NokiPosti
Kuortaneen kunnan tiedotuslehti 2/2019

e
n
a
t
r
o
u
K
nnä
n
e
in
mia täy

Kesä

u
Tapaht

Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam
si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con commo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et
pero mo berum atis evelita tecturio vit fugitati aut por autatent quibus andus.

Terwa
viikko

Kunta tiedottaa, alk.

2

Tervetuloa EteläPohjanmaan Rivieralle!
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Kuortane Games
22.6.2019
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Kuortaneen Kuhinat
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Kuortaneen TerwaViikko 15.-21.7.2019
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Kuortaneelta
ammattilaiskaukaloihin
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2019 | 15.–21.7. | KUORTANE

Tunnus sloganin kanssa

Kuortaneen kunta ı Keskustie 52 ı 63100 KUORTANE
Vaihde (06) 2525 2000
kuortaneen.kunta@kuortane.fi
Kuortaneen kunnantalo avoinna: arkisin klo 8-16.
Vaihde/palvelupiste avoinna: arkisin klo 9-15.

Tarmo Savela rakennustarkastajan saappaisiin

Kuortaneen kunnan uutena rakennustarkastajana aloitti pääsiäisen jälkeen
alajärveläinen Tarmo Savela. Kokemusta Savelalla on niin suunnittelusta, rakennustyömaiden vetämisestä,
yrittämisestä kuin maataloudesta ja
kaupastakin.
Savela pitää rakennustarkastajan
virkaa haluttuna pestinä ja myös hän
koki monta muuta työkokemusta rik-

kaampana olevansa nyt valmis rakennustarkastajan saappaisiin. Työssään
hän haluaa kohdata kaikki kuntalaiset
tasa-arvoisina ja palvella kaikkia samalla tavalla.
– Kaikkia kuitenkin koskettaa samat
lait. Siitä lähdetään, että lakia pitää virkamiehen noudattaa, mutta yritetään
auttaa kuntalaista, jos on joku ongelma, että päästäisin helposti asioissa

eteenpäin, Savela toteaa.
Rakentaja voi omalla toiminnallaan
usein edistää työmaan edistämistä ja
tämän kannalta Savela pitää aloituskokousta kaikkein tärkeimpänä.
– Aloituskokous auttaa pääsemään
hyvään lopputulokseen ja rakentajankin on hyvä muistaa, että se on rakentajaa ei viranomaista varten.
Kuten kaikissa muissakin, myös
rakennustarkastajan työssä on omat
haasteet. Savela haluaa muistuttaa,
mitä rakennustarkastajan työ ei kuitenkaan ole.
– Rakennustarkastaja ei ole erotuomari eikä poliisi, että jos naapurin
kanssa ei pärjää tai on jotain muuta
riitaa, niin ne pitää ratkaista muuta
kautta, sanoo savela ja jatkaa loppuun,
– mutta kyllä kuortanelaiset on mukavia ihmisiä, joiden kanssa tulee hyvin
toimeen.

Rakennustarkastajan löytää
kunnantalon ympäristöosaston
käytävältä.
Puh. 0400 179 467
sp: tarmo.savela@kuortane.fi

KESÄAJAN PÄIVYSTYSNUMEROT & KUNNAN AUKIOLO
Kunnantalo suljettu 1.7.-28.7.2019. Virkamiesjohto tavattavissa Kuhina-markkinoilla 19.-20.7.2019.
KUUSIOLINNAN KESÄSULUT
- Terveysaseman lääkärinvastaanotto, lääkärinvastaanoton toimisto, hoitotarvikkeiden jakelu
ja neuvolat ovat suljettuina Kuortaneella
24.6.-7.7.2019
- Kuortaneen Hammashoitola
on suljettuna 24.6.-7.7.2019
- Kuortaneen Työterveyshuolto
on suljettuna 24.6.-28.7.2019
- Kuortaneen terveysaseman fysioterapia
on suljettuna 24.6.-7.7.2019
- Laboratorio on avoinna kesä-elokuussa
(paitsi kesäsulun aikana 24.6.-7.7.2019)
arkisin klo 7.30 - 9.30.
- Kuortaneen muistikuntoutus
on lomalla 8.7.–4.8.2019
- Kuortaneen toimintakeskus
on suljettu ajalta 1.-29.7.2019

- Varhaiskasvatusasioissa yhteys päiväkoti
Kuperkeikkaan puh. 040 5441 488 / johtaja
tai 040 6484 422 / osasto
- Kirjasto palvelee normaalisti.
puh. 040 6683 336
- Rakennustarkastus palvelee normaalisti.
Puh. 0400 179 467
- Asuntotoimisto suljettu 21.6.-14.7.
- Päivystävä laitosmies 0400 716 873
- Maatalousasiat sähköpostiosoitteeseen:
maaseututoimi@seinajoki.fi
- Sosiaalipalvelut 06 2525 1201 (Kuussote)
- Kotihoito toimii normaalisti kesäaikana.
Palveluvastaava puh. 044 550 1138
- Terveyspalvelut kiireetön hoito 06 2525 7945,
ensiapu ja kiireellinen hoito:
06 2525 7612 (24h/vrk)
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Mikä yhdistää Kuortaneen
ja Angry Birdsit?
Kaikkihan me tunnemme Kuortaneen
vaakunan. Kolme punaista liekkiä järven päällä ja pinnan alla uiva kuha.
Järven ja kuhan kaikki Kuortaneenjärven rannalla käyneet ymmärtävät,
mutta mistä liekit? Liekit viittaavat
vanhaan tarinaan, jonka mukaan Aholankankaalla poltettu terva olisi valunut järveen ja syttynyt palamaan, jolloin on näyttänyt kuin koko järvi olisi
tulessa.
Kuortaneella on pitkät perinteet
tervanpolttoon, kunnan alueella on
jopa 400 tunnistettua tervahaudan
paikkaa. Sana “nokiottat” viittaavat
tähän aikaan 1700-luvun alusta aina
1800-luvulle saakka, jolloin kuortanelaisia komeita taloja rakennettiin
tervan myyntituloilla. Terva oli tuolloin Suomelle merkittävä vientituote
koska pohjoiset olosuhteet sopivat
hyvin tälle laivanrakennuksen kannalta korvaamattomalle kyllästeelle. Voidaan sanoa, että 1700-luvun lopussa
merkittävä osa Euroopan laivoista
pysyivät pinnalla pohjalaisen tervan
ansiosta.
Terva oli ensimmäinen osoitus siitä, kuinka vihreän kullan maa jalosti

omaa osaamistaan metsästä pelkkään sahatavaraan verrattuna paremman jalostusasteen tuotteisiin. Kun
sitten laivoja alettiin 1800-luvulla rakentaa puun sijasta metallista, tervan
menekki romahti. Suomalaiset siirsivät
osaamistaan vanerin ja edelleen kartongin valmistukseen, jolloin luotiin
suomalaisen paperiteollisuuden pohja. Kun elin- ja palkkatason kasvaessa
paperia ei enää kannattanut valmistaa
Suomessa, alettiin valmistamaan paperikoneita. Kun langattoman viestinnän kehittymisen ansiosta viestit alkoivat liikkua paperin sijaan verkoissa,
suomalainen osaaminen siirtyi matkapuhelinten valmistukseen. Syntyi
ilmiö, jonka me kaikki 1980-luvulla
syntyneetkin muistamme: Nokia. Nokia oli Suomen talouden veturi lähes
parikymmentä vuotta kunnes matkapuhelinjätti jäi kosketusnäytöllisten
puhelinten menestyksen jalkoihin.
Nokian liepeillä syntynyt osaaminen
on toiminut puolestaan suomalaisen
peliteollisuuden kasvualustana, jonka
tunnetuimmat kotimaiset lipunkantajat ovat lenteleviä lintuja ja possuja –
paremmin tunnettuna Angry Birds.

Tervanpoltosta on tultu pitkä matka vihaisiin lintuihin, mutta pohja on
sama: suomalainen yrittäjyys ja kyky
jalostaa omaa osaamistamme ympäristön muutoksiin. Olen ylpeä siitä,
että Kuortaneen vaakuna muistuttaa
meitä tervasta, suomalaisen yrittäjyyden kivijalasta. Sen viesti on meille
selvä: haasteiden keskellä ei saa antaa periksi vaan on pystyttävä muuttumaan ja uudistumaan, niin Kuortaneella on aina tehty. Tervantuoksuista
ja yrittäjämyönteistä kesää kaikille!
Aki Ruotsala
Elinkeinovastaava,
Kuortaneen kunta

NOKIPOSTI

ILMOITA NOKIPOSTISSA

Päätoimittaja
Tuomas Ojajärvi, viestintäkoordinaattori
p. 0400 832 776, tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
Taitto Maarit Korpela, Japlan Oy, Kuortane
Paino I-Print Oy, Seinäjoki

Nokiposti ilmestyy seuraavan kerran
syksyllä/talvella 2019 ja se jaetaan
Kuortaneella kaikkiin kotitalouksiin.

Toimitus ei vastaa ulkopuolelta tulevien
tiedotteiden oikeellisuudesta.

Mikäli haluat ilmoittaa Nokipostissa,
pyydä sähköpostisi liittämistä
Nokipostin postituslistalle
osoitteessa: tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
tai soita 0400 832 776.

Seuraava Nokiposti
ilmestyy syyskaudella 2019,
aineistot osoitteeseen:
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
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Kuortaneen kunta tiedottaa
Kuulumisia kunnanvaltuustosta
UUDEN ALAKOULUN
HANKESUUNNITELMA
Kunnanvaltuusto hyväksyi valtuustonkokouksessaan 13.5. hankesuunnitelman uuden 150 oppilaan alakoulun
rakentamisesta Kortesmäentien ja
Koulutien kulmatontille. Hankesuunnitelmaan lisättiin hallituksen esityksen
mukaisesti, että suunnitelmassa otetaan huomioon kunnan kulttuuristrategiassa päätetty tavoite auditorion
rakentamiseksi koulun yhteyteen. Sen
sijaan esitys Alvarin koulun purkupäätöksen lykkäyksestä kaatui valtuustossa.
Uuden koulurakennuksen on määrä valmistua syyslukukauden 2021 alkuun mennessä.

NOKUAN ALUEEN
TONTTIKOKOJEN MUUTTAMINEN JA
TONTTIHINTOJEN
ALENTAMINEN
Kuortaneen kunnanhallitus on käsitellyt aloitteiden pohjalta esityksiä Nokuantien tonttien uudelleen järjestelemiseksi sekä hintojen alentamiseksi.
13.5. kokouksessaan kunnanvaltuusto
päätti hallituksen esityksen mukaisesti:
1. hyväksyä korttelin 249 jakamisen
viiteen tonttiin nykyisen
seitsemän sijaan ja
2. esittää valtuustolle, että se
päättää tonttien hinnat
seuraavasti:
- korttelit 241-243, myyntihinta
3000 euroa / tontti
- korttelit 244-247, myyntihinta

8000 euroa / tontti (korttelin
246 tontti myyty)
- kortteli 249, myyntihinta
8000 euroa / tontti
- kortteli 250, myyntihinta
12 000 euroa / tontti
- kortteli 251, myyntihinta
15 000 euroa / tontti
(- korttelin 248 AR-tontti myyty)
VALTUUSTOALOITTEITA
Keskustan valtuustoryhmän on jättänyt aloitteen vauvarahan muuttamiseksi lapsirahaksi vuodesta 2020 alkaen.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
on jättänyt aloitteen, että Alvarin koulun vapautuviin tiloihin rakennettaisiin
kulttuuri- ja järjestötalo.

INFOTILAISUUS YKSITYISTEISTÄ
Kuortaneen kunnantalolla järjestetään yleinen neuvonta- ja tiedotustilaisuus uudesta yksityistielaista ja sen vaikutuksista.
Tietoa uuden yksityistielain vaikutuksista yksityisteiden hallinointiin, kunnostussuunnitelmien valmisteluun ja avustusten saamiseen sekä kunnossapitoon että
peruskunnostustöihin.
Tilaisuudessa esitelmöi yksityistie-asiantuntija projektipäällikkö Arto Valkama
Suomen Metsäkeskuksesta.
Tilaisuuteen toivotaan tulevan olemassaolevien tiekuntien edustajat ja erityisesti sellaiset teiden varrella asuvat henkilöt, joiden käytössä olevalle tielle ei vielä
ole perustettu tiekuntaa.
AIKA keskiviikko 12.6.2019 klo 18.00
PAIKKA Kuortaneen kunnan valtuustosali

Liikuntatoimen
tapahtumia kesällä
UIMAKOULUT
10.-14.6. klo 14-17, 6 ryhmää
KUORTANE GAMES
22.6.
URHEILUKUHINAT
la 20.6. klo 12-16
(urheilukenttä ja
tervahaudan maasto)

Kuortaneen kulttuuritoimi
Ti 18.6.2019 klo 18.00
Juhannus Pippalot Kauppakeskus Kuurnan pihassa
Ohjelmassa mm:
- Improaalto-improvisaatioryhmä
(kulttuurikollektiivi Silta)
- Vihdan tekoa
- Yhteislaulua

Aurinkoista
kesää!

Myynnissä, räiskäleitä, makkaraa, jne.
Ti 2.7.2019 klo 18.00 yhteislaulua Kuurnan pihassa.
Laulattaa Tupalaulajat. Tervetuloa!
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Tänä kesänä
Kirkkorantaan rakentuu

Etelä-Pohjanmaan Riviera
Kirkkoranta oli takavuosina maakuntamme yksi suosituimmista rannoista
ja sitä kutsuttiin myös Etelä-Pohjanmaan Rivieraksi. Vanhat valokuvat ja
videot kertovat, kuinka perheet suuntasivat kesäisin kauempaakin viettämään rantapäivää Kuortaneelle ja
nauttimaan isosta hiekkarannasta, jolla
tilaa riittää.
Vaikka väki ei enää uimarantojen
lisääntymisen myötä niin sankoin joukoin keräännykään kesäisin Kirkkorantaan on Etelä-Pohjanmaan Riviera

edelleen loistossaan. Hiekkarantaa
riittää ja matala Kuortaneenjärvi on
varmasti yksi Etelä-Pohjanmaan lapsiystävällisimmistä uimapaikoista.
Kuortaneen 4H-yhdistyksen ylläpitämä Kesäpesä-kahvio tarjoaa juomia,
pientä suolaista sekä tietenkin jäätelöä
auringonoton lomassa ja lisäksi Kirkkorannassa voi pelailla rantalentopalloa ja Kesäpesästä vuokralle löytyviä
erilaisia pelejä. Eikä haittaa, jos hiekkalelut unohtuivat kotiin, sillä myös näitä
löytyy lainalle kahviosta.

jossa pääsee kokeilemaan
erilaisia vesipelejä ja
laitteita, joita saa käyttää
koko päivän
yhdellä maksulla.
Vesipuistopäivä päättyy
illalla Kirkkorannassa
järjestettävään
ysäridiscoon, jossa
musiikista
vastaa DJ Tony.

Tu
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TerwaViikon
torstaina 18.7.
myös varsinainen
vesipuisto,

Nokipostin painoon mennessä varmistuneet urheilijat

Kuortane Games -urheilijat 2019

Juhannuksen
t
kuumimmat kisa
käydään
Kuortaneella
22.6.2019!

Kuortane Gamesin
ohjelmassa olevissa lajeissa ovat mukana
kotimaisten
parhaiden
urheilijoiden lisäksi 30–40
kivikovaa ulkolaista
urheilijaa.
Kisojen
päälajit tulevat tätä
kirjoitettaessa olemaan miesten keihäs ja kolmiloikka
sekä naisten 100 m
aitajuoksu, seiväshyppy ja korkeushyppy.
Miesten hirmuisessa keihäskisassa on mukana kaksi olympiavoittajaa, maailmanmestari EM-hopeamitalisti, kotimaan ykkönen. Yhteensä viisi yli ysikympin heittäjää. Myös Tero Pitkämäki avannee kisakautensa, jos harjoittelu menee suunnitelmien mukaan.
Naisten 100 m:n aitajuoksussa, seiväshypyssä sekä korkeushypyssä ovat mukana koko kotimainen kärki.
Osanottajia ilmoittautuu lisää päivittäin ja lista elää koko ajan. Mm.
kotimaisia urheilijoita on ilmoittautunut 27.5. mennessä toistakymmentä urheilijaa. Lopullinen osanottajalista julkaistaan noin viikkoa
ennen kisapäivää. Ajankohtaiset tiedot löydät osoitteesta: www.
kuortanegames.com.
Keihäs: Saksalaiset Thomas Röhler (93,90), Johannes Vetter (94,44)
ja Andreas Hofmann (92,06), Trinidad & Tobacon Keshorn Walcott
(90,16) Taipein Chao-Tsun Cheng (91,36). Suomen Oliver Helander
(88,02) ja Ruotsin Kim Amb 84,61

Liikuntaan kasvaminen ja liikunnan avulla kasvattaminen
Omassa lapsuudessani 80-luvulla
oli tavallista, että lähiön lapset kokoontuivat pelaamaan ja leikkimään
isollakin porukalla kerrostalomme piha-alueille sekä lähimetsään. Siihen
aikaan syntyvyyskin oli kohdillaan,
jolloin pelikavereita riitti. Tapana oli
pelata jalkapalloa, pesäpalloa, tennistä, ajaa pyörällä kisaa, yleisurheilla, leikkiä metsässä monipuolisesti
erilaisia hippaleikkejä sekä kiinniottopelejä ja ennen kaikkea olla yhdessä
eri-ikäisten lapsien kanssa. En muista
montaakaan tilannetta, joissa aikuiset olisivat olleet aktiivisena osapuolena, enemmänkin taustalla antaen
vapautta ja pitäen huolta ruoasta,

koulusta, unesta ja välineistä. Tuohon
aikaan meillä lapsilla oli nykypäivään
verrattuna enemmän vapauksia, ja
vähemmän velvollisuuksia, eikä ollut
kännyköitä. Tehtävänä oli kasvaa ja
nauttia koulun lomassa elämästään
lapsena sekä nuorena.
Lapsuudestani nousee esille muutamia liikuntainnoittajia, joilla on ollut
tärkeä rooli lajiin innostumisessa sekä
laji-taitojen kehittämisessä. Naapurissani asuin kunnan liikuntasihteeri,
joka rohkaisi meitä hiihto- ja yleisurheilukisoi-hin. 5-6-vuotiaana lähinaapurini otti mukaan punttisalille, ja sai
innostettua minut painonnoston saloihin. Suunnistuskipinäni sain omalta
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alakouluopettajaltani ja hänen mieheltään, jotka olivat molemmat entisiä huippu-urheilijoita. Lentopalloon
innostuin todella vasta 9-10-vuotiaana, jolloin meillä oli innostava valmentaja ja hyvä porukka. Lentopallosta tuli se ”munjuttu”, ja sain kokea
seuratyön monipuolisuuden, mikä käsitti harjoittelua, pelaamista, valmentamista, talkootoimintaa, tuomarointia
sekä muuta seuratyötä. Myöhemmin
lentopallo toi minulle päätoimisen
työn sekä mahdollisuuden kiertää
maailmaa ristiin rastiin, ja muuttaa
myös tänne Kuortaneelle. Lapsuuteni ja nuoruuteni aikana kokeilin lähes
kaikkia tarjolla olevia liikuntalajeja

Miesten kolmiloikka: Simo Lipsanen (17,14), Iso-Britannian Nathan
Douglas (17,64), Kreikan Trimitrios Tsiamis (17,55) ja Itävallan Philipp
Kronsteiner (16,41).
Naiset 100M aj.:
Nooralotta
Neziri
(12,82), Reetta Hurske (13,11), Matilda
Bogdanoff
(13,12),
Annimari
Korte
(13,14), Lotta Harala
(13,14), Puolan Karolina Kolechek (12,91).
Naisten
seiväs:
Iso-Britannian Holly Bradshaw (481),
Slovenian Tina Sutej (461), Wilma Murto (471), Minna Nikkanen (460), Saga Andersson
(442).
Naisten korkeus: Ella Junnilaa (192), kirittävät Kroatian Ana Simic
(199) ja Linda Sandblom (193).
Edellä mainittujen lisäksi eri lajeissa ovat mukana muun muassa:
Miehet 100 m Arthur Reuben GBR 10,18, Oleksandr Sokolov UKR 10,17
M 3000 m Jack Bruce AUS 7.57,71, Sean Tobin IRL 7.56,27
M 110 m aj. Elmo Lakka 13,69
M moukari Roberto Sawyers CRC 77,15, Nick Miller GBR 80,26,
Kokhan Mykhailo UKR 76,68
N 200 m Jessica-Bianca Wessolly 22,89, Gunta Vaicule LAT 22,94
N 400 m aj. Emilia Ankiewicz POL 55,89, Kirsten McAslan GBR 56,48
N keihäs Maria Andrejczyk POL 67,11, Sofi Flink SWE 61,96,

VIISKUNTARASTIT
TIISTAISIN LÄHDÖT
KLO 17-19
11.6. Ampumarata
16.7. Rumavuori
13.8. Kainuunvuori
3.9. Löyä
Lisätietoja:
Kuortaneen Kunnon
suunnistus- ja hiihtojaosto
www.kuortku.fi

KUORTANEENJÄRVELLÄ
VETOUISTELUKILPAILUJA
Kuortaneen
vetouistelun
mestaruuskilpailut
10.8.2019 klo 10–15
Tuurin Kyläkaupan
POHJANMAA-CUP 7/8
Kuortaneen osakilpailu
10.8.2019 klo 10–17
Varapäivä 11.08.2019.
Lisätiedot:
www.pohjanmaacup.fi

Åsris Hjalmarsdottir ICE 63,43

Kuhmossa, ja vähintäänkin kahta lajia
harrastettiin rinnan koko aktiiviurani
ajan. Mikä omituisinta perheessäni ei
harrastettu aktiivisesti liikuntaa vaan
innostuin urheiluun hyvien valmentajien ja ikätoverien kautta.
Urheilu-uran
aikana
innostuin
opettamisesta sekä valmentamisesta
sen verran vakavasti, että aloitin Oulussa luokanopettajaopinnot, mistä
jatkoin Jyväskylän liikuntatieteelliseen tiedekuntaan valmennus- ja testausoppia opiskelemaan. Lopullinen
valmistuminen tapahtui 15 vuoden
jälkeen liikunnan, terveystiedon sekä
luokanopettajaksi. Lentopallo oli koko
ajan vahvasti mukana, ja parhaimpina
vuosina olin jopa 200 päivää kotoa

poissa. Liikunta ja urheilu oli arjessa
mukana, tavaten huippu-urheilijoita,
huippu lehtoreita tai muutoin vain jutellen samanhenkisten kanssa. Olen
siis omalla tavallani menneisyyden ja
suomalaisen liikuntakulttuurin tuote,
”liikuntalähettiläs”.
Liikunta on ollut eri aikoina yksi
elämäni kantavista voimista. Voisikin
sanoa, että tuttavapiirini on sen kautta laa-jentunut nykyhetkeen aivan
valtavaksi, mistä onkin hyötyä niin
vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Liikunta muun muassa kasvattaa meitä
järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen
toimintaan, tiimipelaajaksi, sietämään
omaa ja toisen osaamattomuutta tai
ylivoimaisuutta, häviämään ja voitta-
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maan sekä oppimaan virheistä. Toivon että me vanhemmat annamme
lapsillemmekin mahdollisuuden löytää oma harrastuksensa liikunnan tai
kulttuurin parista.

a: Tuomas
Teksti ja kuvass

Mikkola

Kuortaneen Kuhinoilla
uusia ja vanhoja tuttavuuksia!
Kaksi asiaa Kuortaneen Kuhinoilla elää hyvin ja hengittää vuodesta
toiseen: Keskustien markkinat sekä
Kuhinatanssit, jotka vuosi toisensa
jälkeen vietetään KuKun majalla. Kuhinalavalla kauppakeskus Kuurnan
parkkipaikalla nähdään paikallisia
esiintyjiä, puhujia ja yhteislaulua sekä
perjantaina että lauantaina. Uutuutena urheiluseura Kuortaneen Kunto
järjestää Urheilukuhinat lauantaina
päivällä KuKun majalla ja keskusurheilukentällä. Kuhinasäbää pääsee
pelaamaan terveyskeskuksen parkkipaikalle rakennetussa katusählykaukalossa perjantaina klo 12 alkaen.
KuKu marssittaa Kuhinatansseissa estradille tänäkin vuonna hieman
erilaista elävää musiikkia. Ähtäriläinen Free Shake tanssittaa ja miellyttää varmasti niin varttuneempaa
kuin nuorempaakin lavatanssiyleisöä.
Free Shake on bändinä tyylitietoinen
1960-luvun rautalangan, popin ja

beatiskelmän esittäjä.
Yhtyeen solistina laulaa Jamo Niemi. Tassit tanssitaan KuKun
majalla lauantaina klo
20 alkaen.
Urheilukuhinoilla lauantaina klo
12-16 on monenlaista tekemistä kaikenikäisille. Jaostot järjestävät Yleisurheilukentällä maksuttomia toimintapisteitä, joissa voi kokeilla lajeja tai
haastaa kavereita kisaan: suunnistusta, keilailua, golfia, yleisurheilua,
frisbeegolfia jne. Nyrkkeily esittäytyy
klo 14 ja jalkapalloa pelataan klo 15
alkaen. KuKun majalla järjestetään
Urheilukuhinoiden ajan urheiluvälinekirppis, johon voi etukäteen lahjoittaa myytävää ja tulla tekemään hyviä
ostoksia. Majalla on myös kahvio auki
ja KuKun arpajaiset. Koko Kuhinoiden
tuotto menee Kuortaneen Kunnon eri
jaoksien järjestämään harrastustoimintaan.
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Kuhinoilla
tapahtuu!
Markkinat, tanssit,
säbää, lajikokeiluja,
urheiluvälinekirppis,
arpajaiset...

Yhteystiedot
Kuhinalavan ohjelma:
Hannu Sippola, p. 041 7404631
Markkinapaikkamyynti:
041 740 4631
Kuhinasäbä:
Joni Mäkinen, p. 040 768 9264
Urheilukuhinat ja kirppis:
Piritta Maja, p. 0500 949 178
Kirppistavaran vastaanotto KuKun
majalla maanantaisin ja torstaisin
klo 17.30–19

Terwa
viikko

Terwa
v
Kuorta iikko
n
15.-21 eella
.7.2019

2019 | 15.–21.7. | KUORTANE

TERVAHAUTA-OHJELMA
16.7.

Tervahaudan ladonta

17.7.

Tervahaudan sytytys klo 19

20.7.

Kirveenheitto klo 12-16, finaali klo 15,
Kuortaneen Yrittäjät ry

Kirveenheitto klo 20-22,
Kuortaneen Yrittäjät ry
18.7.
19.7.

Toimintaa lapsille klo 12-16, KuKu

Musiikkiesityksiä klo 18
Karaoke Kukun teltalla klo 19

PERINNEPÄIVÄ - mm. pärehöyläystä,
puukkomestari, pärekopan tekijä

21.7.

Tapin aukaisu klo 18

Terwakirkko, Jumalanpalvelus
tervahaudalla klo 10
Perinneruokaa - soppatykki, hernekeitto

Tervatanssit tervahaudalla,
musiikista vastaa
Risto Kiilunen ja Nelijän Tähäre

Kirkkokahvit
Kesäkuurtanelaaset / Hannu Ilmolahti
yhteislauluilta klo 16 tervahaudalla

Tervahauta on avoin koko viikon ja toimintaa sen ympärillä voi käydä katsomassa
mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ainoastaan haudan sytytystilaisuus on maksullinen.
Tervahaudasta vastaa Kuortaneen Lions Club.

TERWAVIIKON MUITA TAPAHTUMIA
16.7.

Museokuhinat talomuseolla
klo 13-17

17.7.

Opiston jamit, Urheiluopiston
hotellilla klo 21->

18.7.

Vesihuvipuisto ja rantabileet
Kirkkorannassa klo 13→

18.7.

Ruislinnun laulu korvissani
-konsertti Kuortaneen lukiolla.
Entinen koulun kuoro esittää
lauluja ohjelmistostaan
vuosien varrelta. Klo 19->

Järjestäjät pidättävät oikeudet muutoksiin.
Terwaviikon ja tervahaudan ohjelmatiedot
pyritään pitämään mahdollisimman
ajantasalla muun muassa
Kuortaneen kunnan tapahtumakalenterissa:
www.kuortane.fi/tapahtumat

18.7.

Perinteiset KuhinaJamit,
Urheiluopiston ravintola Aalto
klo 21 ->, vauhdissa mm.
Reijo Laitila ja Jukka Lumme
saksofoneineen.

18.-20.7. Terwapop Keskustiellä
19.-20.7. Kuhina-markkinat Keskustiellä
19.7.

KuhinaRokit, Urheiluopiston
ravintola Aalto, Hänen Leipänsä
45-vuotisjuhlakiertueen
pääkonsertti klo 21 ->

20.7.

KuhinaJatsit, Botnia Big Band,
Urheiluopiston ravintola Aalto,
klo 16-20

20.7.

Kuhina-tanssit
KuKun majalla klo 21->

Lue juttu tervanpoltosta kunnan nettisivuilta: www.kuortane.fi/anna-mustan-vieda
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Leijonat Kuortaneen katolla
Etelä-Pohjanmaata on jossain luonnehdittu
suhteellisen
tasaaseksi
alueeksi Kuortaneenjärven ympärillä.
Aivan tasainen ei Kuortaneen korkokuva kuitenkaan ole. Mäyrystä Lehtimäelle ajeltaessa Suomenselkä mäkineen alkaa häämöttämään.
Jos Kuortaneen matalin kohta löytyy ilman sukellusvarusteita Seurukselta ennen Lapuan rajaa, niin korkein
paikka sijoittuu Kuortaneen itäisimpään kohtaan Jäkälämäelle Valkealamminharjulle, jonka korkeus merenpinnasta on hulppeat 204 m.
Lions Club Kuortane on toimittanut
toukokuussa paikalle ruostumattomasta teräksestä valmistetun KuorKodan koordinaatit ovat ETRS-TM35FIN N 6963007,980 E 338862,075.

taneen korkokuvakartan kadonneen
kyltin tilalle. Suunnittelusta vastasi
Kiilusen Risto ja käytännön toteutuksesta Konttelin Anssi. Samankaltainen
korkokuvakartta, mutta isommassa
mittakaavassa, oli vuosikymmeniä
Yhteiskoulun vanhassa rakennuksessa edesmenneen dosentti Juhani Hakalan luokan seinällä. Juhanin kartta
tosin taisi olla kokonsa takia styroksista valmistettu.
Nykyistä korkokuvakarttaa pääsee parhaiten ihailemaan ajelemalla
Lehtimäen Valkealammin kautta Jäkälämäen kodalle, jonka välittömässä läheisyydessä Kuortaneen korkein
kohta sijaitsee.

Jukka Kotola LC Kuortane / tiedotussihteeri

Peuran Liikenteen
linja-autovuorot kesäaikana
Kuortaneen Urheiluopiston kautta
P

klo 15.20 Karstula – Kuortane
Urheiluopisto 16.45 – Seinäjoki 17.25

P,SS klo 18.40 Kuortane Urheiluopisto –
Seinäjoki 19.15
P

klo 18.30 Seinäjoki – Kuortane
Urheiluopisto 19.17 – Soini 20.10

P,SS klo 19.40 Seinäjoki – Kuortane
Urheiluopisto 20.18

Kutupuuhia Kalajärvellä
Vuokramökit ei aina paikan päällä paljastukaan siksi, mitä mainoksissa on luvattu. Mutta entä kun tähän
yhdistetään mökkeilystä piittaamaton mies ja samalle
mökille yllättäen saapuvat miehen työkaveri vaimoineen sekä työkaverusten ei-niin-viattomat kapakkatuttavuudet, joille sama mökki on erehdyksissä vuokrattu
samaksi viikoksi. Varsinainen mökkiviikon soppa on valmis.
Tämä Mati Wanteen käsikirjoittama komedia nähdään
tänä kesänä Kuortaneen museon alueella Kuortaneen
harrastajateatterin esittämänä. Näytelmän on ohjannut
Tuula Hankaniemi.

L

klo 10.00 Soini – Kuortane
Urheiluopisto 10.45 – Seinäjoki 11.30

L

klo 15.15 Seinäjoki – Kuortane
Urheiluopisto 16.02 – Soini 16.55

SS

klo 15.15 Seinäjoki – Kuortane
Urheiluopisto 15.55 – Soini 16.55 –
Karstula 17.25

SS

klo 16.40 Seinäjoki – Kuortane
Urheiluopisto 17.22 – Alajärvi 17.55 –
Vimpeli 18.20

SS

klo 18.30 Karstula – Soini 19.05 –
Kuortane Urheiluopisto 19.49 –
Seinäjoki 20.30

P = Perjantaisin
L = Lauantaisin
SS = Sunnuntaisin, mutta lähekkäin sattuvista
pyhäpäivistä vain viimeisenä,
ei yksittäisinä arkipyhinä.
Tarkemmat tiedot: www.matkahuolto.fi

10

18.7.2019
Tervetuloa katselemaan ja kokeilemaan
erilaisia vesipelejä ja vesileikkejä koko
perheen Vesipuistopäivään

Kuortaneen kirkkorantaan
18.7.2019 klo 13-18!
Illalla ikärajaton

YSÄRIDISCO
alkaen klo 19!

LIPUT:
Koko päivä (klo 13-24) 20 €
Päivä (klo 13-18) 15 €
Ilta (klo 19-24) 15 €
Perhe (4 henkilöä klo 13-18) 50 €
Lippuja voi ostaa nuorisotoimesta:
p. 040 739 4451, annukka.salminen@kuortane.ﬁ
tai portilta!

Tapahtuman järjestää Kuortaneen kunnan nuoriso- ja kulttuuritoimi

Avoimet Kylät
-päivä 8.6.2019
On taas aika viettää valtakunnallista Avoimet Kylät -päivää.
Tervetuloa tutustumaan lauantaina 8.6.2019 kylien toimintaan.
Kuortaneella kolmessa kylässä on tapahtumia, jotka ovat kaikille
avoimia.
Leppälän maamiesseurantalo ja pihapiiri klo 12.00 - 15.00
Ohjelmassa jalkapalloa kaikenikäisille sekajoukkuein sekä
keittoruokailu (6€) ja kahvia. Kioski auki (käteismaksu). Illalla klo
19 alken FolkKanojen järjestämät iltamat (liput 5€), käteismaksu.
Leppäläntie 455, Leppälänkylä
Yhteyshenkilö: Jaana Lampi, puh. 040 734 6022
Galleria USVA, pop-up kesänäyttely klo 11.00 - 14.00
(avoinna myös sunnuntaina 9.6. klo 11-14)
Ruonantie 552, Salmi
yhteistyössä Salmen kyläseuran kanssa
Yhteyshenkilö: Tapio Hirvonen, puh. 040 753 9359
Ylijoen kylän Hyvän mielen kävely klo 11.00 - 13.00
Kävele itsellesi hyvä mieli. Lähde kävelemään sinulle sopivana
aikana. Lähtö Hirvikämpältä (Ylijoen kentän tuntumassa) ja paluu
sinne. Mehutarjoilu kävelijöille. Myynnissä kahvia, leivonnaisia ja
makkaraa.
Alavudentie 965, Lentilä
Yhteyshenkilö: Marita Mäki-Kahra, puh. 050 521 2004
Tervetuloa kylään!
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Teksti: Tuomas Ojajärvi

Teksti: Teemu Aho
Kuva: Juha Ojaharju

, pronsnat, MM-kisat
N18, Tyttöleijo
Viivi
s.
va
i,
jä-Suom
siottelu, Venä
a Vesa
ili
Em
n,
ne
Laiti
Vainikka, Nelli

U18 MM-pronssi,
naisten SM-liigan pronssi,
naisten MM-hopea.
Siinä urheilusaavutuksia,
joita Helsingistä Kuortaneelle
muuttaneella lukion toista
luokkaa käyvällä
Viivi Vainikalla jo on.

Kuortaneelta
ammattilaiskaukaloihin
Kuortaneen urheilulukiosta on viime vuosina vamistunut iso joukko jo
opiskeluaikana menestyneitä naisjääkiekkoilijoita. Tähän joukkoon on
liittymässä 18-vuotias Viivi Vainikka,
joka on pelannut menestyksekkäästi seura- ja maajoukkuetasolla jo
useamman vuoden.
Vainikka muutti Kuortaneelle urheilun perässä jo peruskoulun yhdeksännen luokan alkaessa. Kuortane oli kuitenkin jo tuttu paikka
maajoukkueleirien osalta. Päätös
Kuortaneelle muutosta syntyikin
maajoukkuevalmentajan suosituksesta.
– Yhtään en kadu muuttoa tänne.
Täällä on hyvä mahdollisuus yhdistää opiskelu ja urheilu. Ei ole turhia
häiriötekijöitä ja kaikki on lähellä, sanoo Vainikka.

” En mä usko,
että olisin tällä tasolla
jossain muualla.
Kuortaneella on
iso merkitys,
että on menestynyt
näin hyvin
omassa lajissa. ”

Muutto
pääkaupunkiseudulta
pieneen eteläpohjalaiseen kuntaan
voisi monesta tuntua jopa pelottavalta. Vainikkalan mielestä tärkein
syy muuttoon oli kuitenkin urheilu,
joten alkujännityksen jälkeen muuttopäätös tuntui todella oikealta.
– Ei se loppujen lopuksi ollut sen
vaikeampaa, kun ympärillä oli muitakin samassa tilanteessa olevia ja
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toisaalta täällä oli jo tuttuja maajoukkueen myötä.
Huippu-urheilijalle
Kuortaneen
urheilulukio tarjoaa mahdollisuuden
suorittaa opintoja joustavasti urheilun ehdoilla ja opiskelijat pääsevät
keskittymään urheiluun täysipainotteisesti opiskelun ohessa.
– En mä usko, että olisin tällä tasolla jossain muualla. Kuortaneella
on iso merkitys, että on menestynyt
näin hyvin omassa lajissa.
Vainikka kannustaa myös muita
nuoria urheilijoita ottamaan riskin ja
lähtemään Kuortaneelle. Vainikalla itsellään on edessään vielä pari
vuotta lukio-opintoja, mutta jatkosuunnitelmat ovat jo selvät.
– Tavoitteena on lähteä lukion jälkeen ulkomaille ammattilaiseksi pelaamaan.

Pyöräillen bongaamaan Kuortanetta
Jo vuodesta 2012 on kesäkuukausina Kuortaneella bongailtu pyöräillen
kymmentä vaihtuvaa kohdetta. On
etsitty laavuja, siltoja, lopetettuja kyläkouluja ja kyläkauppoja, seurojen taloja, vellikelloja, entisiä ja nykyisiä yrityksiä sekä kuntamme rajoja.
Tänä kesänä bongailukohteina
on vanhempia ja uudempia kohteita
Kuortaneen historiasta. Osuuspankki
ja OmaSP ovat alusta asti olleet tukemassa tapahtumaa, lahjoittaen mökkiviikot Levillä ja Luostolla arvottavaksi
osallistumislomakkeiden palauttaneiden kesken. Kunta on ollut mukana

auttamassa tiedottamisessa.
Pyöräilybongauksessa on tarkoitus
kannustaa ihmisten liikkumista ja tutustumista Kuortaneen kuntaan. Vajaillakin vastauksilla pääsee mukaan
arvontoihin, mutta toiveissa on käynti
kaikissa kohteissa pyöräillen.
Leikkaa siis irti tästä Nokipostista
bongauskohteiden karttasivu (sivu 14)
ja arvontakuponki ja hyppää pyörän
satulaan. Vastauslomakkeet palautetaan kauppakeskus KUURNAN aulassa olevaan postilaatikkoon elokuun
loppuun mennessä.

Paljon kilometrejä ja
hyvää kesää, toivoo
Kuortaneen Latu Ry

Bongaa ”sitä sun tätä” kesäkuukausina 1.6.-31.8.2019
Etsi PYÖRÄILLEN alla luetellut kohteet ja kirjoita niiden
tunnukset tälle vastauslomakkeelle.
Tunnukset ovat kohteen läheisyydessä.
Pyöräilyt omalla vastuulla ja varovasti liikenteessä!

PALAUTA VASTAUKSESI ELOKUUN LOPPUUN MENNESSÄ
KUURNAN AULASSA OLEVAAN LAATIKKOON, niin olet mukana kisassa, jossa palkintona mm. OP:n lahjoittama mökkiviikko
Levillä ja OmaSP:n lahjoittama mökkiviikko Luostolla. Lisäksi
yllätys- ja tavarapalkintoja sekä hyvä kunto loppukesästä.

Vastaajan nimi:

KOHDE

Puhelinnumero:

TUNNUS

1.

Tappisarven hirvikämppä,
Porraslammentie Osalankylä/
Haarakangas (n. 500 m)

2.

Piiskoomänty,
Ruonantie 568 (Salmi)

2.

3.

Ruonan taistelun muistomerkki,
Nurminiementie

3.

4.

Ruukin runni, Kivisentie
(Länsirannantieltä n. 2,8 km,
josta viitoitus)

4.

5.

Rumavuoren näkötorni (Lehtimäentie)

6.

Murhakivi,
Virtalantie 49:n kohdasta n. 250 m

6.

7.

Yksinäinen, vanha mänty,
Löyäntie 204

7.

8.

Kuhan taistelussa kaatuneiden
muistomerkki (Vierteenmäen P-paikka)

8.

9.

Leirikeskus Torppa, Torpantie 120

9.

10. Sarvikkaan uusi silta,
Vanhatie (Alamyllyn opastustaulu)

1.

5.

10.
Järjestäjänä Kuortaneen Latu ry
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Tunnukset ovat
kohteen läheisyydessä.
Pyöräilyt omalla
vastuulla ja
varovasti
liikenteessä!

ivu
Leikkaa s
matkaan
ja hyppää
pyörän
selkään!

T
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Kuortaneen
tapahtumakalenteri
Lisätietoa tapahtumista osoitteesta:
www.kuortane.fi/tapahtumat

Kuortaneen Reserviläiset ry –
Kuortaneen Reserviupseerikerho ry

Tervetuloa Kuortaneen
Kuhinoille 19.-20.7.
Soppatykistä
maanpuolustushenkistä
hernekeittoa jo perinteisesti.
Tule keskustelemaan ja
tutustumaan toimintaamme.
Mukaan mahtuu!

APUA ARKEEN -KOTIPALVELU
Tarvitsetko apua kodin askareisiin? Esim. viikkosiivoukseen,
ikkunoiden pesuun, ulkoilutusapuun ym.
Ammattitaitoiset
kotipalvelutyöntekijämme tulevat auttamaan kodin askareissa.
Haravointi ja ruohonleikkuut onnistuu myös meidän kautta.
Palvelua voi ostaa myös lahjaksi
Palvelu on kotitalousvähennyskelpoista.

KESÄPESÄ-KIOSKI
KIRKKORANNASSA
AVOINNA 3.6.-11.8.
joka päivä klo 12-20
LANNOITESÄKKIKERÄYS:
Keräyspiste: Kuortaneen Energiaosuuskunta, Ruonantie 66,
63150 Ruona, takapiha
Keräysaika: 27.5.-18.8.2019
Keräykseen otetaan: Yaran 25 kg,
40kg, 650 kg ja 700 kg -lannoitesäkit ja lannoitelavojen suojahuput. Lisäksi Hankkijan, Lantmännen Agron, Lantmännen Feedi,
Raisioagron ja Tilasiemenen siemenviljasuursäkit sekä Hankkijan
rehusuursäkit.
Keräykseen eivät kelpaa: Muiden
valmistajien säkit, säiliörehujen
kiriste- ja aumakalvot, erilaiset
kanisterit sekä muu muovi ja jäte.

2.6-18.8.
18.6.
21.6.
22.6.
1.-25.7
5.-22.7.
2.7.
4.-7.7.
10.7.
13.7.
13.7.
13.7.
15.7.
4.8.
17.8
7.9.
15.-21.7.
16.7.
17.7.
17.7.
18.7.
19.7.
19.7.
20.7.
20.7.
21.7.

Leikkaa
at
tapahtum
!
talteen

Soile Yli-Mäyryn 27. kesänäyttely
Juhannuspippalot Kuurnan pihassa
Juhannusjuhlat opistolla
Kuortane Games
Kirjaston heinäkuun näyttely:
Lady Ostapeckin maaginen kamera
Kesäteatteri: Kutupuuhia Kalajärvellä, Klemettimuseolla
Yhteislaulua Kuurnan pihalla
Ultrapäivät, Kuortaneen Urheiluopisto
Ruonan rökköökset Ruonan rinkirannassa
Etukuhinat Lentilässä Ylijoen kentällä
Yrittäjien kesätapahtuma Kuharannassa
Taidehallin Tango-classica -konsertti
Kuortane Golf avoimet ovet
Salmen soitto -yhteislaulutilaisuus Salmirannassa
Traktorien vetokilpailut ja elojuhlat Leppälänkylässä
Luonto- ja mineraalipäivä Kaatialassa
Terwaviikko 2019, Aholankankaan Terwahauta
Tervahaudan ladonta
Tervahaudan sytytys klo 19
Kirveenheiton alkukarsinnat klo 20-22 Aholankankaalla,
Kuortaneen Yrittäjät ry
Musiikkiesityksiä klo 18
Tapin aukaisu klo 18
Perjantain tanssit tervahaudalla,
musiikista vastaa Nelijän Tähäre
Kirveenheitto Aholankankaalla, karsinnat klo 12-15,
finaali klo 15, Kuortaneen Yrittäjät ry
Perhepäivä, ohjelmaa lapsille klo 12-16
Terwakirkko, Jumalanpalvelus tervahaudalla klo 10

Terwaviikon muu ohjelma
16.7.
Museokuhinat talomuseolla klo 13-17
16.7.
Yhteislaulu ilta Klemettimuseolla klo 18
17.7.
Opiston jamit, Urheiluopiston hotellilla klo 21
18.7.
Vesipuistopäivä + ysäridisco Kirkkorannassa klo 13-24
18.7.
klo 19 Ruislinnun laulu korvissani -konsertti
Kuortaneen Yhteiskoulun juhlasalissa.
Entinen koulun kuoro esittää lauluja ohjelmistostaan
vuosien varrelta. Vapaa pääsy.
18.7.
Perinteiset KuhinaJamit, Urheiluopiston ravintola Aalto klo 21,
vauhdissa mm. Reijo Laitila ja Jukka Lumme saksofoneineen.
18.-20.7. Terwapop Keskustiellä
19.-20.7. Kuhina-markkinat Keskustiellä.
19.7.
KuhinaRokit, Urheiluopiston ravintola Aalto,
Hänen Leipänsä 45-vuotisjuhlakiertueen pääkonsertti klo 21
20.7.
Kuhinaesitelma kunnantalon valtuustosalissa klo 13
20.7.
KuhinaJatsit, Botnia Big Band, Urheiluopiston ravintola Aalto,
klo 17-19
20.7.
Kuhina-tanssit KuKun majalla klo 21
21.7.
Kuurtanes-päivän juhla Terwahaudalla
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Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa

KUORTANEEN LATU RY
6.6 alkaen torstaisin klo 18.30 lentopalloa Reijo Lepistön kentällä (Kuljuntie
16 kohdalta kohti Lapuanjoen rantaa n.
1 km)
10.6. maastopyöräilyt jatkuu kahden
viikon välein, lähdöt klo 18.00 Urheiluopistolta tai muusta ilmoitetusta lähtöpaikasta. ”Läskipyöriä” voi vuokrata
Opiston respasta, jos omaa ei ole.
18.7. TerwaViikon torstaina pelaamme
lentopalloa 12 tuntia alkaen klo 12.00
päättyen klo 24.00 Reijo Lepistön kentällä (Kuljuntie 16 kohdalta kohti Lapuanjoen rantaa n. 1 km)
Elokuussa retki luontokohteeseen
7.9. Luonto- ja Mineraalipäivä Kaatialassa
28.9. Kuortanevaellus, Kutsu päättäjä
mukaan

lähempänä ajankohtaa tai Etukuurtanelaaset ry:n facesivulta (löytyy hakusanalla Etukuurtanelaaset), oikeudet
muutoksiin pidätetään. Tapahtuman
järjestää Etukuurtanelaaset ry
Lisätietoja:
pj. Marita Mäki-Kahra, 050-521 2004
maritzameri@hotmail.com

Seuraa ilmoittelua mm. paikallislehdistä, kauppojen ilmoitustauluilta ja Kuortaneen Ladun Facebook -sivuilta

Seuraa ilmoittelua tapahtumistamme
Facebook.com/Ruonan Rinki

ETUKUURTANELAISET RY
ETUKUHINAT lauantaina 13.7. klo 10-15
Lentilässä Ylijoella kentällä
Alavudentie 965, 63230 Lentilä
Kirppismyyntipaikka 5€/paikka, markkinapaikka 10€/myyntipaikka, varaa
omasi, tuo oma peitto tai pöytä.
Esiintyjä vielä arvoitus, lapsille ohjelmaa, kioski, kahvia, leivonnaisia ja lättyjä myynnissä.
Illalla kahvikaraoke
Hirvikämpällä klo 20-24.
Katso tarkemmat tiedot kunnan sivuilta

RUONAN RINKI RY
KARAOKEILTA pe 14.6. klo 19-22 (jatkoaika mahdollinen) Rinkirannassa (Niemiskyläntie 60). Vapaa pääsy. Kahvila
Kamenskista kahvia, kastamista ja makkaraa. Tervetuloa!
RÖKKÖÖKSET ke 10.7. klo 18.00 alkaen
Rinkirannassa (Niemiskyläntie 60). Ohjelmassa ainakin musiikkia ja arvontaa
sekä puffetista lettuja, makkaraa, kahvia
yms. Tervetuloa!

LEPPÄLÄNKYLÄSSÄ TAPAHTUU
Leppälänkylän maa- ja kotitalousseura
järjestää taas tänä kesänä monenlaista
tapahtumaa kaiken ikäisille.
Leppälän Karaoke maamiesseuran talolla, aina torstaisin 3 viikon välein klo:
13-15. Seuraavat kerrat: 13.6, 4.7, 25.7 ja
15.8. Kioskista samalla myynnissä kahvia ja kastamista (käteismaksu).
Avoimet kylät päivä 8.6.2019
Maamiesseurantalolla päivällä avoimet
ovet klo: 12-15. Ohjelmassa jalkapalloa
kaiken ikäisille. Keittoruokailu sekä kahvia. (käteismaksu).

KUURTANESSEURA

Museokuhinat tiistaina
16.7 kello 13-17
Talomuseon pihapiirissä
Perinneleikkejä, työnäytöksiä:
ruokopillin tekoa, harrastaja
näyttää hopeaketjun tekoa ja
himmelintekijäkin paikalla. Sukututkijat ja DNA-asiantuntija kertovat
harrastuksestaan. Perinnekäsitöitä.
Savutuvassa myydään ohrapuuroa ja kahvia.
Tervetuloa kaikenikäiset Museokuhinoille ja tutustumaan museoihin!

Illalla klo 19 FolkKanojen järjestämät iltamat. Luvassa mm. tanssia. Liput 5 €.
Käteismaksu.
Elojuhlat 17.8.2019
Traktorin Mäkivetokisat klo: 15 alkaen.
Ilmoittautuminen:
www.leppalankyla.epk.fi.
Illalla luvassa mm. ViihdeSallapin Kultakurkkukaraoken
esikarsintakilpailu
sekä muuta mukavaa on suunnitteilla,
mutta tästä ilmoittelua tarkemmin.
Seuraa meitä Facebookissa:
Fb-sivusto:
Leppälän maa- ja kotitalousseura
Fb-ryhmä:
Leppälänkylän maamiesseurantalo
LÄNSIRANTAASET RY
Venerannassa laiturinkansi on uusittu ja
venepaikat jälleen vuokrattavana.
Sup-laudat (2 kpl) vuokrattavissa iloisten kesäpäivien viettoon.
Lisäksi vuokralle löytyy pihateltta 2 kpl,
iso grilli ja lämpökattilat.
Tiedustelut p. 0440 332 494 / Takala
Elokuussa tulossa perinteinen rantakalailta.
Lisätietoja palveluista ja tiedotuksia
ajankohtaisista asioista löytyy facebook- sivulta Länsirantaaset ry ja nettisivuilta osoitteesta www.lansirantaaset.com.
Länsirantaaset ry. toivottaa aurinkoista
kesää jokaiselle Nokipostin lukijalle!
KESÄKUURTANELAASET
KESÄLLÄ 2019
Perjantaina 14.6. klo 15 Kuortaneen
kunnan Info valtuustosalissa (alussa
kunnan tarjoamat kahvit) ja klo 16.15
Kesäkuurtanelaaset ry:n kevätkokous.
Keskiviikkona 19.6. klo 14 retki Sarvikkaankoskille Ylämyllyntie 60. Oppaana Matti Sarvikas. Lähtö omilla autoilla
Kuurnan edestä klo 13.30.
Keskiviikkona 10.7. klo 13.30 tutustuminen kirjastoon kirjastonhoitajan johdolla. Tutustumme samalla Lady Ostabeckin näyttelyyn sekä sen jälkeen vapaata
yhdessäoloa.
Torstaina 18.7. perinteinen
kesäpyörääly

SALMEN KYLÄSEURA
Perinteinen Salmen soitto -yhteislaulutilaisuus
sunnuntaina 4.8.2019 klo 18 Salmirannassa, Salmentie 82.
Laulattajina Erkki Mustikkamäki ja Reijo Laitila.
Tapahtuma on ilmainen. Tervetuloa.
Salmen kyläseura toivottaa kaikille hyvää kesää.
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Lauantaina 20.7. klo 13 kuhinaesitelmä
pitäjänä kunnanjohtaja (el.) Erkki Keski-Nisula. Musiikki Hannu Ilmolahti.
Sunnuntaina 21.7. klo 10 Kesäkuurtanelaasten kirkkopyhää vietetään
tervahaudalla. Saarnan pitää TL Jari

KUORTANEEN
KANSALLISET SENIORIT ry
Perinteinen Senioreiden Lätty-teltta
Kuhinoilla 19-20.7. Herkulliset voilla
paistetut lätyt ovat laktoosittomia ja
myös gluteenittomia saatavilla. Tervetuloa herkuttelemaan. Myös arpoja
myynnissä – hyvät palkinnot.

TERVAMARTAT RY
Kuhinoilla Tervamarttojen teltalla perinteisesti kaljavelliä!
Alustavasti elokuulla retki: Wanha
Markki, Ylistaro & Kyrö Distillery, Isokyrö
Tarkemmin Lakeuden Portti -lehdessä myöhemmin.
Sukat äideille -tempaus: Tempaus
on osa Marttaliiton 120- ja Kätilöliiton
100-vuotisjuhlavuotta ja siinä järjestöt lahjoittavat tänä vuonna ensimmäisen lapsensa synnyttäneelle ja
adoption kautta äidiksi tulevalle villasukat. Sukat luovutetaan synnytysosastoilla.
Otamme ilolla vastaan lankalahjoituksia, joten jos sinulla on lankoja, jotka eivät syystä tai toisesta
ole päässeet puikoille, ota yhteyttä.
Meiltä löytyy tekijöitä! Myös muut innokkaat vapaaehtoiset kutojat, jotka

Ala-Lahti. Klo 16.00 on tervahaudalla
yhteislaulutilaisuus, jonka vetäjänä on
oopperalaulaja Hannu Ilmolahti.

tahtovat antaa tukensa äideille ovat
tervetulleita osallistumaan tempaukseen. Sukkien koko pääosin 39-40,
konepestävät (lanka esim. 7veljestä,
Nalle). Tervamartat ovat vajaan puolen vuoden aikana kutoneet jäsenten
omista ja yhdistyksen langoista lähes
100 paria sukkia! ”Sooloilemme” kuitenkin vähän ja päätimme muistaa
neuvolan välityksellä kaikkien kuortanelaisten vauvojen äitejä villasukilla
tänä vuonna.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä:
Heli Lepistö, 040 565 1128
To 12.9.2019 klo 18 kaikille avoin
Marttailuviikon tapahtuma: tietoa jätteiden käsittelystä, kierrätyksestä ym.
Luennoitsija: Oona Salo / Etappi Oy,
paikka: OmaSp:n kokoustila
Ilm. miel. viim. 9.9.2019
Heli Lepistö, 040 565 1128

Kesäkuvakisa jatkuu yhteistyössä Viiskunnan kanssa.

toimintaa liittymällä sen kannatusjäseniksi. Yritysten kannatusjäsenmaksu
on yhteisöille 100 euroa ja yksityisille
50 euroa.
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kesäasukkaat, paikkakunnalla vakinaisesti
asuvat tai toiminnasta kiinnostuneet.
Kesäkuurtanelaaset ry:n tiliyhteys on
Kuortaneen Säästöpankki FI83 4108
0010 5799 39. Vuosijäsenmaksu on 10
euroa, kahden tai useamman henkilön
talous 20 euroa. Viestikenttään samassa taloudessa asuvien yli 18 v. jäsenten
nimet.

Kesäkuurtanelaaset ry toivoo, että
paikkakunnan yritykset, yhteisöt ja
asukkaat voisivat tukea yhdistyksen

Erkki Murtomäki pj. 2019
Kesäkuurtanelaaset ry

Myöhemmin
ilmoitettavana
aikana elokuussa: Kesäseurat yhteistyössä
seurakunnan
kanssa,
Professori Pekka Visurin esitelmä aiheesta ”Kreivi Kamenski ja Suomen
sota 1808-1809” ajankohtana 17.8. tai
24.8.
Syyskuussa yhdistyksen syyskokous

Kesäteatteria Lappajärvellä 8.8.2019
”Pari suhdetta”. Mukana Suomen eturivin esiintyjiä mm. Nina Tapio, Ville Pusa,
Sani ja Janne Virtanen tyttärensä Vienon kanssa. Tutustuminen Punaisen Tuvan viinitilaan jossa myös nautiskellaan
talon isäntäväen tarjoamista herkuista.
Aikataulu: Neste-Mäyry 14.45, Kuurna
15.15, Punaisen Tuvan viinitila 15.4517.45, Lappajärven kesäteatteri 19.0021.00, paluu esityksen jälkeen.
Retken hinta 60€, sisältää teatterin,
kuljetukset ja ruokailun. Retki tehdään
yhdessä Alavuden Senioreiden kanssa.
Tervetuloa kaikki mukaan katettuun kesäteatteriin iloisen musiikin vietäväksi
(ja saa laulaa mukana jos haluaa)
Ilmoittautumiset retkelle: eilakuokka@
gmail.com tai puh. 040 563 9651
Tarkempia tietoja Viiskunnan ja Lakeuden Portin ilmoituksista.
ELÄKELIITTO
KUORTANEEN YHDISTYS RY
29.6. klo 14.00 kesäteatterimatka
Kauhajoelle. Hauska jännityskomedia
”Kuin tuhka tuuleen” Sotkanpesässä.
Teatteripaketti 55 €/hlö, joka sisältää
teatterilipun, väliajalla kahvin ja pullan,
ruokailun esityksen jälkeen Kauhajoen
kaupungintalolla Ravintola Kunnarissa
ja edestakaiset matkat linja-autolla.
Ilmoittaudu Ritvalle 13.6 mennessä
puh. 040 549 2825.
Iltapäivätanssit Kukun Majalla klo 1317, liput 12 € (sis. kahvit), arvontaa, sekahaku.
2.7. Valio Rantakangas ja Kaarina Tikkamäki tanssittaa
13.8. Solo Leppis
10.9. Jussi Roposen tanssiorkesteri
Elokuussa tulossa sokkomatka.
Seuraa ilmoittelua lehdistä ja kotisivulta
www.elakeliitto.fi/kuortane

HEIKKI KLEMETTI SEURA
Yhteislauluilta
Klemettimuseolla ti 16.7. klo 18.
Laulattaa Juhana ja Kirsi Hyyppä.
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Tervetuloa mukaan!

Askelta lähemmäksi AMK-tutkintoa
Onko tavoitteenasi AMK-tutkinto, mutta
täysipäiväinen opiskelu ei juuri nyt onnistu? Aiotko hakea SeAMKiin ja haluaisit jo
etukäteen suorittaa opintoja? Haluatko
kehittää omaa osaamistasi korkeakoulukursseilla? SeAMKissa on monta mahdollisuutta päästä askeleen lähemmäksi
korkeakoulututkintoa.

Julkiset
hankinnat

10 op -opintokokonaisuus

Kaikille tutkinto-ohjelmille
yhteiset perusopinnot verkossa
SeAMKin AMK-tutkinto-ohjelmissa on 20
opintopisteen verran perusopintoja, jotka
ovat samoja kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Nyt sinulla on mahdollisuus opiskella näitä perusopintoja verkon kautta jo
etukäteen. Perusopinnoissa on jatkossa
kaksi aloitusta per vuosi, joten voit aikatauluttaa itsellesi sopivan opiskelutahdin.
Perusopinnot käyvät suorituksena mihin
tahansa SeAMKin tutkinto-ohjelmaan (ei
koske ylempiä AMK-tutkinto-ohjelmia).

Liittyvätkö julkiset hankinnat työhösi? Ensi kertaa toteutettava Julkiset
hankinnat -opintokokonaisuus antaa sinulle kokonaiskäsityksen julkisesta
hankintaprosessista, ja vahva osaamispohja tuo varmuutta sekä hankintojen
toteuttamiseen että tarjousten laatimiseen.

Polkuopintojen avulla
ensimmäisen vuoden opinnot
valmiiksi

Kokonaisuuden hinta on 100 €.

Polkuopinnot antavat mahdollisuuden
suorittaa koko ensimmäisen lukuvuoden
opinnot ennen hakemista tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopinnot ovat avoimen
AMK:n opintoja, jotka voidaan hyväksilukea siirtyessäsi SeAMKin tutkinto-opiskelijaksi. Polkuopintojen lukukausimaksu
on 150 euroa, koko lukuvuoden maksu
on 300 euroa.
Syksyn 2019 tarjonnassa on useiden
AMK- sekä YAMK-tutkinto-ohjelmien
polkuopinnot. Ilmoittautumisaika polkuopintoihin 13.8.–18.8.2019.

Avoin AMK
Avoin AMK tarjoaa joustavan mahdollisuuden
suorittaa
ammattikorkeakouluopintoja koulutustaustasta ja iästä

Syksyllä alkava opintokokonaisuus kattaa julkisten hankintojen perusteet,
markkinavuoropuhelun toteuttamisen ja julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut.
Lisäksi kokonaisuudessa perehdytään markkinaoikeuden ratkaisuihin ja niiden
hyödyntämiseen julkisten hankintojen toteutuksessa.

Opintokokonaisuuden sisältö
• Julkisten hankintojen perusteet 3 op
• Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2 op
• Markkinaoikeuden ratkaisut 3 op
• Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2 op

Kokonaisuuden hinta
Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta voit tiedustella
Avoin AMK -yhteyshenkilö Sari Havulehdolta.
sari.havulehto@seamk.fi | p. 040 830 3975

Ilmoittaudu osoitteessa

seamk.fi/julkisethankinnat

riippumatta. Avoimessa AMK:ssa voit
suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai tutkinnon osakokonaisuuksia, mutta et koko
tutkintoa. Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Avoimen väylän haussa, kun olet
suorittanut vaadittavan määrän avoimen
AMKin opintoja.

Lisätietoja
Kaikista edellistä voit lukea lisää www.
seamk.fi/avoinamk, tai ottaa yhteyttä SeAMKin Kuusiokuntien korkeakouluasiamieheen Terhiin (terhi.ojaniemi@seamk.fi).

Traktorien vetokilpailut ja
Elojuhlat Leppälänkylässä
17.8.
Traktorien vetokisa klo 15
Iltatapahtuma klo 19.00
Iltaliput ennakkoon 20€, www.lipputoimisto.fi
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Kuortaneen kulttuuritoimi ilmoittaa

Kirjaston kuulumisia

Juhannus Pippalot ti 18.6.2019 klo 18.00
Kauppakeskus Kuurnan pihassa
Ohjelmassa mm:
- Improaalto-improvisaatioryhmä (kulttuurikollektiivi Silta)
- Vihdan tekoa
- Yhteislaulua
Myynnissä räiskäleitä, makkaraa, jne. Tervetuloa!

MUUTOS OMATOIMIKIRJASTON
KÄYTTÖOIKEUDEN IKÄRAJOIHIN
Nyt myös alle 15-vuotiaat pääsevät yksin
omatoimikirjastoon. He saavat käyttöoikeuden, kun huoltaja on mukana kirjastossa allekirjoittamassa omatoimikirjaston käyttöoikeussopimusta. 15-18 -vuotiaat eivät tarvitse
enää huoltajan allekirjoitusta käyttöoikeussopimukseen, oma allekirjoitus riittää.

2.7 Yhteislaulua Kuurnan pihassa klo 18
Laulattaa Tupalaulajat – Tervetuloa laulamaan!

Heikki Klemetti -seura ilmoittaa

NÄYTTELYT

Yhteislauluilta Klemettimuseolla ti 16.7.2019 klo 18.00
Laulattaa Juhana ja Kirsi Hyyppä
Tervetuloa mukaan!

Nuorisotoimi tiedottaa
Lapsi & Vanhempi/isovanhempi pelihetki
Nuken pihassa ke 3.7.2019 klo12.00
Tule pelaamaan mölkkyä ja muita kesäisiä pelejä Nuken pihaan.
Pelihetki on tarkoitettu kaikille innokkaille pelaajille.
Tule Nukeen pe 12.7.2019 klo 17.00 alkaen tapaamaan Kuortaneella vierailevia Allianssin kansainvälisiä nuoria ja paistamaan räiskäleitä. Vierailijat ovat Kuortaneella viikoilla 28 ja 29.

Nuorisotoimi ja 4H-yhdistys järjestää
PowerParkin reissu MA 1.7.2019
Lähtö kunnantalon edestä klo 10:00 ja takaisin lähdetään klo 19.00.
Reissun hinta on: Päiväranneke + matka alle 130cm 35€
Päiväranneke +matka yli 130 cm 45€
Matka+sisäänpääsy 20€
Sitovat ilmoittautumiset 14.6.2019 mennessä tekstiviestillä
Sannalle puh.040 596 55 39 tai Annukalle puh 040 739 4451.
Alle 10v tarvitsee mukaan täysi-ikäisen huoltajan.
Koko Suomi maalaa -päivä Kuurnan pihassa ke 10.7.2019
Tapahtuman aika on klo 10.00-15.00 ja tarkoitettu kaiken ikäisille.
Jos sinulla on omia välineitä ota ne mukaasi.
Tapahtumassa mukana kansainvälisen leirin nuoria.

KIRJASTON AUKIOLOAJAT
KESÄLLÄ JA TALVELLA:
Palveluaika:
ma-ke
to-pe

		
klo 12-19
klo 12-16

Arkipyhien aattoina klo 12-16
Itsepalveluaika:
ma-su klo 9-21 joka päivä, myös juhlapyhinä
TULEVIA KIRJASTON
150-VUOTISJUHLATAPAHTUMIA
SYKSYLLÄ
Ke 10.7 klo 13.30 Kesäkuurtanelaaset tutustumiskäynnillä kirjastossa. Tervetuloa!
Ke 4.9. klo 19 Hansu ja Pirre kirjaston syntymäpäivillä. Kesto 30 min. Paikka: Kunnantalon
valtuustosali. Vapaa pääsy.
To 3.10. klo 10 Mimi ja Kuku kirjaston syntymäpäivillä. Paikka: Kirjaston näyttelytila. Kesto
n. 30 min. Vapaa pääsy.

Museokuhinat talomuseolla
16.7. klo 13-17
ILTATAPAHTUMASSA ESIINTY
Y MM. TUR

Kesäkuu 4.-27.6. Marja-Liisa Biskopin ja Eira
Judinin taidenäyttely
Heinäkuu 1.-25.7. Lady Ostapeck – valokuvia
ja elämäkerta. Avajaiset ma 1.7. klo 14. Vapaa
pääsy. Tervetuloa!
Elokuu: Päivikki Keisalan valokuvanäyttely
Syyskuu: Alpo Putkirannan uusia sorvattuja
töitä
Lokakuu: Kuortaneen Soittokunnan
65-vuotishistoriikista näyttely
Marraskuu: Mervi Heikkilän taidenäyttely
Joulukuu: Kuortaneen nuorisotoimen
järjestämä Piparkakkutalonäyttely

TAIKALATTIA TULOSSA KOKEILTAVAKSI
MARRASKUUSSA VIIKON 46 AJAKSI
OS HEVI GEE.

Taikalattia on siirrettävä ja interaktiivinen laite, joka heijastaa kuvaa lattialle. Kuva vaihtuu
käyttäjän liikkeiden mukaan. Laitteen ohjelmavalikosta voit valita sopivia tehtäviä tai pelejä. Tervetuloa tutustumaan!

Mukavaa kesää!
T: Helinä ja Merja
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Nauti
kesästä
meillä!
KESÄTEKEMISTÄ LAPSILLE: NAUTI KESÄSTÄ MEILLÄ:
• Weekendcamp 28.-30.6.
• Kesän tenniskurssit 23.6. alkaen,
Hauska viikonloppu kaikille yli 10-vuotiaille!

ilmoittaudu osoitteessa:
kuortane.com/tenniskurssit

•

Suosittu Simmaritennis 23.6. alkaen.
Tennistä ja uintia 6-12 vuotiaille.

•

•

Kesäloman hauska päätös edullisesti
Tervis -leirillä 2.-4.8.,
hinta alkaen vain 50€!

Kesän Kuntomix -jumpat 11.6. alkaen,
katso ohjelma tapahtumakalenterista:
kuortane.com/tapahtumakalenteri

•

Varaa välineet elämykselliseen liikuntaan: Fatbiket ja Sup-laudat 20€/tunti ja
koko päiväksi vain 50€! Välinevuokraus
vastaanotosta, puh. 06 5166 111

•

Rentoudu rantasaunalla omalla
porukalla, hinnat alkaen 82€/2h
(Honkasauna)

•

Muista myös syysloman Eppusporttisleiri 14.-16.10.

•

Lisätiedot: kuortane.com/liikuntaleirit

LIIKUNTAMAAILMA
SPORT & FUN
Yli 30 erilaista laitetta, liukumäkeä, konetta,
trampoliinia, vempainta ja temppupaikkaa!
Avoinna 3.6.-10.8.2019

ma-pe klo 12-18
la klo 12-16
*Suljettu juhannuksena 21.-22.6.

R AV I N T O L AT
AV O I N N A
JOKA PÄIVÄ
Á la Cartéssa kesäisiä makuja
uudelta listalta.
Aurinkoisella terassilla nautitaan
kesästä ruokaillen ja kylmistä
juomista nauttien. Café Tassissa
tarjolla myös maukkaat irtojäätelöt.
Terassi avoinna 3.6. alkaen:
su - to klo 11.00 – 23.00
pe - la klo 11.00 – 24.00
Jamit kesäkuussa
keskiviikkoisin klo 20.00.
OHJELMISTOSSA:
19.6. Black Birds
26.6. Jukka Lumme band
Juhannustanssit aattona 21.6.
Onnenkerjäläiset klo 20.00 alk.
Vapaa pääsy. Avoinna 02.00 asti.
18.7. Kuhinajamit
19.7. KuhinaRock Hänen
Leipänsä klo 21.00
20.7. Botnia Big Band
ulkolavalla n. klo 17.00
Seuraa ilmoitteluamme.
Tilaisuuksiin vapaa pääsy

Kuortaneen Urheiluopisto, Opistotie 1, 63100 Kuortane
Puh. 06 5166 111, kuortane.com

*7.7. yksityistilaisuus. Ravintola
suljettu klo 18.00 asti.

