneen Urheiluopistolla 
on luonnollisesti tärkeä roo-
linsa. Tämän lisäksi kunnalla 
itsellään on vahva tahtotila 
kasvattaa kuntalaisten lii-
kunta-aktiivisuutta eri toi-
min. Kunnanvaltuusto onkin 
hyväksynyt viime vuoden 
lopulla liikuntastrategian 
vuosille 2020 – 2024. Kunta-
laisten liikuntaharrastusta tu-
etaan Urheiluopiston yhden 
euron käyntihinnalla. Kun-
nassa on liikunnan ympärillä 
myös vahvaa seuratoimin-
taa, esimerkiksi Kuortaneen 
Kunto. Urheilun ja liikunnan 
merkitys näkyy myös kun-
nan koulutuspalveluissa, 
joissa lukion lajivalikoimaan 
ovat tulossa ensi syksynä 
amerikkalainen jalkapallo ja 
telinevoimistelu, mikäli edel-
lytyksenä oleva kahdeksan 
oppilaan oppilasmäärä täyt-
tyy. Lisäksi Kuortaneen Yh-
teiskoulu, jossa urheiluluok-
katoimintaa on 9. luokalla, on 
päässyt viime vuoden lopul-
la Olympiakomitean urheilu-
yläkoulujen verkostoon. 

Yleisestikin kunnan kou-
lutuspalveluissa tapahtuu 
uudistusta: tulevana syksy-
nä ovensa avaa keskustas-
sa uusi Alvarin koulu, joka 
tarjoaa uudet modernit tilat 
noin 150 oppilaalle. Panos-
taminen lasten ja nuorten 
hyviin opiskeluolosuhteisiin 
kantaa taatusti hedelmää 
tulevaisuudessa. Haluamme 
olla kasvava, hyvät palvelut 
kaikille ikäryhmille turvaa-
va kunta. Ikäihmisten osalta 
palveluja turvaavat muun 
muassa laadukkaat sosiaa-

tarvetta syntyy. 
Luonto on merkittävä voi-

mavara kunnassa. Esimer-
kiksi monet kunnan alueen 
vesistöt houkuttelevat kun-
taan asumaan, vapaa-ajan-
viettoon tai matkailemaan. 
Kuortaneenjärvi näistä tun-
netuimpana tarjoaa viihtyi-
syydessään monia mahdol-
lisuuksia, joita valmistelussa 
oleva järven pohjoisosan 
osayleiskaava kohentaa 
edelleen. Kuortaneenjärven 
ohella myös muun muas-
sa Seurus ja Kuhajärvi ovat 
merkittäviä vesistöjä kun-
nassa. Järviä täydentää nau-
hamaisesti useaa pohjalais-
kuntaa yhdistävä Lapuanjoki. 
Luonnon merkitys vetovoi-
matekijänä ja mieltä virkis-
tävänä elementtinä on tär-
keää tunnistaa ja tunnustaa. 
Pohtia kannattaakin, olisiko 
luonto- ja kulttuuriympäris-
tön kokonaisuudessa edel-
leen mahdollisuuksia tuoda 
kuntaa tunnetuksi ja lisätä 
sen vetovoimaisuutta. Tässä 
Kuusiokunnilla on yhdessä-
kin paljon annettavaa. 

Liikenneyhteyksien mer-
kitys on kunnalle tärkeä. 
Kuortane on hyvin saavutet-
tavissa joka ilmansuunnasta. 
Yhteys maakuntakeskuk-
seen Seinäjoelle ja Kuor-
taneen sivuava kantatie 66 
ovat tärkeitä kulkuväyliä. Li-
säksi Järviseudulta etelään 
suuntautuva liikenne kulkee 

Kunnanjohtajan tervehdys 
Olen toiminut Kuortaneen kunnanjohtajana nyt hieman yli kaksi kuukautta, 
ja käsitys kunnan kokonaisuudesta alkaa vähitellen muotoutumaan myös 
näin organisaation sisältä katsottuna. Kahteen kuukauteen on mahtunut 
työskentelyä hyvin monenlaisten asioiden kanssa.
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monesti Kuortaneen kautta. 
Tulevaisuudessa tieyhteyk-
siä on edelleen parannetta-
va ja huolehdittava kunnan 
hyvästä tavoitettavuudes-
ta. Edunvalvonta valtion 
suuntaan tiestön kunnossa 
pitämiseksi ja edelleen ko-
hentamiseksi onkin Kuorta-
neelle oleellinen asia, niin 
asukkaiden, matkailijoiden 
kuin elinkeinoelämänkin 
kannalta. Kunnan kannalta 
ohikulkuliikenne on myös 
mahdollisuus: onnistumme-
ko herättämään matkaajan, 
ehkä satunnaisen sellaisen, 
kiinnostuksen kuntaamme 
kohtaan? 

Sote-uudistusta valmis-
tellaan taas valtakunnan 
taholla, ja tällä kertaa sen 
läpimeno näyttää ehkä var-
memmalta kuin koskaan 
aiemmin. Uudistuksen toteu-
tuessa kuntien rooli muuttuu. 
Kuortaneen osalta sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämi-
nen toteutetaan Kuusiokun-
tien sosiaali- ja terveyskun-
tayhtymän, tuotanto taas 
Kuusiolinna Terveys Oy:n 
toimesta. Toiminnallisesti siis 
mahdollisesti toteutuva uu-
distus ei muuta välttämättä 
Kuortaneen toimintaprofiilia 
valtaisasti, mutta talouden 
kannalta muutokset tule-
vat olemaan merkittäviä: 
kuntien tuloista ja menoista 
kun poistuu suuri osuus ja 
veroprosentteja lasketaan 
kaikkien kuntien osalta tä-
mänhetkisten suunnitelmien 
mukaan 13,26 prosenttiyk-
sikköä. Entistä tärkeämpää 
onkin siis miettiä mitkä ovat 
jatkossa kunnan ydintehtäviä 
ja mihin erityisesti kunnan 
kehittämisessä resursoidaan. 
Eli toisin sanoen mistä tule-
vaisuuden kunnan elinvoima 
koostuu ja mitkä tekijät sen 
mahdollistavat. Tätä mietti-
mistä ja suunnittelua tulee 
myös Kuortaneella tehdä, 
erityisesti mikäli valtakun-
nan sote-uudistus tulee ensi 
kesänä eduskunnassa hy-
väksytyksi. Uuden valtuus-
tokauden alkajaisiksi tullaan 
uudistamaan kuntastrategia, 

listen tahojen kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön, haluan 
myös omalta osaltani olla 
panostamassa ja kannusta-
massa. Yhdessä onnistum-
me myös tulevina vuosina. 

Edellä siis joitain kun-
nan menestystekijöitä, joista 
huolta pitämällä varmistam-
me Kuortaneen säilymisen 
pärjäävien kuntien joukossa 
myös jatkossa. Kuortaneen 
osalta pelimerkit ovat koh-
dallaan, kunhan ymmärräm-
me niiden merkityksen ja 
muistamme huomioida niitä 
tulevaisuuden suunnitel-
mia laadittaessa. Talouden 
reunaehdot tietenkin ovat 
arkipäivää myös tulevaisuu-
dessa, ja taloudesta huolen 
pitäminen on oleellinen ky-
symys kaiken kehittämis-
toiminnan ohella. Menojen 
suunnittelun ja seurannan 
ohella on tärkeää miettiä, 
miten tulopohjaa kyetään 
vahvistamaan. Erityisesti sitä 
kautta suunnitelmallinen ke-
hittäminen tuo hyötyjä. 

Ajankohtainen, meille 
kaikille jo niin tutuksi aina-
kin tiedotusvälineistä tullut 
koronapandemia on luon-
nollisesti vaikuttanut myös 
omaan työhöni. Tämä on 
näyttäytynyt Aluehallinto-
viraston rajoitusten ja alu-
eellisen koordinaatioryhmä 
Nyrkin suositusten kautta 
konkreettisesti muun muas-
sa siinä, että erilaisia yleisö-
tilaisuuksia on voitu järjes-

minkä rakennuspuut koos-
tuvat näistä tulevaisuuden 
oleellisista elementeistä. 
Millaisen haluamme Kuor-
taneen olevan esimerkiksi 
vuonna 2030? 

Eräs poikkihallinnollisesti 
tulevaisuuden kuntiin kiinnit-
tyvä tekijä tulee olemaan

hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen, 
joka esimerkiksi edellä 
käsitellyn liikunnan ja 

urheilun ohella on paljon 
muutakin. 

Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisellä eli hytellä on 
kytköksensä moniin kunnan 
toimintoihin, liikuntapalvelu-
jen lisäksi esimerkiksi nuo-
riso- ja kulttuuritoimeen, 
koulutuspalveluihin, varhais-
kasvatukseen ja kaavoitus-
kysymyksiin. Kuntatasolla 
kysymys on terveys- ja so-
siaalipalveluihin liittymät-
tömästä, ennemminkin nii-
den tarvetta ehkäisevästä 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä. Kuortaneen 
kunnassa onkin käynnistetty 
peruskunnan hyte-kokonai-
suutta miettivä valmistelu, 
jonka tehtävänä on hahmot-
taa mitkä ovat kuntatasolla 
ydinasioita teemaan liittyen 
ja toisaalta millä keinoin kun-
nassa hyvinvointia ja terveyt-
tä voidaan edelleen edistää. 
Tähän työhön on tärkeää 
osallistaa myös muun muas-
sa kuntalaisia. Toki korostaa 
täytyy, että hyvinvointityötä 
kunnassa on ansiokkaasti 
tehty jo menneinäkin vuosi-
na.

Eräs tulevaisuuden avain-
tekijöistä tulee olemaan yh-
teistyö niin kunnan sisällä 
kuin ulkopuolisten toimijoi-
den kanssa. Suunnan ollessa 
selkeä voimme tavoitella yh-
dessä asettamiamme lyhyen 
ja pitkän aikavälin tavoitteita. 
Verkostomaista yhteistyötä 
kannattaa toteuttaa myös 
esimerkiksi naapurikuntien 
kanssa niissä asioissa, joissa 
yhteistyö hyödylliseksi näh-
dään. Tähän kehityskulkuun, 
kunnan sisäiseen ja ulkopuo-

tää kunnassa erittäin vähän. 
Näiden merkitys on tietenkin 
kunnanjohtajan työn kan-
nalta keskeinen esimerkik-
si kuntalaisiin tutustumisen 
mielessä. Toivonkin, että ti-
lanne kesää kohti mentäessä 
helpottuisi, niin että voisim-
me siirtyä taas ainakin jos-
sain määrin vapaampiin olo-
suhteisiin. 

Kannustan kuitenkin 
jo nyt ottamaan 
minuun yhteyttä 

matalalla 
kynnyksellä aina kun 

asiaa tulee. 
Toivottavasti tulemme 

pian tutuiksi 
mahdollisimman 

monen kuntalaisen 
kanssa. 

Tätä kirjoittaessani talvikelit 
ovat parhaimmillaan. Lunta 
on satanut viime päivien ai-
kana paljon, ja pakkasilmoja 
on riittänyt. Talven antamis-
ta ulkoilumahdollisuuksista 
kannattaakin nauttia. Tähän 
Kuortaneen luontoympäristö 
tarjoaa erittäin hyvät puit-
teet. Luonnon ja liikunnan 
suomat monet mahdollisuu-
det ovat ilmaista hyvinvoin-
nin edistämistä. 

Toivotan jokaisella lukijal-
le hyvää talven jatkoa ja mu-
kavaa alkavaa kevättä!

Teemu Puolijoki
kunnanjohtaja

Kuortaneen kuntaan syntyi 

vuonna 2020 16 lasta. Perin-

teisesti uusien tulokkaiden 

perheitä on juhlistettu ke-

väällä vauvajuhlassa, mutta 

tänä vuonna tilaisuutta ei ko-

ronasta johtuen pystytty jär-

jestämään. Kuortaneen kun-

ta muistaa kuitenkin jälleen 

perheitä 200€ lahjakortein, 

jotka on postitettu perheille. 

Lahjakortit ovat käytettävis-

sä Kuortaneen kunnan yri-

tyksissä. 

16 kertaa vauvaonnea

Kuortaneen kunta 

onnittelee iloisesta 

perhetapahtumasta.

Kunnan YouTube-kanavalla on myös katsottavissa 
kunnanjohtajan tervehdys lapsiperheille.
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ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN 

VARHAISKASVATUS 

Tulevalle toimintavuodelle 2021–2022. 

Hakemus täytetään myös silloin kun 

haetaan hoitopaikan vaihtoa. 

Hoitopaikkaa on lain mukaan haetta-

va viimeistään 4 kk ennen hoidon alka-

mista ja äkillisissä tilanteissa 2 viikkoa 

ennen hoidon alkamista. 

Huom. alle 3-v. lapsen kotihoidon tu-

kea ei voi lain mukaan saada lapsesta, 

jolla on samanaikaisesti voimassa var-

haiskasvatuslain mukainen kunnallinen 

hoitopaikka. Oikeus varhaiskasvatus-

palveluun alkaa äitiyspäivärahakauden 

jälkeen. 

Täytä hakemus ensisijaisesti sähköi-

sesti www.kuortane.fi tai tulosta pape-

rinen hakemus ja toimita se varhaiskas-

vatustoimistolle kunnanvirastolle os. 

Keskustie 52, 63100 Kuortane. 

Hoitoyksiköt on esitelty kunnan 

nettisivuilla sekä peda.net-sivustolla 

(Kuortane). 

Lisätietoja: 
VARHAISKASVATUSTOIMISTO/ 
AHOLA, p. 040 558 9089, 
merja.ahola@edu.kuortane.fi
Lisätietoja maksuista: 
OSASTOSIHTEERI/
KUHA, p. 040 138 2661  
sirpa.kuha@edu.kuortane.fi

ottaa yhteyttä Alvarin koulun koulun-

johtaja Saila Pasaseen 044 550 1469.

Peruskoulun 1. luokalle ilmoitetaan 

vuonna 2014 tai sitä aikaisemmin syn-

tyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloit-

taneet koulunkäyntiään. Ilmoittautu-

minen tapahtuu puhelimitse 10.3.2021 

oppilaan lähikouluun.

Yhteystiedot:

Alvari 

Saila Pasanen, 044 550 1469

Ruona 

Malla Luomaranta, 040 138 9302

Ylijoki 

Marko Haapamäk,i 040 138 9244

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA

HAKU KUNNALLISIIN 

VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN 

JA APIP-TOIMINTAAN

Ajalla 1.-31.3.2021 

Kuortaneen kunnassa on haettavana: 

KOULULAISTEN KESÄHOITO 

Koulujen kesäloma-ajalle 2021 (nykyi-

set esikoululaiset, 1. ja 2. lk:n oppilaat). 

KOULULAISTEN APIP-TOIMINTA 

Tulevalle lukuvuodelle 2021–22 (syk-

syllä esikouluun, 1. ja 2. lk:lle menijät 

sekä perusopetuksen erityisen tuen 

oppilaat). Paikkaa haetaan lakisäätei-

sesti erikseen joka kaudelle APIP-ha-

kemuksella. 

Syksyllä 2021 esikoulun aloittavat 2015 

syntyneet lapset. Huoltaja ilmoittaa 

ensi syksynä esikoulunsa aloittavan 

lapsensa 20.3.2021 mennessä sähköi-

sesti Wilma-järjestelmässä. Tulevien 

esikoululaisten perheet saavat viikon 

11 aikana postitse kotiin ohjeet ilmoit-

tautumiseen. Epäselvissä tilanteissa voi 

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUODEKSI 2021–2022

opiskelijamäärän kas-

vattaminen 250 opis-

kelijaan vuoteen 2025 

mennessä. Tavoittee-

seen pääsemiseksi lu-

kioon on otettava 2–3 

uutta lajia. Loppuvuo-

desta 2020 kunnan-

nallitus teki jo päätök- 

sen, että syksyllä 2021 

uutena lajina aloittaa amerikka-

lainen jalkapallo.

Telinevoimistelun ottaminen 

lukion lajiksi vahvistaa osaltaan 

Olympiakomiteankin tunnis-

Lajivalikoiman vahvistumi-

nen telinevoimistelulla on osa 

kunnanvaltuuston hyväksymää 

lukion kehittämissuunnitelmaa, 

jonka tavoitteena on lukion 

tamaa urheiluyläkoulumallia. 

Kuortaneen yhteiskoulu valittiin 

viime vuonna osaksi Olympia-

komitean urheiluyläkoulujen 

verkostoa.

Lukion osalta lajikirjon laa-

jentamisella varaudutaan siihen, 

että toiminta ei ole liiaksi muu-

tamien vahvojen lajien varas-

sa. Kaikkiaan kunnan kannalta 

telinevoimistelu lukion lajina 

osaltaan vahvistaa kunnan elin-

voimaisuutta ja valtakunnallista 

tunnettavuutta.

Telinevoimistelu uudeksi lajiksi Kuortaneen lukioon

Tu
n

n
u

s 
sl

o
g

a
n

in
 k

a
n

ss
a

A
b

o
. E

t 
q

u
am

 e
xp

la
u

t 
re

rib
u

sd
am

e
 r

ae
p

ra
tq

u
am

, u
t 

ip
su

m
 v

it 
ad

 m
ax

im
u

sd
am

 

si
 n

e
t 

la
b

o
. U

llu
p

ta
 n

i d
e

m
o

sa
m

 n
im

in
ve

l i
m

 r
e

p
e

ri 
b

e
re

ca
e

 c
o

re
h

e
n

i c
o

n
 c

o
m

-

m
o

 q
u

ae
 v

e
le

st
o

rio
. U

s,
 n

o
n

e
m

 in
ci

am
 e

ve
n

d
ita

te
 n

o
n

se
q

u
as

 a
m

 q
u

am
 a

d
 e

t 

p
e

ro
 m

o
 b

e
ru

m
 a

tis
 e

ve
lit

a 
te

ct
u

rio
 v

it 
fu

g
ita

ti 
au

t 
p

o
r 

au
ta

te
nt

 q
u

ib
u

s 
an

d
u

s.

Kuortaneen kunnanval-

tuusto päätti 8.2.2021 

kokouksessaan teli-

nevoimistelun ottami-

sesta uudeksi lajiksi 

Kuortaneen lukioon. 

Telinevoimistelun otta-

mista Kuortaneen luki-

on lajiksi on suunniteltu 

yhteistyössä kunnan, 

Kuortaneen urheiluopiston ja 

Suomen voimisteluliiton kes-

ken. Kuortaneen Urheiluopistol-

le valmistui viime vuonna myös 

uusi telinevoimisteluhalli.

Kuortaneen kunnan 

sivistyslautakunta 

julistaa vuoden 2021 

avustukset liikunta-, 

kulttuuri- ja nuorisotoimintaan 

haettavaksi 

16.4.2021 mennessä.

Muita avustuksia voi hakea 

ympäri vuoden vapaamuo-

toisella hakemuksella.

Hakulomakkeita on saata-

vana kunnan nettisivuilta ja 

kunnanviraston neuvonnas-

ta. Anomukset liitteineen 

tulee osoittaa sivistyslauta-

kunnalle os. Keskustie 52, 

63100 Kuortane.

NUORISOTOIMI: 

Yleisavustus

KULTTUURITOIMI: 

Yleisavustus

LIIKUNTATOIMI: 

Yleisavustus ja 

toimitila-avustus

Tarkempia tietoja 

saa tarvittaessa 

nuoriso- ja 

kulttuurisihteeriltä: 

annukka.salminen
@kuortane.fi, 
040 739 4451
ja liikuntasihteeriltä: 

tuomas.mikkola

@kuortane.fi, 040 631 7442

SIVISTYSLAUTAKUNTA TIEDOTTAA
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Heikki Kuhan 100-vuoti-

srahastosta myönnetään 

apurahoja (200–800 EUR/

apuraha) kuortanelaisil-

le nuorille/opiskelijoille 

keskiasteen jälkeiseen 

tutkimustoimintaan, jonka 

toivotaan edistävän kuor-

tanelaista talous- ja elinkei-

noelämää ja hyvinvointia. 

Apurahan tekijän toivotaan 

olevan opinnäytetyön teko-

vaiheessa. Hakuaika päät-

tyy vuosittain maaliskuun 

loppuun mennessä.

Hakemuksen voi osoittaa:

Heikki Kuha 

100-vuotisrahasto

Kuortaneen kunta

Keskustie 52

63100 Kuortane

SIVISTYSLAUTAKUNTA TIEDOTTAA

KESÄTYÖHAKU

ELINKEINOTOIMI TIEDOTTAA

VAPAATA TOIMITILAA 
KAUPPAKESKUS 
KUURNASSA 

12,6 m2 kalustamatonta toi-

mistotilaa Kauppakeskus 

Kuurnassa. Tila soveltuu niin 

toimistotilaksi, myyntitilaksi 

tai esittelykäyttöön. Tila on 

näyttävä, lukittavalla ovella 

ja lasiseinällä erotettu toi-

miva kokonaisuus hyvällä 

sijainnilla. Vuokra on 4,70 € 

/ m2 / kk + kiinteä kuukau-

sittainen 30 € kulumaksu, 

johon sisältyy yleissähkö, 

jätehuolto sekä vesi- ja jä-

temaksu. (Toimitila vapaa 

alkaen 1.4.2021) 

106,6 m2 kalustamatonta 

liiketilaa + 22,1 m2 varastoti-

laa Kauppakeskus Kuurnas-

sa. Tila soveltuu erinomai-

sesti myyntitilaksi, mutta 

tiloja muokkaamalla taipuu 

monenlaiseen käyttöön. Tila 

on näyttävä kokonaisuus 

Kuortaneen keskustassa 

hyvällä sijainnilla ja upeilla 

näyteikkunoilla. Vuokra on 

3,70 € / m2 / kk + kiinteä 

yritysten kasvuohjelma, joka 

tarjoaa maksutonta apua lii-

ketoiminnan kehittämiseen 

ja kasvuun. Voit hakea mu-

kaan Kasvu Openiin yritykse-

si toimialasta, sijainnista tai 

liikevaihdosta riippumatta. 

Kasvu Open sparraukseen 

osallistuu vuosittain satoja 

yrityksiä. Sparrauksen idea 

on yrityksen liiketoiminnan 

kehittäminen. Teemoja ovat 

esimerkiksi: yrityksen mark-

kinointi, rahoitus, kansain-

kuukausittainen 50 € kulu-

maksu, johon sisältyy yleis-

sähkö, jätehuolto sekä vesi- 

ja jätemaksu. 

Kauppakeskuksessa toi-

mii leipomo-kahvilan lisäksi 

mm. kirpputori ja jalkahoito-

la. Kauppakeskus Kuurnassa 

on erikseen varattavat ko-

koustilat ja sosiaalitilat yrittä-

jien yhteiskäytössä. 

Kauppakeskus Kuur-

nan vapaita toimitiloja on 

mahdollista vuokrata myös 

PopUp-käyttöön päiväk-

si, viikonlopuksi, viikoksi tai 

kuukaudeksi. 

Lisätietoja: 

Teija Uitto-Kohonen, Ki Oy 

Kuortaneen Yritystilat, 

toimitusjohtaja, 

p. 040 505 7802

HAE MUKAAN 
KASVUYRITYSTEN 
SPARRAUSOHJELMAAN

Kuortaneen kunta on muka-

na Kasvu Openissa! Kasvu 

Open on valtakunnallinen 

välistyminen ja ulkomaan-

kauppa. Sparraajina toimivat 

vapaaehtoiset kasvun asi-

antuntijat. Kasvu Openiin 

mukaan valittujen yritysten 

sparraus tapahtuu Kasvupo-

lulla. Kasvupolun voit valita 

alueen tai toimialan mukaan. 

Aiempien vuosien yksi val-

takunnallinen Kasvu Open 

finalisti oli kuortanelainen Oi-

kiat Design. 

Tutustu lisää: 

www.kasvuopen.fi

Kuortaneen kunta työllistää 

kuortanelaisia nuoria, jotka 

ovat syntyneet 2003–2005 

ja ovat täyttäneet 16 vuotta 

työn alettua. Kesätyön jakso 

on pääsääntöisesti 2 viikkoa 

ja palkka tältä ajalta on 300 

€. Työpäivän pituus on 6h/

päivä.

Työpaikat täytetään tar-

peen mukaan. Toiveita ei 

aina pystytä täyttämään. 

Työnhaku on avoinna 

25.2.–28.3.2021 

välisenä aikana. 

Kaavakkeita on saatavana 

kunnan nettisivuilta sekä 

kunnantalon infopisteestä. 

Kaavakkeet palautetaan

osoitteella: 

annukka.salminen

@kuortane.fi tai Kuortaneen 

Tämän hakemuksen 

voi palauttaa: 

arto.ojala@kuortane.fi tai 

kirjekuoressa kunnan infoon. 

Kuoreen merkintä Arto Ojala.

Keskuskeittiö: 

Hygieniapassi toivottava 

mari.virtaniemi@kuortane.fi

Liikuntatoimi: Sisältää myös 

ilta- ja viikonlopputyötä 

tuomas.mikkola

@edu.kuortane.fi

Kulttuuritoimi: Sisältää myös 

ilta- ja viikonlopputyötä 

annukka.salminen

@kuortane.fi

Avoimeksi jääneitä paikko-

ja voi tiedustella kesäkuun 

alussa. Seuraa kunnan tiedo-

tusta.

kunta, Keskustie 52, 63100 

Kuortane. Kuoreen merkintä 

kesätyö / Annukka Salminen

Työpaikat ovat tarkoitettu 

heille, joilla ei ole muuta työ-

tä kesäksi.

Lisätietoja 
kesätyöpaikoista:

Varhaiskasvatus: Avustavat 

tehtävät pienten lasten hoi-

to- ja kasvatustyössä tai kou-

lulaisten kesähoitoryhmässä,

merja.ahola@edu.kuortane.fi

Ympäristöosasto: 2 viikon 

lisäksi myös 2–4 kk työsuh-

teisiin noin 2–3-henkilöä. 

Kaikkia paikkoja haetaan sa-

malla kaavakkeelle. Pidem-

piin työsuhteisiin vaaditaan 

18-vuoden ikä ja B-ajokort-

ti. Palkkaus näissä sovitaan 

erikseen. 

Kesätyötuki
Kuortaneen kunta maksaa 

kesätyötukea yrittäjälle/

yritykselle, kun se palkkaa 

kuortanelaisen nuoren ke-

sätöihin. Nuoren tulee olla 

koululainen/opiskelija, ei 

ammattiin valmistunut, joka 

työskentelee yrityksessä 

vähintään 1 kk ajan. Kesä-

työtuen suuruus on 200 

€ / henkilö, joka makse-

taan yritykselle toimitettua 

palkkatodistusta vastaan. 

Palkkatodistukset tulee toi-

mittaa kuntaan elinkeino-

vastaavalle syyskuun lop-

puun mennessä.

Lisätiedot: 

Teija Uitto-Kohonen, 

elinkeinovastaava, 

p. 040 505 7802
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Kuortane Games 26.6.
“Kuortane Games on tarkoi-

tus pitää omalla paikallaan 

juhannuslauantaina. Lajivali-

koima on jo päätetty ja urhei-

lijahankintoja tehdään. Seu-

raamme koronatilannetta ja 

teemme päätöksen tapahtu-

maan otettavasta yleisömää-

rästä myöhemmin.” Tuomas 

Mikkola, Kuortane Games

Kuortaneen Kuhinat 
23.–24.7.
“Johtokunta on alustavasti 

päättänyt, että Kuhinat järjes-

tetään 23.–24.7. 2021. Tottakai 

seuraamme koronatilannetta 

ja teemme päätöksiä tilan-

teen mukaan. Lopullinen 

päätös pitää tehdä kesäkuun 

puolenvälin paikkeilla.” Ilpo 

Koivisto, Kuortaneen kunto

Elofestivaalit ja traktorien 
vetokisat 14.8.
“Kyllä tämä vuonna on tar-

koitus pitää elofestivaalit ja 

vetokisat normaalisti la 14.8 

klo 12 alkaen. Esiintyjät on jo 

varattu ja niistä tiedotetaan 

myöhemmin. Työn tekemi-

nen aloitetaan elofestivaa-

leja varten pikkuhiljaa kaiken 

muun tapahtuman ja suun-

nittelun ohessa.” Mari Möyk-

kymäki, Leppälän maa- ja 

kotitalousseura.

Kuortaneen 
kesätapahtumat 
omilla paikoillaan
Koronatilanne on tänäkin keväänä aiheuttanut päänvaivaa 
kesätapahtumien järjestäjille. Rokotusten alkamisesta huoli-
matta kesän koronatilannetta ei voida ennustaa. Kuortaneel-
la isompien tapahtumien järjestelyjä tehdään kuitenkin posi-
tiivisessa hengessä ja vahvassa uskossa, että myös tulevana 
kesänä myös tapahtumia pystytään järjestämään. Kysyimme 
Kuortaneen kolmelta tunnetulta tapahtumalta, miten tapah-
tuman järjestelyt etenevät ja onko tapahtuma tarkoitus tänä 
kesänä järjestää normaalisti.

6



7

Vuosi sitten keväällä alkanut 

koronapandemia laittoi kou-

lut etäopetukseen. Lähiope-

tuksen taas jatkuttua täytyi 

kouluissa tehdä turvavälien 

huomioimiseksi uudelleen-

järjestelyjä. Kuortaneella se 

tarkoitti Alvarin koulun kuu-

dennen luokan siirtymistä 

viime syksynä opiskelemaan 

Nuken tiloihin.

Kello on 9 aamulla ja op-

pilaat saapuvat sisään. Ul-

kovaatteet riisutaan ripeästi 

Nuken eteistilaan, johon jää 

hyvin myös kaikki pihalta 

tuleva lumi. Osaa oppilais-

ta Peltovuoman pitää vielä 

huudella pihalta uudestaan 

sisälle leikkien lomasta en-

nen kuin koko luokka saa-

daan kasaan Nuken isoon 

saliin.

Täällä oppilailla ei ole 

pulpetteja, vaan istumapai-

kat ovat punaisilla nahka-

penkeillä varustetuissa nel-

jän hengen pöytäryhmissä. 

Istumapaikat tuovat mieleen 

amerikkalaistyylisen ham-

purilaisravintolan, mutta nyt 

ei puhuta Amerikasta, vaan 

alkamassa on äidinkielen 

tunti. Aiheena on seuraavalla 

viikolla oleva mediataitoviik-

- On noita pelihuoneita, 

joissa voi välillä olla ja ollaan 

opittu erilaisia opetusmuoto-

ja, sanoo Eetu Lampi

- Tuolla on myös tuo elo-

kuvahuone, jossa on hyvä 

katsoa esimerkiksi historiavi-

deoita. Ja täällä saa tehdä 

vähän vapaammin välitun-

neilla, jatkaa Lauri Arosarka

Välitunnit Nukessa on-

kin vapaampia, sillä täällä ei 

pidetä taukoja välttämättä 

normaalin tahdin mukaan 

vaan silloin, kuin se tuntuu 

sopivalta. Eikä välitunnin pi-

tuuskaan aina ole sidottu 

kellonsoittoon.

- Täällä ei tarvitse samal-

la lailla aikatauluttaa asioi-

ta, kun ei ole muita luokkia. 

Voimme mennä välitunnille 

omaan aikaan ja olla lyhyem-

pään tai pidempään jos siltä 

tuntuu, Peltovuoma iloitsee.

Äidinkielen tunti pääte-

tään tässä vaiheessa lopet-

taa. On siis odotetun välitun-

nin aika. Kesäisin välitunnilla 

on potkittu palloa, oltu hip-

paa ja ajettu yksipyöräisellä. 

Parasta oppilaiden mielestä 

välitunneissa on juuri nyt Nu-

ken taakse itse rakennettu 

pulkkamäki. Kauniissa talvi-

ko. Opetus sujuu kuin missä 

tahansa koululuokassa, eikä 

Peltovuoma näe, että ope-

tuspaikalla olisi muutoksia 

itse opetukseen.

- Luulen, että minulla ope-

tus olisi samanlaista muu-

tenkin. Nyt on vain hieman 

järjestetty asioita uudestaan. 

Esimerkiksi taulu on todella 

pieni ja videotykkiä ei ole, 

mutta voin kirjoittaa isolle 

tv-näytölle. Jos tarvitaan ko-

pioita, niin käyn koululla ko-

pioimassa. Eniten muutoksia 

on, kun on muutamia tunteja 

koulun puolella, niin siirtymi-

set vievät aikaa. Olemme klo 

9–13 täällä nukella ja yhden 

jälkeen menemme koululle, 

jos vielä on koulua.

Nuken iso sali on huo-

mattavasti isompi kuin ta-

vallinen luokkahuone, joten 

tilaa riittää. Lisäksi Nukesta 

löytyy pienempiä tiloja, joita 

voi käyttää myös opiskeluun 

sekä lyhyillä välitunneilla. 

Oppilaat ovatkin tykänneet 

käydä koulua Nuken tiloista.

- On kivaa, kun on paljon 

paikkoja mihin mennä opis-

kelemaan ja saa vaikka teh-

dä omassa rauhassa, kertoo 

Svantte Ala-Honkola

säässä pulkkailu ja kiipeämi-

nen onkin samalla loistavaa 

liikuntaa.

Pulkkailun jälkeen mais-

tuu tietysti ruoka. Myös 

ruokailu tapahtuu oppilailla 

Nuken tiloissa, jonne ruo-

ka keskuskeittiöltä tuodaan. 

Oppilaat saavat vuoron pe-

rään toimia myös avustajana 

ruuan esille laittamisessa ja 

annostelijoina palvelutyön-

tekijä Helena Mäkelän kans-

sa. Myös ruokailusta on siis 

muodostunut oppilaille eri-

lainen kokemus.

Alvarin koulun oppilail-

la on siis kaikin puolin ollut 

erilainen kouluvuosi, mutta 

erilainen opiskeluympäris-

tö sekä oppimistavat saavat 

oppilailta kiitosta. Toki ko-

rona on aiheuttanut myös 

haikeutta ensi vuonna yläas-

teelle siirtyvillä oppilailla.

– Tää on ollut kiva koke-

mus, mutta toisaalta kaipaa 

sinne vanhaan, missä on 

kaikki muut luokat, miettii 

Helmi Vallivaara.

Erilainen kouluvuosi
Opettaja Kimmo Peltovuoma huikkaa Alvarin koulun kuudesluokka-
laiset ulkoa sisään tunnille. Normaalisti oppilaat kutsutaan sisään 
kellonsoitolla, mutta tänä lukuvuonna Alvarin koulun kuudesluok-
kalaisille ei välituntikellot ole soineet, sillä opiskelu on tapahtunut 
suurimmaksi osaksi Kuortaneen nuorisokeskuksen eli Nuken tiloissa.

Lehden seuraavilla 
sivuilla on kuudes-

luokkalaisten  mediataito-
viikolla tekemän ja ideoiman 

NukePostin juttuja.
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– Alvarin koululaiset saa pian uuden koulun, 

 vaikka se on vielä rakennusvaiheessa.

ratsastus harrastuksena
Eri ratsastusmuotoja ovat: este, 

koulu ja vikellys. Ratsastus so-

pii niille, jotka ovat eläinystäviä ja 

myös niille, jotka haluavat haastei-

ta. Ratsastus on sekä tytöille että 

pojille. Pienetkin voivat harrastaa 

ratsastusta, tosin pienet menevät 

usein poneilla. Ratsastukseen tar-

vitaan kypärä ja vapaaehtoisesti 

turvaliivi. Jos sinulla ei ole omaa ky-

pärää ja käyt ratsastuskoulussa niin voit lainata sieltä kypärää. Lähel-

lä olevia talleja ovat: Alavuden ratsutalli, Lapua Kojolantalli, Polestar, 

Etelä-Pohjanmaan valmennustalli, Tuuri Metsäläntalli, Alajärven rat-

sastuskoulu.                          Teksti: Josefiina Koukari ja Eerika Yliniskala

vitsipalsta
Mistä sika pahoittaa mielensä?  – Kinkkukiusauksesta

Mistä tietää, että esiintymislava on vinossa? 

– Lauri Tähkän pää on suorassa.

Knock knock!

– Who’s there?

Sensei.

– Sensei who?

Yes, I’m sensei Woo!

Mistä tietää, että joku on juonut jääteetä? 

– Sen aistii.

Mitä jäätelö sano kuumana kesäpäivänä? 

– Ei se sanonut mitään, kun se oli jo sulanu! 

VIHJEET

1. ruuan lämmitys kone

2. sielä istutaan ja sielä tulee hiki

3. valkomusta lehtipuu

4. voi katsoa ajan

5. mikä tulee melkein joka päivä 
 laatikkoon

6. jossa voi istua

7. likainen eläin

8. rakennusmateriaali

9. luettava asia
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eri medioihin ja lehden tekoon.
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haastattelussa 
kuortaneen tuomaat

Tuomas Mikkola
Mitä sun työ kuvaan kuuluu? – Vastata liikuntatoimesta 

kunnan näkökulmasta liikuntasihteerinä.

Mitkä ovat sun lempi asioita työssäsi?  – Siinä on paljon va-

pautta, mutta myös vastuuta. Pääsee positiivisesti vaikutta-

maan olosuhteisiin.

Milloin aloitit työsi?  – Vähän yli 2-vuotta sitten.

Onko sinulla ollut työuraa? 

– Olen ollut luokanopettajana ja lentopalloliitossa olin pit-

kään. Pääasiassa työhöni on liittynyt aina urheilu tai opet-

taminen.

Teetkö töitä yksin vai yhdessä jonkun kanssa? – Pääasiassa 

toimin yksin mutta voin organisoida palveluja. Ei tätä työtä 

voi yksin tehdä, eli istun palavereissa.

Onko haastavaa järjestää Kuortane gameseja? – Se ei ole 

mitenkään pieni tapahtuma, se aiheuttaa omat haasteensa. 

Siihen menee aikaa.

Miksi pyrit juuri tähän työhön? – Liikunta on aina kiinnosta-

nut minua, mutta tässä pystyy vaikuttaa.

Onko sinulla hyvä työilmapiiri? – Kyllä, meillä on täällä hyvä 

työilmapiiri. Tapaamme yleensä aamukahveilla, lounaalla ja 

päiväkahveilla. Eli noin kolme kertaa päivässä.

Miltä tuntuu olla haastateltavana? – Olen tottunut vastaa-

maan kysymyksiin. Se on mahdollisuus vaikuttaa asioihin.

Onko sinulla mitään muuta sanottavaa työstäsi? – Joskus 

turhauttaa sellainen tietynlainen hitaus, että ei saa tehdä 

asioita niin kuin haluaa.
Haastattelijana 

Nanna Koivulahti, Piitu Kiviniemi ja Miko Rasinperä

Tuomas Ojajärvi
Pyysimme Ojajärven Tuomasta kertomaan 

itsestään ja työstään.

– Mun nimi on Tuomas Ojajärvi ja olen 44-vuotias. Olen am-

matiltani viestintäkoordinaattori. Mun työnkuvaan kuuluu 

kaikenlainen viestintä ja markkinointi eli markkinoin Kuor-

taneen kuntaa. Teen mainoksia ja markkinointisuunnitelmia 

ja viestin Kuortaneen tapahtumia eri kanavia pitkin. Tykkään 

olla ihmisten kanssa tekemisissä ja saan tavata erilaisia ih-

misiä työni ohella ja se on mukavaa.

Seuraavaksi Tuomas kertoo työnkuvastaan.

– Työnkuvani on muuttunut vuosien saatossa, sillä alun 

perin tein videohommia. Työssäni pidän erilaisten asioiden 

viestimisestä ja uusien asioiden opettelusta.

Tuomas kertoo koulutuksestaan ja edellisistä töistään.

– Aloitin nykyisen työni täällä Kuortaneen kunnassa 2018 

vuoden alussa. Ensin valmistuin Seinäjoen ammattikorkea-

koulusta medianomiksi kulttuurituotannonkoulutusohjel-

masta vuonna 2006. Olen ollut töissä Etelä-Pohjanmaan 

maakuntaliitossa Trissa.tv nettitelevisiohankkeessa. Olen 

ollut töissä myös Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Siinä 

välissä kävin kouluttautumassa Tampereen ammattikorkea-

koulussa ylemmän ammattikorkeakoulun medianomiksi. Li-

säksi olen ollut töissä Seinäjoen koulutuskuntayhtymällä.

Tuomas kertoo nykyisestä työpaikastaan.

– Tällä hetkellä teen enimmäkseen yksin töitä. Työpaikallani 

on mielestäni tosi mukava ilmapiiri, koska täällä tulee ihmi-

set hyvin toimeen keskenään ja puhallamme kaikki yhteen 

hiileen. Pyrimme kaikki viemään Kuortaneen kuntaa eteen-

päin. Työkaverit ovat mukavia ja täällä on oikein mukava 

tehdä töitä. Hain tähän työhön, koska haluan tehdä oman 

alan työtä. Toivon, että olen tällä työllä pystynyt tuomaan 

Kuortanetta esiin koko Suomeen.

Haastattelijana Veera Mikkola ja Helmi Vallivaara

9
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Opettajan kynästä
Vuosi Pohjanmaalla on tähän asti ollut odotus-

ten mukainen. 2000-luvun alussa tutustuin Poh-

jois-Karjalassa seurakunnan työntekijään, joka 

kertoi kokemuksistaan Seinäjoella. Mieleeni jäi 

ajatus, että haluaisin vielä joskus asua täällä ja 

tutustua täkäläisiin ihmisiin. Kun pojan harras-

tuksen myötä tuli ajankohtaiseksi vuodeksi tän-

ne muuttaa, olin valmis.

Jo jonkun verran kokeneena opettajana olen 

suosinut oppimisessa vuorovaikutuksessa op-

pimista. Koronavuosi on tuonut tähän omat 

haasteensa, olemme kuitenkin luokassa teh-

neet näissä olosuhteissa mahdollisia asioita. 

Oppilaiden ahkeruus omassa koulutyössään ja 

sopeutuminen uudessa tilassa opiskelemiseen 

on ilahduttanut kovasti.

Pohjalaisten mutkattomuus ja matkaevääk-

seni annetut muistutukset rehellisyyden välttä-

mättömyydestä täällä ovat tehneet minuun vai-

kutuksen.  Lappilaisessa kerronnassahan hyvä 

tarina on tärkeäintä. Olen koittanut oppilaitani 

asiasta muistuttaa, kun arvioivat hurjimpia poh-

joisen tarinoitani. 

Mutkattomuus on tullut tutuksi, yhteistyö ja 

ehdotukset tuntuvat aina onnistuvan. Onko ky-

symys pienen paikkakunnan vai pohjalaisuu-

den vaikutuksesta vaiko sittenkin molemmista? 

Joinakin esimerkkeinä voin mainita vaikkapa 

koulun jouluvaelluksen järjestämisen eri toimi-

joiden kanssa, nuorisotilan valtaamisen päivisin 

opetuskäyttöön, liikuntavälineiden hankkimisen 

oppilaille, pahvilaatikoiden saamisen lumen-

veistomuoteiksi, viimeisenä oppilaiden tekemi-

en juttujen julkaisemisen paikallislehdessä ja 

vaikka mitä muuta. Kaikki tuntuu onnistuvan.

Kimmo Peltovuoma

Kirjoittaja on virkavapaalla Rovaniemeltä, 
asuu Seinäjoella ja työskentelee Kuortaneella 
6. luokan opettajana.

mielipidepalsta
Nukessa on hauskaa
Kun oltiin koulussa, oli vaikea olla pienillä välituntipaikoilla ja 

ruokalassa oli vähän aikaa syödä. Sitten opettajat päätti, että 

joku luokka siirtyy muualle opiskelemaan. Meidän luokka 

pääsi, mutta ei tiedetty minne. Sitten päästiin Nukeen ja koko 

luokka innostui. Nyt on iso tila opiskella ja syödä rauhassa. 

Nukella on hauskaa ja kivaa työskennellä. Nukessa on 

myös oma pulkkamäki ja siivooja. Me olemme nukessa 8.55-

12.55. Nukessa on kaksi biljardipöytää. Nuken pulkkamäkeen 

voi tulla laskemaan kuka vaan ja milloin vaan. Itse ainakin 

saan kovat vauhdit mäen laskiessa. Nukessa on koripallokorit, 

jalkapallopöytä ja ilmakiekko. Koko luokka tykkää olla nukes-

sa koulussa!

Teksti: Svantte Ala-Honkola ja Topi Välimaa
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ILMOITA 
NOKIPOSTISSA

Seuraava Nokiposti ilmestyy toukokuussa 2021 
Syke-lehden yhteydessä ja se jaetaan laajalevikkisesti 

Etelä-Pohjanmaan alueella. 

Mikäli haluat ilmoittaa Nokipostissa, pyydä sähköpostisi 
liittämistä Nokipostin postituslistalle osoitteessa: 

tuomas.ojajarvi@kuortane.fi tai soita 0400 832 776.

Aineistot osoitteeseen: tuomas.ojajarvi@kuortane.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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Äänioikeusrekisterin 

tietojen poimintapäivä 

(missä kunnassa kukin on 

äänioikeutettu): 26.2.2021.

Ehdokashakemusten 

jättöpäivä: 9.3.2021.

Ehdokasasettelun 

vahvistaminen: 18.3.2021.

Ennakkoäänestys 

kotimaassa: 7.–13.4.2021.

Ennakkoäänestys 

ulkomailla: 7.–10.4.2021.

Vaalipäivä: 18.4.2021.

Tulosten vahvistaminen: 

21.4.2021.

Valtuustot aloittavat työnsä 

1.6.2021.

Lisätietoa mm. vaalikelpoi-

suudesta ja äänioikeudesta: 

https://vaalit.fi/kuntavaalit

Vaaliasiakirjojen 
jättöajat
Puolueiden ja valitsijayhdis-

tysten hakemukset ehdo-

kaslistojen julkaisemisesta 

sekä ilmoitukset vaaliliitosta 

ja valitsijayhdistysten yh-

klo 9.00–20.00, osoitteessa 

Keskustie 52

Ennakkoäänestys
Kuortaneen kunnassa ylei-

nen ennakkoäänestyspaikka 

on Kuortaneen kunnantalo, 

osoite Keskustie 52.

Aukioloajat:

ke-pe 7.–9.4.2021 

klo 9.00–16.00

la-su 10.–11.4.2021 

klo 10.00–14.00

ma-ti 12.–13.4.2021 

klo 10.00–20.00

Äänestyspaikoilla huomioi-

daan koronapandemian joh-

dosta annetut suositukset ja 

ohjeet.

Ennakkoäänestys 
kotona
Henkilö, jonka kyky liikkua tai 

toimia on siinä määrin rajoit-

tunut, ettei hän pääse äänes-

tys- eikä ennakkoäänestys-

paikkaan ilman kohtuuttomia 

vaikeuksia, saa äänestää en-

nakolta kotonaan Suomessa 

siinä kunnassa, joka on mer-

kitty äänioikeusrekisteriin 

teislistoista niihin liittyvine 

asiakirjoineen on toimitetta-

va keskusvaalilautakunnalle 

Kuortaneen kunnanvirastolle 

viimeistään tiistaina maa-

liskuun 9. päivänä klo 16.00 

mennessä.

Asiakirjoja ottaa vastaan 

hallintojohtaja Jaana Salo, 

(040 5057 803) kunnanviras-

tolla maanantaina 8.3.2021 

klo 16:00 – 17:00 ja tiistaina 

9.3.2021 klo 12:00 – 16:00.

Keskusvaa l i l autakunnan 

osoite: Kuortaneen kunnan-

talo, Keskustie 52, 63100 

Kuortane.

Äänestäminen
Kuntavaalit toimitetaan huh-

tikuun 18. päivänä 2021. En-

nakkoäänestys kotimaassa 

toimitetaan 7.4. – 13.4.2021 

välisenä aikana. Äänestäjä 

on tarvittaessa velvollinen 

esittämään vaalilautakunnal-

le selvityksen henkilöllisyy-

destään.

Kuortaneen kunnassa on 

yksi äänestysalue. Vaalipäi-

vän äänestys suoritetaan 

Kuortaneen Kunnantalolla 

hänen kotikunnakseen. Hen-

kilön, joka edellä mainituin 

perustein haluaa äänestää 

ennakolta kotonaan, on il-

moitettava siitä kirjallisesti tai 

puhelimitse keskusvaalilau-

takunnalle viimeistään tiis-

taina 6.4.2021 ennen klo 16. 

Ilmoituksen voi myös tehdä 

äänestäjän puolesta tämän 

valitsema henkilö.

Asiaa koskeviin tieduste-

luihin vastaavat ja puhelimit-

se ilmoituksia vastaanottavat 

arkipäivinä asiakaspalve-

lusihteeri Kaisu Nurmi 044 

5502 483 ja keskusvaalilau-

takunnan sihteeri Jaana Salo 

puh. 040 5057 803. Kirjalliset 

ilmoitukset on lähetettävä 

Kuortaneen kunnan keskus-

vaalilautakunnalle os. Kes-

kustie 52, 63100 Kuortane. 

Lomakkeita kotiäänestyk-

seen ilmoittautumista varten 

saa kunnantalon neuvonnas-

ta.

Ennakkoäänestys kotona 

toimitetaan kotiäänestyk-

seen ilmoittautuneen luona 

äänestäjälle erikseen ilmoi-

tettavana ajankohtana.

Kuntavaalit 2021

27.2.-5.3. 
Opiston männikön 
omatoimirastirata perheille 
ja alakoululaisille

Keskiviikkona 3.3. 
Laskettelureissu 
Jouppiskalle (lähtö 11:00 
kunnantalon edestä)

Torstaina 4.3. 
Megazone laserseikkailu ja 
Piikin ruokailu 
(lähtö klo 11:00 
kunnantalon edestä)

6.-7.3. 
60. Kuurtanes-hiihto, lisä-
tietoja: www.kuortane.fi/
kuurtaneshiihto 
(omatoimitapahtumana)

30.4. 
Talven Mestariliikkujat 
-kampanja päättyy. Ilmoi-
tukset suorituksista 31.6. 
mennessä liikuntatoimis-
toon.

1.5. 
Kuortaneen kesän 
Kuntopyöräilyhaaste 
käynnistyy.

1.5. Kesän Mestariliikkujat 
-kampanja alkaa.

4.5. UKK-kävelytesti ja 
kuntotestauspäivä 
urheilukentällä

13.5. Perinteinen 
helatorstain kuntopyöräily-
tapahtuma.

7.6. Kesän uimakoulut 
alkavat maanantaista-per-
jantaihin (useita ryhmiä)

26.6. 
Kuortane Games 2021 
klo 15 alkaen.

LIIKUNTATOIMEN TAPAHTUMIA

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021 
ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

Talviloman aktiviteetit kuntalaisille, lisätietoja:  www.kuortane.fi/talviloma21

11
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Mestariliikkujat on kunta-

laisten liikuttamisen haaste-

kampanja, jossa aktivoidaan 

harrastamaan talvisia ja ke-

säisiä ulkoliikunnan muo-

toja. Tuplamestareita kertyi 

kauden aikana 21 henkilöä, 

mihin edellytettiin aikuisilta 

500 km erilaista talviliikun-

taa sekä 1000 km kesälii-

kuntaa, ja nuorten sarjassa 

noin puolet tästä. Vuoden 

2020 ilmoitettiin 35 talven 

Mestariliikkujatulosta, joista 

kertyi yhteensä 39 390 km. 

Kesän Mestariliikkujatulok-

sia ilmoitettiin 46 kappaletta, 

joista kertyi huimat 105 277 

kilometriä. Yhteensä kuor-

tanelaiset mestariliikkujat 

etenivät kauden aikana 144 

667 kilometriä eli 3,61 kertaa 

maapallon ympäri. Korona-

virusepidemia sai ihmiset 

liikkumaan huomattavasti 

edellisvuotta enemmän, ja 

jatkossakin ulkoliikunta on 

turvallinen tapa ylläpitää 

kuntoa ja edistää terveyttä. 

Palkitsemistilaisuus joudut-

tiin peruuttamaan koronan 

takia, ja palkinnot ovat nou-

kesäistä ulkoliikuntaa ku-

ten pyöräilyä, rullaluistelua, 

juoksua, kävelyä, rullahiihtoa, 

uintia, soutua jne. Vaihtoeh-

toisesti voit myös pelkästään 

kävellä 500 km tai 100 tuntia.

– Alle 16-vuotiailla mes-

tariksi edellytetään 400 km 

pyöräilyä tai 100 tuntia. Vaih-

toehtoisesti voi olla 200 km 

kävelyä.

Kampanja-ajan päätyttyä 

kilometrit tai tunnit ilmoite-

taan liikuntatoimistoon tai 

täydennetään sähköiseen 

lomakkeeseen -Talvimesta-

reiden tulokset 31.5. ja Kesä-

mestareiden tulokset 31.10. 

mennessä. 

Lisätietoa kampanjasta ja 

Mestariliikkujista: 

www.kuortane.fi/

mestariliikkujat

TUPLAMESTARIT: Sauli Läh-

teenmaa 9400 km, Tapio 

Niemi 4730, Antti Lampimäki 

4696, Anna-Leena Pirhonen 

4498, Matti Vesteri 3703,  

Sirpa Nummela 3610, Sal-

me Seppä 3570, Rauli Mä-

dettavissa liikuntasihteerin 

toimistosta maaliskuun lop-

puun mennessä. Kuortaneen 

liikuntatoimi kiittää kaikkia 

haasteeseen osallistujia. 

Talven Mestariliikkujat 

-kampanja toimii 1.10.–30.4. 

välisenä aikana, minkä 

tavoitteena on liikkua 

talvimaisemissa:

– 500 km tai 100 tuntia mo-

nipuolista ulkoliikuntaa esi-

merkiksi hiihtäen, pyöräillen, 

kävellen, juosten, luistellen, 

sauvakävellen tai esimerkik-

si lumikenkäillen. Myös uinti 

tai muu vesiliikunta hyväk-

sytään. Vaihtoehtoisesti voi 

pelkästään kävellä 250 km / 

50 tuntia.

– Alle 16-vuotiailla tal-

vimestariksi 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 

kelä 3402, Tuomo Hirvonen 

3367, Anja Hirvonen 3167, 

Jukka-Pekka Haapala 2942, 

Ritva Rantanen 2868, Pekka 

Nummela 2850, Risto Sep-

pä 2581, Reijo Lepistö 2560, 

Heikki Mäkinen 2550, Harri 

Vesteri 2298, Esa Ala-Hon-

kola 2035, Heikki Savela 

1845, Raija Mäkelä 1181 ja Ak-

seli Ala-Honkola 870.

TALVEN MESTARILIIKKUJAT 

1.10.19-30.4.20: 

Sauli Lähteenmaa 3700 km, 

Heikki Mäkinen 2550, Matti 

Vesteri 2323, Asko Sippola 

2260, Johanna Saari 1835, 

Anna-Leena Pirhonen 1802, 

Tuomo Hirvonen 1555, Rau-

li Mäkelä 1515, Eila Vesteri 

1500, Antti Lampimäki 1410, 

Ritva Rantanen 1385, Anja 

Hirvonen 1355, Keijo Pirho-

nen 1220, Antti Lassila 1205, 

Heli Heinonen 1006, Elvi 

Törmänen 950, Harri Veste-

ri 918, Anita Santanen 903, 

Jukka-Pekka Laitila 871, Esko 

Tuovila 840, Sirpa Nummela 

830, Reijo Lepistö 800, Ari 

Vesteri 770, Esa Ala-Hon-

kola 735, Heikki Savela 645, 

Raija Mäkelä 566, Jorma Lai-

tila 560, Valto Maunuksela 

506, Tapio Niemi 501, Arja 

Yli-Honkola 500, Risto Sep-

pä 480, Salme Seppä 450, 

Jukka-Pekka Haapala 424, 

Akseli Ala-Honkola 270 ja 

Mestariliikkujat 2020
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Pekka Nummela 250.

KESÄN MESTARILIIKKUJAT 

1.5.20-30.9.20: 

Antti Järvenpää 9320, Tais-

to Järvinen 8012, Sauli Läh-

teenmaa 5700, Asko Viitala 

4350, Tapio Niemi 4229, Antti 

Lampimäki 3286, Heikki Nie-

mi 3120, Harri Mäki-Musta-

pää 3120, Salme Seppä 3120, 

Sirpa Nummela 2780, Jussi 

Sarvikas 2760, Anna-Leena 

Pirhonen 2696, Seppo Par-

tanen 2606, Pekka Nummela 

2600, Jukka-Pekka Haapala 

2518, Jyrki Virtaniemi 2231, 

Risto Seppä 2101, Aarno 

Puodinketo 2076, Anne Hii-

ronniemi 1967, Rauli Mäkelä 

1887, Tuomo Hirvonen 1812, 

Anja Hirvonen 1812, Reijo 

Lepistö 1760, Irma Immonen 

1730, Harri Rasinperä 1676, 

Heikki Savela 1620, Ritva 

Lakso 1558, Ritva Rantanen 

1483, Asko Isoaho 1447, Armi 

Lampimäki 1442, Jaska Vier-

re 1420, Matti Vesteri 1380, 

Sakari Joensuu 1365, Heikki 

Mäkinen 1350, Taisto Möyk-

kymäki 1320, Armi Kaaranka 

1300, Esa Ala-Honkola 1300, 

Pauli Palmen 1300, Arto Yli-

nen 1250, Eero Vasunmäki 

1250, Irena Peltola 1200, Har-

ri Vesteri 1200, Mauno Taka-

nen 1128, Raija Mäkelä 615, 

Akseli Ala-Honkola 600 ja 

Iivari Ala-Honkola 480.

Alkanut vuosi tulee olemaan Kuor-

tane Golfin historiassa muutosten 

vuosi. Kuortane Golf Oy on käyn-

nistänyt useita kehityshankkeita ja 

investointeja, jotka tulevat paranta-

maan asiakkaidemme viihtyvyyttä, 

monipuolistavat tarjontaamme ja 

lisäävät itse pääasian eli golfin ve-

tovoimaa. Uudistamme koko leik-

kuukalustomme ja teemme lisäksi 

investointeja harjoitusalueeseen ja 

golfkenttään. Kenttäinvestointeihin 

ryhdytään vaiheittain tästä vuodes-

ta alkaen. Majoitustiloissa on tällä 

hetkellä menossa saneeraus, joka 

valmistuu ennen sesongin alkua. 

Saneerauksen yhteydessä uusi-

taan myös hotellihuoneiden ka-

lusteet ja tekstiilit. Yhtiömme tulee 

panostamaan majoituspakettien 

markkinointiin erityisesti kauem-

paa tuleville ryhmille ja perheille. 

Päärakennuksessa kehitämme di-

gitaalista viestintää, kokoustilojen 

AV-tekniikka ja uudistamme mm. 

äänentoistojärjestelmän.  

Talviaikaan kentällämme on 

2,5 km perinteisen hiihtolatu, mikä 

on kaikkien käytettävissä niin pit-

kään kuin lunta riittää. Keleistä riip-

puen tavoitteena on aukaista kenttä 

mahdollisimman aikaisin, jotta peli-

kaudesta saadaan mahdollisimman 

pitkä. Kuortane Golf on tuttu siitä, 

että se aukaisee kentän näillä leve-

yspiireillä lähes ensimmäisenä.

Toivottavasti korona tullaan saa-

maan kuriin mahdollisimman no-

peasti, jotta ihmiset pääsevät tur-

vallisesti liikkumaan ja näkemään 

toisiaan. Pysykää terveinä ja huoleh-

tikaa riittävästä ulkoilusta. 

Tervetuloa Kuharantaan 

nauttimaan ikimuistoisista hetkistä!

Lisää tietoa golfista ja muista 

palveluistamme löytyy 

kotisivuiltamme: www.kuortanegolf.fi 

Olethan rohkeasti yhteydessä.

Kuortane Golfilla 
muutosten vuosi
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Monipuolinen osaaja ja ak-

tiivi Reijo Lepistö sai arvos-

tusta tekemästään työstä 

vuoden 2020 Kunnon Kunta-

lainen -tunnustuksen myö- 

tä. Palkinto luovutettiin hä-

nelle yhteistyössä Kuorta-

neen kunnan ja Kuortaneen 

Osuuspankin kanssa. Kuor-

taneen Kunnon Kuntalaisen 

tunnustusta on jaettu paik-

kakunnalla vuodesta 1982 

saakka, ja täten Lepistöstä 

tuli 40. saaja palkinnolle.

Kuortaneen kunnan sivis-

tyslautakunta sai kuntalaisil-

ta esityksiä sopivista henki-

löistä, josta valituksi tuli Reijo 

Lepistö. Lepistön ansioksi 

voitiin nähdä hänen pitkä ja 

laaja aktiivisuus eri ikäisten 

kuntalaisten liikuttamisessa 

pyöräilyn, maastopyöräilyn 

sekä lentopallon parissa niin 

tiedottajana kuin itse toi-

minnan järjestäjänäkin. Hän 

on ollut myös pitkäaikainen 

talkoolainen muun muassa 

Kuortaneen Juhannuskisois-

sa, polttopuuhuollossa eri 

laavuille sekä erilaisissa lii-

kuntatapahtumissa. Etenkin 

Kuortaneen Ladun kautta 

Lepistön työpanos on ollut 

iso kesäisin järjestettävässä 

Pyöräbongauksessa, joka 

aktivoi useita satoja innok-

kaita kiertämään kiinnosta-

via pyöräilykohteita kunnan 

sisällä. Lisäksi hänen mail-

laan järjestettävät suositut 

beach volley -illat ovat tär-

keitä useille, ja laadukkaal-

le ”mökkiareenalla” saatiin 

edelliskesänä maakunnan 

parasta pelihiekkaa. Lepis-

tön positiivisen asenne ja ak-

tiivisuus liikuntaa kohtaan on 

saanut useita aikuisia liikku-

maan porukalla.

Reijo Lepistölle tunnus-

tuksen saaminen oli kokonai-

juossut myös 14 maratonia 

eri paikoissa. Lähiaikoina 

ohjelmassa on muun muas-

sa lumikenkävaellus Anssin 

Laavulle, jonka reitti on jo 

metsään poljettu.

– Vaellusretkillä olen ta-

vallisesti ollut niin sanotusti 

perässä kulkija, jossa varmis-

tan, ettei ketään jää metsään. 

Se on ollut minun tehtävä 

pohjoisen reissuilla, Lepistö 

kertaa.

Kuortaneen Juhannuski-

soista saadut opit ja urheilu-

tietämys olivat tarpeen, kun 

Lepistö antoi katsojapalau-

tetta Olympiastadionin kent-

tämestarille vuoden 2011 

Suomi-Ruotsi-maaottelussa 

400 m aitajuoksusta. Hänen 

mielestään yksi aita oli ase-

tettu 30-40cm väärin, mikä 

myöhemmin todettiin myös 

oikeaksi huomioksi. Tästä kii-

suudessaan yllätys ja osal-

taan jopa arvelutti, että oliko 

se todella ansaittu.

– Haluan kiittää kaikki mi-

nua ehdottaneita. Valintail-

moituksen saannin jälkeen 

aloin oikein ajattelemaan 

asiaa. Pohdin, että kyllähän 

minä monessa paikassa olen 

mukana. Esimerkiksi nyt al-

kaa jo 24. vuosi lentopalloa 

meidän rannassa, mikä on 

pitkä aika. Keskimäärin siellä 

on ollut 10 pelaajaa ja kaikki 

tuntuu nauttivan siitä, hän to-

teaa urastaan.

Touhukkaalla miehellä 

riittää kysyntää Kuortaneen 

Ladun varapuheenjohtajana 

ja aktiivisena maastopyöräi-

lyn edistäjänä yhdessä Mau-

no Sippolan kanssa. Maas-

topyöräilyiltoja järjestetään 

taas toukokuusta alkaen. 

Lepistö on uransa aikana 

toksena hänelle myönnettiin 

liput seuraavan kesän yleis-

urheilun EM-kisoihin, millä 

ehkä myös vältettiin isompia 

murheita kisoille.

Kuortaneen kunta ja Kuor-

taneen Osuuspankki onnitte-

levat valinnan saanutta Reijo 

Lepistöä.

Kunnon kuntalainen  
- tunnustus
Pohjanmaan Liikunnan ja 

Urheilun (PLU) käynnistämä 

Kunnon Kuntalaisen valinta 

suoritetaan vuosittain Kuor-

taneen sivistyslautakunnan 

toimesta. Palkitsemisen ta-

voitteena on edistää kunto-, 

harraste- ja terveysliikunnan 

arvostusta sekä terveellisiä 

elämäntapoja. Kuortaneen 

kunnan liikuntatoimi on pyy-

tänyt esityksiä Kunnon Kun-

talaisista. Kyseisen tunnus-

tuksen voi saada vain kerran, 

ja kuntalaisen tulee olla esi-

merkillinen toiminnassa kun-

to- ja terveysliikunnan sekä 

fyysisen kulttuurin alueella;

– toimimalla aktiivisena

 kunto- ja terveys-

 liikunnan tiedottajana.

– toimimalla aktiivisena

 talkoolaisena.

– harrastamalla itse

 esimerkillisen aktiivisesti

 kunto- ja terveys-

 liikuntaa.

– toimimalla aktiivisesti

 vetäjänä lapsille, 

 nuorille tai aikuisille 

 tarkoitetussa

 liikunnassa.

– toimimalla muuten

 aktiivisesti paikkakunnan

 liikuntakulttuurin hyväksi.

Reijo Lepistölle Kuortaneen Kunnon Kuntalainen -tunnustus

Reijo Lepistö vastaanotti Kunnon Kuntalainen 

-tunnustuksen Kuortaneen Osuuspankin 

toimitusjohtajalta Suvi-Katariina Kangastieltä.
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Vuosi 2021 on juhlavuosi Kuorta-

neen Kunto ry:ssä sillä yhteinen ur-

heiluseuramme täyttää 100 –vuotta. 

Vuosiin on sisältynyt monenlaista; 

voittoja ja tappioita, riemua ja pet-

tymyksiä, iloja ja suruja eli elämän 

koko kirjo. Urheiluseuran perusta-

misesta lähtien ajatuksena on ollut 

tarjota elämyksiä liikunnan parissa 

ja kannustaa jäseniä ottamaan lii-

kunnan koko elämän pituiseksi har-

rastukseksi. Samalla on kuitenkin 

pyritty myös luomaan polku aina 

kansainväliselle huipulle asti niille, 

joilta on löytynyt tarvittavaa intohi-

moa tavoitteeseen pyrkimiseen.

Sadan vuoden aikana seuras-

samme on toiminut valtava määrä 

urheilijoita, harrastajia,valmentajia, 

isiä, äitejä ja muita vapaaehtoisia. 

Heidän työnsä tuloksena Kuorta-

neen Kunnon saavutukset pienen 

maaseutukunnan urheiluseurana 

ovat huippuluokkaa. Näiden saa-

vutusten ja menneiden sukupol-

vien tekemän työn dokumentointi 

on seurassa nähty tärkeäksi ja siksi 

jo vuonna 2020 käynnistettiin työ 

Kuortaneen Kunnon 100- vuotishis-

toriikin laatimiseksi.

Historiikkitoimikunnan puheen-

johtajana Pertti Peltokangas on teh-

nyt valtavan hienon työn perusma-

teriaalin keräämisessä, josta hänelle 

suuret kiitokset. Työssä siirrytään 

nyt aktiivisen kirjoittamisen vaihee-

seen ja Kuortaneen Kunnon johto-

kunnan sihteeri Ilpo Koivisto tulee 

jatkamaan Pertin työtä. Seuran 100 

–vuotisjuhla on suunniteltu pidettä-

väksi lauantaina 20.11. 2021, jos ko-

ronatilanne sallii kokoontumiset.

Hannu Sippola on toiminut Kuor-

taneen Kunnon puheenjohtajana 

ansiokkaasti vuodet 2019 ja 2020 ja 

johtokunta on valinnut hänen seu-

raajakseen Ville Pasasen vuoden 

2021 loppuun asti. Hannulle suuret 

kiitokset tehdystä  työstä ja Villelle 

onnea ja menestystä puheenjohta-

jana. 

Kesän suunnitelmissa on järjes-

tää juhannuslauantaina 26.6. perin-

teiset kansainväliset juhannuskisat 

ja 23.7.- 24.7. Kuhinat markkinata-

pahtuma.  Valitettavasti koronaa ei 

vielä ole nujerrettu ja viranomaisten 

määräykset tapahtumien järjestämi-

sestä voivat vaikuttaa suunnitelmiin.

Ilpo Koivisto

Johtokunnan sihteeri

Kuulumisia Kunnosta
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KUORTANEEN KUNNON 

KUNTALAISET 

-TUNNUSTUKSEN SAAJAT

2020  Reijo Lepistö

2019  Rauno Laitila

2018  Raimo Kallioniemi

2017  Tuula Keski-Heikkilä

2016  Jorma Liinamaa

2015  Jaakko Peltokangas

2014  Jorma Laitila

2013  Jorma Perkkiö

2012  Seppo Nevansuu

2011  Mikko J. Mäkinen

2010  Annu Ridanpää-

 Taittonen

2009  Heikki Kahra

2008  Ari Yli-Kaatiala

2007  Petri Stevander

2006  Jussi Taittonen

2005  Anna-Leena Pirhonen

2004  Eero Hautala

2003  Matti Yli-Nisula

2002  Esko Tuovila

2001  Kaija Ranta-Maunus

2000  Mauno Sippola

1999  Aarno Kivekäs

1998  Pekka Kangastie

1997  Niilo Kovaniemi

1996  Tiina P. Lassila

1995  Tapani Kesti

1994  Matti Yli-Isotalo

1993  Jarmo Hietakangas

1992  Heikki Savela

1991  Seppo Kallamäki

1990  Oiva Keski-Heikkilä

1989  Tapani Hakola

1988  Heli Mäkinen

1987  Harri Takaneva

1986  Helena Hyytiäinen

1985  Pertti Peltokangas

1984  Erkki Takalampi

1983  Jaska Vierre

1982  Jalmari Rantanen
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Mukana illassa 
Päivi Ala-Niska
projektikoordinaattori kulttuuripaikka

Ilta on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille
• järjestöille • toimijoille • innostuneille • mukaan haluaville 

• yhdistyksille • juuri sinulle!

Ilmoittaudu 10.3.2021 mennessä Annukalle tekstiviestillä p. 040 739 4451

Tervetuloa!
Kuortaneen kulttuuritoimi

Kulttuurin iltapala Nukessa
15.3.2021 klo 18 alkaen

 

 

 

ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYKSEN SEKÄ KUUSIOKUNTIEN JA 
JÄRVISEUDUN OMAISHOITAJAYHDISTYSTEN JÄRJESTÄMÄ 

MAKSUTON

OVET -VALMENNUS
Alavuden seurakunta (Louontie 1 A1)

ma 26.4, ke 5.5, ma 10.5 ja ke 19.5.2021 

klo 12.00-15.30

Valmennus on juuri sinulle, jolla on perheessä omaishoitotilanne 
ja asut Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin tai Soinin alueella.

Valmennuksessa käsitellään mm. omaishoitajuutta, tukipalveluja,
 hoivatyössä tarvittavia taitoja ja omaishoitajien voimavaroja.

Valmennukseen haetaan erillisellä lomakkeella 15.4.2021 mennessä. 
Hakemukset lähetetään osoitteeseen Järviseudun Omaishoitajat ry,

Patruunantie 15, 62800 VIMPELI

Hakeminen ei edellytä yhdistysjäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon 
tuen piiriin. Hakulomakkeita ja lisätietoa:

Tiina Silvonen p. 045 3275441       Leena Huhtala p. 050 5956588
omaishoitajayhdistys.tiina@gmail.com  leena.huhtala@muistiyhdistys.fi

 

 

 

ETELÄ-POHJANMAAN MUISTIYHDISTYKSEN SEKÄ KUUSIOKUNTIEN JA 
JÄRVISEUDUN OMAISHOITAJAYHDISTYSTEN JÄRJESTÄMÄ 

MAKSUTON

OVET -VALMENNUS
Alavuden seurakunta (Louontie 1 A1)

ma 26.4, ke 5.5, ma 10.5 ja ke 19.5.2021 

klo 12.00-15.30

Valmennus on juuri sinulle, jolla on perheessä omaishoitotilanne 
ja asut Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin tai Soinin alueella.

Valmennuksessa käsitellään mm. omaishoitajuutta, tukipalveluja,
 hoivatyössä tarvittavia taitoja ja omaishoitajien voimavaroja.

Valmennukseen haetaan erillisellä lomakkeella 15.4.2021 mennessä. 
Hakemukset lähetetään osoitteeseen Järviseudun Omaishoitajat ry,

Patruunantie 15, 62800 VIMPELI

Hakeminen ei edellytä yhdistysjäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon 
tuen piiriin. Hakulomakkeita ja lisätietoa:

Tiina Silvonen p. 045 3275441       Leena Huhtala p. 050 5956588
omaishoitajayhdistys.tiina@gmail.com  leena.huhtala@muistiyhdistys.fi

KUORTANEEN SEURAKUNNAN 
TAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ

Sunnuntaisin jumalanpalvelus 
kirkossa klo 10

Keskiviikkokeitot srk-talolla 
24.2, 10.3, 24.3, 7.4, 21.4, 5.5 ja 
19.5 klo 11-12

Raamattupiiri joka toinen 
keskiviikko klo 18, srk-talo

Sopusointu-kuoro joka toinen 
keskiviikko klo 19, srk-talo

Kirkkokuoro torstaisin klo 13, 
srk-talo

23.3 klo 18 Raamattuluento, 
Esa Luomaranta, srk-talo

31.3 klo 9.30 pääsiäisen kyntti-
läkirkko, joko kirkko tai srk-talo

31.3 klo 19 Maria-esitys, kirkko

23.5 klo 14 lapsityön 
kevätkirkko, kirkko

Partiolippukunta Kuortaneen 
Kuismat ottaa uusia jäseniä, 
ryhmiä 6-14 vuotiaille.
Lisätietoa:
Lettu Saraste, p. 050 534 6702

Hiihtolomalla lapsille 
ja nuorille ohjelmaa, 
koulusta tulee esite

Koronatilanne saattaa tuoda 
muutoksia aikatauluihin.
Lisätietoja :
Viiskunnan kirkollisissa ja 
facebookissa sekä 
www.kuortaneenseurakunta.fi 

OLET LÄMPIMÄSTI 
TERVETULLUT MUKAAN! 
Hyvän Jumalan siunausta 
alkavaan kevääseen!
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KUORTANEEN IKÄTORI 
(entinen Oivankulma)

Keskustie 48 A 7, 

63100 Kuortane

MUISTIKAFFILA klo 11–13

poikkea kaffille! 

Joka kuukauden toinen perjantai.

Toiminta jatkuu 

koronatilannetta seuraten.

REENIVINTTI klo 11–13

aivojumppaa 

joka kuukauden kolmas perjantai

Toiminta jatkuu 

koronatilannetta seuraten

KUNTOUTUSTA 

YLI 65-VUOTIAILLE MAKSUTTA 

Ikätorin avoin jumpparyhmä 

maanantaisin, tiistaisin ja 

keskiviikkoisin klo 15–15.45  

(ei ilmoittautumista) 

Fysioterapeutti 

Elina Honkala 

Puh. 040 829 1053

MUISTIHOITAJA 

Helena Anttila, 

p. 040 653 0866

Kotikäynnit, 

muistin laajemmat testit sekä 

jatkotutkimuksiin ohjaaminen, 

ajokorttia varten 

muistin testaaminen. 

Soita ja sovi tapaaminen!

PALVELUOHJAUS 

YLI 65-VUOTIAILLE

Palveluohjaaja 

Terttu Happonen 

arkisin puh. 044 550 1858

mm. Kartoituskäynnit, 

uudet asiakkaan kotihoitoon, 

omaishoidon yhdyshenkilö, 

ennaltaehkäisevät kotikäynnit, 

palveluohjauskäynnit. 

Soita ja sovi tapaaminen!

Muutokset mahdollisia,

toiminta jatkuu 

koronatilannetta seuraten.

Kuusiolinna Terveyden verkkosivuilta 

löydät ajankohtaista tietoa rokotuksista. 

Kuusiolinna Terveyden kesätyöpaikat haettavissa 

31.3.2021 mennessä, lisätietoja verkkosivuiltamme. 

www.kuusiolinna.fi

Kuortaneen avovastaanotto on suljettuna kevään ja kesän 

aikana 14.5.2021 sekä 28.6.-11.7.2021.

SOSIAALI- JA TERVEYS
KUUSIOLINNA TERVEYS

IKÄTORIN 
MAKSUTTOMAT 

PALVELUT 
YLI 65-

VUOTIAILLE
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RUONAN RINKI

Yleisiä avantouintivuoroja ei ole kokoontumisrajoi-

tusten vuoksi voitu järjestää koko kautena. Avantoa 

pidetään kuitenkin auki. Tiedäthän, että voit vuokrata 

rantasaunaa yksityisesti pienellä porukalla. 

Kysy lisää puh. 040 525 1468. 

Aurinkoista kevättä kaikille.

KESÄ-
KUURTANELAASET 
2021

Puheenjohtaja 
Minna Sippola 
minna.sippola@yit.fi
Muut hallituksen 
jäsenet:
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
Jukka Kotola 
jukka.kotola@kuortane.fi
Erkki Murtomäki 
erkki.murtomaki
@netikka.fi

Kesäkuurtanelaaset 
haluaa kehittää 
edelleen yhteistyötä 
kunnan ja muiden 
tahojen kanssa. 
Tulevan kesän 
toiminnan suhteen 
seuraamme korona-
tilanteen kehitystä ja 
päätämme myöhemmin 
tarkemmin 
kesätoiminnan 
sisällöstä. Otamme 
mielellämme vastaan 
ehdotuksia ja toiveita 
koskien tulevaa 
kesätoimintaa.

SALMEN KYLÄSEURA
 

Opintopiiri Ruskaryhmä kokoontuu joka kuukau-

den ensimmäinen tiistai klo 13.00 Salmirannassa, 

Salmentie 82. Tilaisuudet ovat ilmaisia ja kaikki 

tervetulleita. Aiheina kiinnostavat asiat.
 

Salmirannan avantouinnit Salmirannassa, 

Salmentie 82. Avantouintikausi päättyy 30.4 ja 

jatkuu taas syksyllä 1.10.

tiistai naiset 17-20

keskiviikko miehet 18-21

torstai naiset 18-21

perjantai miehet 18-21 

Kausimaksu kerran viikossa 60€

Kausimaksu kaksi kertaa viikossa 90€

Kertamaksu 4€

Lapset alle 16 vuotta puoleen hintaan
 

Mikäli koronatilanne sallii, poltetaan pääsiäiskokko 

perinteiseen tapaan Salmirannassa pääsiäislauan-

taina 3.4 klo 19.00. Osoite Salmentie 82.
 

Salmen kyläkirjoja yhä saatavilla Kuortaneen 

kirjakaupasta ja Leenalta 0400 859 866.
 

Salmirantaa vuokrataan tilaisuuksiin tai pitkäaikai-

sempaan käyttöön. Varaustilanteen näkee Nettti-

mökistä www.nettimokki.com/kuortane/1195 tai 

soittamalla Leenalle 0400 859 866.

KUORTANEEN LATU

Maaliskuulla 
– Lumikenkäretki
Huhtikuulla 
– Maastovaellusretki
–  19.4. alkaa 
 maastopyöräily
Toukokuulla 
– 2.5. Kuortaneen 
 Ladun 30-vuotisjuhla
– Maastovaellusretki
– 12.5. Luontokirkko
 Kesäpesällä
– Maastopyöräilyt
 jatkuvat joka toinen
 maanantai
Kesäkuu
– Bongaa 10 kohdetta 
 pyöräillen alkaa
– 2.–6.6. kesäretki 
 Ylläkselle
– Lentopallon aloitus
 Lepistön kentällä
– Maastovaellusretki
– Maastopyöräilyt
 jatkuvat joka toinen
 maanantai

Tiedotamme tapah-
tumista kotisivuille 
www.kuortaneenlatu.fi, 
Facebook-sivuilla ja 
Lakeuden Portti 
-lehdessä toiminta/
järjestöpalstalla

Jokaiseen tapahtumaan 
olette kaikki terve-
tulleita. Mihinkään 
tapahtumaan 
osallistuminen ei 
edellytä Kuortaneen 
Ladun jäsenyyttä

Tervetuloa yhdessä 
ulkoilemaan!
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LEPPÄLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURA RY
21.3. klo 12 yhdistyksen vuosikokous

13.3. klo 20 monotanssit, 
(koronarajoitusten mukaan).

30.4. klo. 20-00.30 
Kultakurkkukaraoken esikarsintakilpailu

SARVIKKAANKOSKEN 
KALASTUSHOITOYHDISTYS RY

Ei avantosaunaa tänä keväänä enää!
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ELÄKELIITTO KUORTANEEN YHDISTYS RY

Ystävänpäivää ei voitu pitää varsinaisena päivänä. 

Pidämme koronatilanteen niin salliessa vastaavanlaisen juhlan.

Vuoden 2021 suunnitelmissa on myös liikuntapäivä keväällä, 

matka, tanssit, joulujuhla, keilailu, kuntosali, uinti ym.

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

TERVAMARTAT RY 

Tervamartat jatkaa 
toimintaansa, kun 
koronarajoitukset 
sallivat kokoontumi-
set. Toiminnan 
runkona käytetään 
viime vuoden 
toimintakalenteria 
maustettuna 
Marttojen v. 2021 
teemoilla. Tavoitteena 
on edelleen, että 
kaikille jäsenille 
löytyy innostavaa ja 
kiinnostavaa 
toimintaa. 

Ilmoitamme 
toiminnastamme 
Facebookissa ja 
Lakeuden Portti 
-lehdessä sekä 
jäsenille sähkö-
postilla tai teksti-
viestillä. 

Olet lämpimästi 
tervetullut 
tutustumaan martta-
iltoihimme!

KUURTANES-
SEURA

Nyt on hyvää aikaa 
kertailla paimenessa 
oloa. Museokuhinoilla 
sitten muistellaan 
oikein joukolla, 
jos korona suo.
Kotisivulla voi 
käydä soittelemassa 
vellikelloa: 
kuurtanes-seura.fi
Sukututkijoiden 
linkistä ohjeet esi-
isien vaellusreittien 
seuraamiseen 
animaationa.

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY 

Kevään kuntosali- ja keilailuvuorot jatkuvat 
koronarasuositukset huomioiden normaalisti, 

muut tapahtumat aloitellaan sitä mukaa 
kuin on mahdollista turvallisesti aloittaa. 

Yhdistyksen 2020 syyskokous siirrettiin pidettäväksi 
kevätkokouksen 2021 yhteydessä, järjestetään sitten 

kun suositukset ja rajoitukset sallivat. 

Pidetään huolta itsestä ja lähimmäisistämme ja 
pysytään erossa koronasta. 

Tarkempia tietoja tulevista tapahtumista myöhemmin 
Viiskunnan ja Lakeuden Portin ilmoituksista.

LÄNSIRANTAASTEN VENERANTAAN UUSI LAAVU

nerantaan uuden laavun. 

Lokakuussa 2020 alkaneen 

projektin hirsikehikon raken-

tamisesta vastasivat pitkän 

linjan hirsiveistämisen am-

mattilaiset Petri Hakala ja 

Juha Keski-Nisula. Muuten 

laavu tehtiin valmiiksi kökkä-

työllä.

 Laavu on rakennettu Länsi-

rannan kyläläisten kokoon-

tumispaikaksi, koska sellais-

ta ei kylällä tällä hetkellä ole 

ollut. Laavu toimii kuitenkin 

kaikkien Kuortaneen kunnan 

asukkaiden virkistyskäytös-

sä ja se on vapaassa käy-

tössä kuntalaisille. Laavulla 

on makkaranpaistomahdolli-

suus ja puuta nuotion teke-

miseen. Keväällä kelien sal-

liessa laavulle on tarkoitus 

muurata vielä isompi nuo-

tiopaikka laavun eteen. Nyt 

käytössä väliaikainen versio. 

Laavulle on esteetön pääsy.

 Laavu on jälleen hieno 

osoitus kuortanelaisten ky-

läyhdistysten aktiivisuudes-

ta ja yhteisöllisyydestä.

Länsirantaaset ry on Kuu-

destaan ry:n kautta saadun 

Leader-rahoituksen avulla 

rakentanut Länsirannan ve-

MLL KUORTANEEN PAIKALLISYHDISTYS 

toivottaa kaikille lapsiperheille 
riemullista hiihtolomaa ja talvipäiviä!  

Yhdistyksen tiedottamista ja toimintaa 
voit seurata yhdistyksen facebook sivuilta: 

www.facebook.com/MLL-Kuortane  

Jäseneksi voit liittyä Mll.fi sivujen kautta. 
Tervetuloa toimintaan mukaan!

Kevätkokous järjestetään 12.4.21. 
Kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen sivuilla ja 

Lakeudenportti-lehdessä lähempänä tarkemmin. 
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R AV I N T O L AT 
AV O I N N A 
J O K A  P Ä I V Ä

TEKEMISTÄ LAPSILLE: 
• KEPPARILEIRI pääsisenä 2.-4.4 ja  

kesällä 7.-10.6. ja 30.7.-1.8.2021. 
Leirin aikana harrastetaan keppihevosilla 
monipuolisesti. Leiriläiset pääsevät harjoit-
telemaan esteratoja ja uusia kouluratsas-
tusliikkeitä. Huom. uutuutena valmennus-
leiri kesäkuun alussa!

• Suosittu SIMMARITENNIS 20.6. alkaen. 
Tennistä ja uintia ohjatusti 6-12 -vuotiaille.

• TERVIS-LEIRI 6.-8.8.2021

LIIKU JA NAUTI:
• Varaa välineet elämykselliseen liikun-

taan: FATBIKET 20€/3h ja koko päiväksi 
vain 40€! Välinevuokraus mm. sukset, 
lumikengät, kenttävaraukset Kuortanehalliin 
vastaanotosta, puh. 06 5166 111

• Rentoudu rantasaunalla omalla  
porukalla,  hinnat alkaen 83€/2h  
(Honkasauna)

• Kesän TENNISKURSSIT 20.6. alkaen,  
ilmoittaudu osoitteessa: 
kuortane.com/tenniskurssit

Urheiluopiston KSM-ravintoloiden 
tiloja on remontoitu ja uudistukset 
jatkuvat kesään asti.

Eppula-Buffet on avoinna  
normaalisti, tervetuloa!

Ravintola Aalto on uudistettu, 
tervetuloa! 

Aallossa palvelemme  
su-to klo  11–22 ja pe-la 11–23.

Anniskelu päättyy ravintoloissamme 
viimeistään klo 22.

Uusi á la carte -listamme julkaistaan 
ma 1.3. Tervetuloa maistamaan!

Avajaistarjouksia Facebookissa ja 
Instargramissa omilla ravintolan 
julkaisusivuilla: KSM-ravintolat

 

SUOSITUT TRAINING CAMPIT JÄLLEEN KESÄLLÄ
Training Campit kokoavat omien lajiensa taitajat leireilemään Kuortaneen Urheiluopis-
ton upeisiin puitteisiin myös kesäloman aikana. Haluatko tulla kesälomalla hiomaan 
lajitaitojasi huippuvalmentajien opastamana? Training Campit ovat juuri sinulle!
Training Camp -kalenteri päivittyy kesän lähestyessä. Käy tutustumassa jo varmistu-
neisiin lajileireihin osoitteessa www.kuortane.com/trainingcamp
Tiedustelut: camp@kuortane.com 

• EPPUSPORTTIS-LEIRI 7.-10.6.2021 ja 
MINIEPPUSPORTTIS 5-7 -vuotiaille


