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Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam 
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pero mo berum atis evelita tecturio vit fugitati aut por autatent quibus andus.
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Hei sinä, olet varmaankin kuullut jo 
koronapandemiasta? Niin minäkin 
ja oletan, jotta myös sinä olet ai-
heeseen jo jollain tavalla kyllästy-
nyt. Minä lupaan, jotta ensimmäisen 
lauseen termi ei enää tässä tekstis-
sä toistu. Oletko sinä ollut jo kesä-
lomalla vai onko se vasta tulossa? 
Ainakin alkukesän lomailijoita ovat 
säät suosineet. Olit sitten toisella tai 
itsellä töissä, muista levätä lomallasi 
erityisesti tällaisen kevään jälkeen.

Tätä haastavaa tilannetta alamme 

Viesti yhteisömme   sankareille

Kesäkuun lopussa suljen elinkeino-
vastaavan työhuoneeni oven takana-
ni viimeistä kertaa. Uudet haasteet 
odottavat minua Etelä-Pohjanmaan 
TE-palveluiden työnvälitys- ja yri-
tyspalveluiden palvelujohtajan vir-
kapaikalla. Tehtävät vaihtuvat, mutta 
työ koronakriisin etulinjassa jatkuu 
maakunnan yrittäjiä ja työnvälitys-
tä palvellen. Haluankin heti alkuun 
kiittää työkavereitani, yrittäjiä, sidos-
ryhmiä ja luottamushenkilöitä kans-
sanne tehdystä yhteisestä työstä 
näiden puolentoista vuoden aikana. 
Eräistä ensimmäisistä ohjeista, jonka 
sain Kuortaneella oli Etelä-Pohjan-
maan maakunnan maantieteellinen 
määritelmä, joka on ”laajahko alue 
Kuortanejärven ympärillä”. Uudes-
sa tehtävässäni siis tulen edelleen 
pyörimään Kuortanejärven ympäril-
lä. Nyt odottavan työkentän fokus 
on vain nykyistä laajempi ja koskee 
koko maakuntaa.

Kevät on ollut kiireistä aikaa ra-
kentaessa kuortanelaisten yrittäjien 
palvelukanavia akuutin Koronakriisin 
keskellä: yksinyrittäjätuen sähköinen 
haku saatiin auki ensimmäisten jou-
kossa ja tiedottamisen, yhteydenpi-
don ja neuvonnan tapoja on kehitet-

ty. Moni näistä uusista työskentelyn 
tavoista saattaa jäädä pysyviksi krii-
sin jälkeen. Ajatuksenani on ollut 
hoitaa työkenttäni siten että voin 
levollisin mielin siirtää viestikapulan 
seuraajalleni joka istahtaa tuolilleni 
elokuun alussa.

”Ensin tuli hiki ja sitten tuli noki.”
Mitä puolestatoista vuodesta sitten 
jäi käteen? Saatiinko mitään aikaan? 
Olen pyrkinyt omissa toimissani lä-
hentämään kuntaa ja yrittäjiä, kier-
tämään kenttää, nostamaan Kuorta-
neen kunnan ja yrittäjien positiivista 
mielikuvaa ja kehittämään elinkeino-
politiikan ohjaamisen prosesseja, 
kuten elinkeinotoimikuntaa ja elin-
keinostrategiaa. Se, miten tässä olen 
onnistunut on suuren yleisön arvi-
oitavissa tulevaisuudessa. Eikä työ 
ole vielä valmis, vaan sitä jatketaan 
Kuortaneella minun jälkeenikin. Elin-
keinoelämän kehittäminen on kuin 
tervan tekemistä: monivuotinen pro-
sessi jossa on erilaisia vaiheita. Män-
typuiden koloamisesta siihen, kun 
tervankusi juoksee tervahaudasta 
kuurnaan kestää aikansa. Ja proses-
siin tarvitaan ihmisiä sen eri vaiheis-
sa. Olen ylpeä siitä, että olen saanut 

olla mukana tämän vaiheen ajan. Ja 
työtä tehdessä, yhdessä hikoillessa, 
sitä on päässyt mukaan olemaan osa 
kuortanelaista yhteisöä, otta noessa.

Helpompaa on vastata, mitä vai-
kutuksia Kuortaneella ja kuortane-
laisilla on ollut itseeni. Puetaan se 
vaikka siten, että vaikka en välttä-
mättä puhdasveriseksi nokiottak-
si itseäni voi kutsua ”on munki otta 
näiren vuasien aikana sen verran 
nokeentunu, ettei se ensimmääses 
pesus lähäre.”

Jatketaan otta 

nokeentuneena eteenpäin.

Otta nokeentuneena eteenpäin

Aki Ruotsala
elinkeinovastaava
Kuortaneen kunta
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Kuortaneen Urheiluopisto avaa 
ovensa n. kahden ja puolen kuukau-
den tauon jälkeen. Tätä kolumnia 
kirjoittaessa avaamisajaksi on suun-
niteltu kesäkuun ensimmäinen päivä 
ja toivotaan, että rajoitustoimia pu-
rettaessa pandemia ei lähde hallit-
semattomasti kasvuun. Säätiöllä on 
meneillään tänä vuonna 70-vuotis-
juhlavuosi, mutta eihän tämä oikein 
juhlalta tunnu. Vuodesta piti myös 
tulla ennätyskasvun vuosi ja tam-
mi-helmikuussa pääsimmekin yli 
30% kasvuun verrattuna edellisvuo-
teen, kiitos uusien investointien ja 
niistä johtuvan lisäkysynnän. Korona 
luonnollisesti muutti kaiken tämän 
ja olemme monien muiden organi-
saation tavoin joutuneet tekemään 
välttämättömiä toimenpiteitä, jotta 
kuluja on kyetty sopeuttamaan val-
litsevaan tilanteeseen.

Nyt katse on kuitenkin jo kesäs-
sä ja tulevaisuudessa. Toki rajoituk-
set vaikuttavat toimintaamme vielä 
pitkään ja varsinkin kesäkuu on ur-
heiluopistolle taloudellisesti raskas 
kuukausi tänä vuonna. Toiminnan 
ylös ajossa kulut tulevat väistämättä 
olemaan huomattavasti tuloja suu-
remmat ennen kuin kysyntä palaa 
normaalille tasolle. Varaustilanne 
kesäkuussa tulee olemaan n. 30-
40% normaalista. Onneksi heinä- ja 

elokuu näyttävät toistaiseksi huo-
mattavasti paremmalta. Urheiluo-
piston osalta pahin skenaario on-
kin, että joutuisimme sulkemaan ja 
käynnistämään toimintojamme use-
asti pandemian takia.

Kun päätökset sulkemisesta teh-
tiin maaliskuun lopussa, reagoimme 
nopeasti ja käynnistimme keittiön 
peruskorjauksen ensimmäisen vai-
heen. Tämä tarkoitti entisen keittiön 
purkua ja uusien keittiölaitteiden 
hankintaa sekä ilmanvaihdon pa-
rantamista. Kesäkuu vielä menee 
remontissa, mutta heinäkuussa 

pääsemme jo palvelemaan asiak-
kaitamme uusitulla keittiöllä. Kesä-
kuun osalta ruokahuoltomme toimii 
kunnan keskuskeittiön kautta. Suu-
ri kiitos Kuortaneen kunnalle, että 
kyseinen järjestely onnistui. Perus-
korjauksen toisen vaiheen käynnis-
tämisestä teemme päätökset ke-
sän aikana. Toisessa vaiheessa on 
tarkoitus rakentaa lisää varastotilaa 
ja näin ollen valmistautua tulevaan 
kasvuun. Se, että kyseissä poikkeus-
oloissa käynnistimme merkittävän 
peruskorjaushankkeen, kertoo us-
kosta ja luottamuksesta urheiluopis-
ton tulevaisuuteen.

Uskoa tulevaisuuteen antaa myös 
megatrendien kuten hyvinvointi- ja 
liikunta-alan kasvu. Vaikka kuinka 
suomalaista yhteiskuntaa koetel-
laankin nyt niin terveyden kuin ta-
loudenkin osalta, uskon, että ihmiset 
ovat jatkossa entistä kiinnostuneem-
pia satsaamaan liikuntaan, urheiluun 
ja omaan hyvinvointiin. Sen on rajoi-
tukset ja karanteenit tänä keväänä 
osoittanut. Emme urheiluopistolla 
tingi piiruakaan tulevista kasvuodo-
tuksista. Kuluttaja- ja asiakaskäyt-
täytymiset saattavat koronan takia 
toki muuttua, mutta joustavuudella 
ja nopealla reagoinnilla pystymme 
vastaamaan muutoksiin jatkossakin.

Karanteenista kasvuun

asuinalue tai mielenkiinnon kohteet. 
Yhteisöllisyys on meillä suuri vah-
vuus, joka huokuu ulospäin kunnas-
tamme. Yhteisöllisyytemme ei horju 
edes tällaisena aikana Hyvä me!

Näillä sanoilla 

haluan toivottaa sinulle 

ihanaa kesää.

Kati Pasto
puheenjohtaja, Kuortaneen Yrittäjät ry

jo pian kutsua uudeksi normaaliksi 
ja löydämme yhdessä keinot selvitä 
näistäkin haasteista. Haluan rohkais-
ta jokaista yrittäjää puhumaan haas-
teistaan jollekin luotetulle henkilölle, 
myös minuun voi olla yhteydessä. On 
ollut hienoa havaita, miten yrittäjät 
ovat ottaneet yhteyttä haasteistaan 
ja useissa tilanteissa jo pelkästään 
puhuminen on auttanut pääsemään 
pahimman yli.

Tällaisena aikana meidän on hyvä 
kertoa ääneen kiitollisuutemme, jos 

sellaista koemme. Haluan antaa kii-
tokset kunnassamme kuntalaisille, 
yrittäjille, yhteisöille sekä virkamiehil-
le. On ollut ilo huomata, miten tällai-
sena aikana me kuortanelaiset ollaan 
autettu toisiamme, kehuttu kilpaa 
ja käytetty paikallisia palveluita. Täl-
laisena aikana toimivien yhteisöjen 
olemassaolon tärkeys korostuu. Kuor-
taneelta löytyy todistetusti toimivia 
yhteisöjä, ovat ne sitten kuntaan re-
kisteröityjä yhdistyksiä tai kuntalaisis-
ta koostuvia yhteisöjä, joita yhdistää 

Viesti yhteisömme   sankareille

Jussi Töyrylä
toimitusjohtaja

Kuortaneen Urheiluopisto
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Kuortaneen kunta on päättänyt myön-
tää kuluttajaturvan kuortanelaisten 
yritysten myöntämiin lahjakortteihin. 
Kunta myöntää osana #puhallaheh-
kua #tuepaikallista kampanjaa kulut-
tajaturvan Kuortaneelle rekisteröity-
jen yritysten myymille lahjakorteille. 
Yritys voi myydä asiakkaille poikkeus-
aikana lahjakortteja 16.3.2020 alkaen, 
joita asiakas voi käyttää 31.05.2021 
mennessä. Jos yritys, josta lahjakortti 
on ostettu, ei pysty tarjoamaan myy-
määnsä palvelua/tavaraa asiakkaal-
le ylivoimaisen esteen takia, kunta 
korvaa lahjakortin arvon asiakkaalle. 
Kuortaneen kunta antaa asiakas-
kohtaisen takauksen, joka on mak-
simissaan 300 euroa. Kuortaneen 
kunta valmistelee myös pyynnöstä 
lahjakorttipohjat, joita yritykset voivat 
käyttää. Lahjakortissa on mainittava 
yrityksen nimi myöntäjän allekirjoi-
tuksella tai leimalla täydennettynä, 
summa sekä myöntämispäivämäärä.

KULUTTAJATURVAA 
LAHJAKORTEILLE

TEOLLISUUSHALLI + TOIMISTO-

TILAT, YHTEENSÄ NOIN 200 M2.

Sampolan yritysalueella, heti vapaa 

osoitteessa Tuottajantie 4. Myös toi-

nen halli vapautuu kesällä. Tila so-

veltuu mm. tuotantotilaksi. Lähiym-

päristössä erilaisia teknisen alan 

yrityksiä. Tila on heti vapaa.

Tilan vuokra 0n 3,20 €/m2 + alv, 

vuokraa tarkistetaan vuosittain elin-

kustannusindeksillä (1935/2-2018). 

Vuokraan ei sisälly sähkö, jätevesi 

tai vesimaksut.

ISO LIIKEHUONEISTO VAPAUTU-

MASSA KAUPPAKESKUS KUUR-

NASSA, näyteikkunat Keskustielle 

päin, sisäänkäynnit sekä kauppakes-

kuksen käytävältä että Keskustien 

puolelta. Liiketilassa on tilava va-

rasto. Liiketilassa on toiminut tähän 

saakka kirjakauppa. Vapautuu 1. hei-

näkuuta. Soita ja tiedustele.

12,6 M2 KALUSTAMATON TOIMISTO-

TILA KAUPPAKESKUS KUURNASSA, 
Kuortaneen keskustassa. Tila sovel-
tuu niin toimistotilaksi, myyntitilaksi 
tai esittelykäyttöön. Tila on näyttä-
vä, lukittavalla ovella ja lasiseinällä 
erotettu toimiva kokonaisuus hyvällä 
sijainnilla.

Kauppakeskuksessa toimii mm. 
lounaskahvila ja sen yhteydessä on 
erikseen varattavat kokoustilat ja 
sosiaalitilat yrittäjien yhteiskäyttös-
sä. Vuokra on 4,70€/m2/kk + kiinteä 
kuukausittainen 30€:n kulumaksu, 
johon sisältyy yleissähkö, jätehuolto, 
sekä vesi- ja jätemaksu.

Yhteystiedot:
puh. 040 505 7802

Aki Ruotsala (30.6. saakka)
aki.ruotsala@kuortane.fi

Teija Uitto-Kohonen (1.8. alkaen)
teija.uitto-kohonen@kuortane.fi

YRITYSTILOJA VUOKRATTAVANA

18.5. on avautunut seuraavan koro-
natuen haku: ”Maaseudun yritysten 
väliaikainen tuki koronaviruspande-
miasta johtuviin talousvaikeuksiin”. 
Tuki on tarkoitettu maatilojen yhtey-
dessä harjoitettavaan yritystoimin-
taan sekä alle 10 henkilöä työllis-
täville yrityksille, jotka jalostavat ja 
myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitetta-
van yritystoiminnan tulee olla sa-
man y-tunnuksen alla harjoitettavaa 
muuta yritystoimintaa kuin maata-

loutta, metsätaloutta tai kalatalout-
ta – muita toimialarajoituksia sille ei 
ole. Tuki on suuruudeltaan 5 000–
10 000 euroa.

Alkutuotannon väliaikainen tuki 
puolestaan auttaa maatiloja ja maa-
talousalan yrityksiä, joiden talou-
dellinen tilanne on heikentynyt ko-
ronaviruspandemian aiheuttamien 
markkina- ja tuotantohäiriöiden 
takia. Tuki on tarkoitettu alkutuo-
tannon alalla toimiville, koronakrii-
sistä suoraan kärsineille yrityksille. 

Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset 
erikoistuneet maatilat, jotka myyvät 
tuotteitaan suoraan ravintoloille tai 
muille ostajille ja joiden tuotteiden 
menekki on pysähtynyt tai merkit-
tävästi pienentynyt koronakriisin 
vuoksi. Tukea voi saada avustusta 
5000–10 000 euroa joka onkorkein-
taan 80 prosenttia esitetyistä me-
noista.

Molempia tukia haetaan Hyr-
rä-asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja: www.ruokavirasto.fi

NYT KORONATUKEA SAAVAT MYÖS 
MAATALOUDEN JATKOJALOSTUSYRITYKSET SEKÄ ALKUTUOTANTO!
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Kuortaneen kunta myöntää 2000 
euron yksinyrittäjätukea niille yrityk-
sille, joiden liiketoiminta on kärsinyt 
Koronan takia. 

Yksinyrittäjätukea voi hakea 
30.9. saakka.
Tuki haetaan sähköisellä lomakkeel-

la ja linkki, sekä ohjeet hakemuk-
seen löytyy sivulta kuortane.fi/yrit-
tajalle.

Tämä Kuortaneen kunnan palvelu 
on tarkoitettu yrityksille, joiden ko-
tipaikka YTJ:n mukaan on Kuortane.

Kuortaneen elinkeinotoimi neu-
voo ja avustaa kuortanelaisia yksi-

nyrittäjiä tuen haussa.
Työllistävät yritykset saavat apua 

niin Finnveralta, Business Finlandilta 
kuin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuk-
selta.

Tarkemmat tiedot 
Kuortaneen kunnan sivuilta: 

kuortane.fi/yrittajalle

Korona-avustukset edelleen haettavissa
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Kuortaneen tulevan uuden Alvarin 
koulun rakentaminen saatiin käyn-
tiin toukokuun lopussa, hankkeen 
urakkasopimusten allekirjoitusten 
jälkeen.

Uuden koulun kustannusarvio 
on noin 5,84 miljoonaa euroa. Lii-

kuntasalin rakentamiseksi uudelle 
alakoululle on Kuortaneen kunta 
hakenut valtionavustusta. Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 
viime viikolla myöntänyt veikkaus-
voittovaroista kunnalle 170 000 eu-
ron avustuksen.

Urakkasopimusten allekirjoitus- 
tapahtumassa paikalla olivat: 

kunnanjohtaja Pentti Turunen, 
tekninen johtaja Martti Ranta, 
sivistysjohtaja Sanna Koivisto, 

Rami Katila LVI-Katila Oy, Jussi Timo 
Ramboll CM Oy, Vastaava mestari 
Matti Luoto Peab Oy, työpäällikkö 
Juha Sippola Peab Oy, kiinteistö-
päällikkö Arto Ojala Kuortaneen 
kunta, Matti Kerman Suupohjan 

Ilmastointi ja Pelti Oy, 
Kyösti Koivuluoma Progmatic Oy, 

Hannu Rajamäki Peab Oy, 
Aki-Pekka Manninen Sähköasennus 

A-P Manninen Oy

Kuortaneen kunta on hakemassa 
uutta kunnanjohtajaa, pitkäaikaisesti 
virkaa hoitaneen Pentti Turusen jää-
dessä eläkkeelle. Hakuaika tehtä-
vään oli käynnissä 24.4.-27.5.2020

Hakuaikaan mennessä tehtävää 
haki 17 hakijaa. Lisäksi suostumuk-
sensa jätti kolme henkilöä.

Tästä joukosta kunnanhallituksen 
asettama valmistelutoimikunta kut-
sui kunnanjohtajaviran haastatte-
luun 10 henkilöä. Haastattelut pidet-
tiin juhannusviikolla.

Alla kaikki hakijat. Haastatteluun 
kutsutut tummennettuna.

Hakijat:
Alaheikka Risto, KTM
Eliasson Marianne, Sairaanhoitaja 
(AMK)
Kallio Marjaana, LitM
Karjalainen Olli-Pekka, VTM
Kiviaho Timo, KTM
Kuisti Jenni, Yhteiskuntatieteiden 
kandidaatti, Sosionomi (AMK)

Mattila Kalle, HTM
Nokua-Keisanen Eveliina, KM, 
Kauppatieteiden kandidaatti
Pelkonen Tiina, Liiketalouden YAMK
Petäjäniemi Aapo, Kauppatieteiden 
kandidaatti
Puolijoki Teemu, YTM
Rantala Vesa, HTM
Rantanen Virpi, TtM
Tervo Janne, Yhteiskuntatieteiden 
kandidaatti
Vertainen Mika, HTM
Viitasaari Markku, FL, KM
Wasastjerna Jan,  
DI (Master of science)

Suostumuksen jättäneet:
Seppä-Lassila Tapio, KTM, FM
Pihlajamäki Maija, HTM
Tiala Kati, KM

Hakuprosessi jatkuu kesän ja 
syksyn aikana. Uuden kunnan-
johtajan on määrä aloittaa 
tehtävässään 1.2.2021.

Kunnanjohtajaksi 20 hakemusta

Uuden Alvarin koulun rakentaminen käyntiin

LEPPÄLÄN KOULU LOPPUU 
ENSI LUKUVUODEN JÄLKEEN

Kuortaneen kunta ryhtyy val-
mistelemaan Leppälän koulun 
sulkemista 31. heinäkuuta 2021, 
kunnanvaltuuston yksimielises-
ti 2018 tehdyn päätöksen mu-
kaisesti.

Leppälän koulun lakkautta-
mista koskeva valmistelutehtä-
vä siirtyy sivistyslautakunnalle. 
Valmistelun päätteeksi lauta-
kunnan tulee tehdä perusteltu 
päätösesitys kunnanhallituksen 
ja kunnanvaltuuston käsittelyjä 
varten.

Leppälän koulun oppilas-
määrä oli menneenä lukuvuon-
na 29 ja ensi lukuvuonna 23.

TEIJA UITTO-KOHONEN 
MÄÄRÄAIKAISEKSI 

ELINKEINOVASTAAVAKSI

Elinkeinovastaava Aki Ruotsala 
on irtisanoutunut virastaan si-
ten, että hänen viimeinen työ-
päivänsä on 30.6.2020

Kunnanhallitus totesi koko-
uksessaan 18.5., että viran vaki-
nainen täyttäminen toteutetaan 
vasta uuden kunnanjohtajan 
astuttua virkaan. Avoinna oleva 
virka voidaan määräajaksi täyt-
tää ilman hakumenettelyä.

Elinkeinovastaavan vir-
kaan on määräajaksi 1.8.2020-
31.7.2021 palkattu elinkeino-
vastaavaan virkaan hakenut ja 
haastattelussa käynyt Teija Uit-
to-Kohonen.

KUORTANEEN KUNTA TIEDOTTAA
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TEATTERIMATKA HELSINKIIN
Reissu Pieni Merenneito näytökseen 
Helsinkiin 21.11.2020.
Lähtö kunnantalon pihasta 
klo 7, takaisin ollaan noin klo 22.
Mennessä ja tullessa yksi pysähdys.

Lapset 0-16v 45 €
Aikuiset 85 €
Ulkopaikkakuntalaiset +10 € 

Reissun hinta sisältää matkan, lipun 
ja väliaikatarjoilun

Sitovat ilmoittautumiset kulttuuritoi-
meen 12.10.2020 mennessä sähkö-
postilla annukka.salminen@kuorta-
ne.fi tai viestillä puh. 040 739 4451.

12.10 jälkeen peruttu varaus laskute-
taan kokonaisuudessaan.

KUURTANESPÄIVÄN JUHLA siirtyy 
myöhempään ajankohtaan.

Kultturitoimi toivottaa 
kaikille hyvää kesää.

NUORISOTOIMI
Näillä näkymin kaikki toiminta pääs-
tään käynnistämään syyskuussa.
Hyvää kesää kaikille.

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.

ILMOITA 
NOKIPOSTISSA

Seuraava Nokiposti 
ilmestyy 

syyskaudella 2020 
ja se jaetaan 

Kuortaneella kaikkiin 
kotitalouksiin. 

Mikäli haluat ilmoittaa 
Nokipostissa, pyydä 

sähköpostisi liittämistä 
Nokipostin postituslistalle 

osoitteessa: 
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi 

tai soita 0400 832 776.

Aineistot osoitteeseen:
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

TERVEYSASEMAN 
lääkärinvastaanotto, 
lääkärinvastaanoton toimisto, 
hoitotarvikkeiden jakelu ja 
neuvolat ovat suljettuina 
Kuortaneella 13.7.–26.7.2020.

KUORTANEEN TERVEYSASEMAN 
FYSIOTERAPIA 
on suljettuna 
13.7.–26.7.2020.

KUORTANEEN 
TYÖTERVEYSHUOLTO 
on suljettuna 13.7.–2.8.2020.

KUORTANEEN HAMMASHOITOLA 
on suljettuna 13.7.–26.7.2020.

KUORTANEEN TERVEYSASEMALLA 
LABORATORIO on avoinna 
kesä-elokuussa (paitsi kesäsulun 
aikana 13.7.–26.7.2020 ) 
arkisin klo 7.30–9.30.

IKÄTORI, palveluohjaajien lomien
aikana puhelut kääntyvät alueen
kotihoitoon tai toiselle 
palveluohjaajalle.

KUUSIOLINNAN
KESÄSULUT

Kunnantalo on suljettu 

29.6.–26.7.2020.

VARHAISKASVATUSASIOISSA 
yhteys päiväkoti Kuperkeikkaan 
puh. 040 544 1488 / johtaja tai 
040 648 4422 / osasto

KIRJASTO palvelee normaalisti 
ilman omatoimiaikoja. 
Puh. 040 668 3336

RAKENNUSTARKASTUS palvelee 
normaalisti. Puh. 0400 179 467

Asuntotoimisto suljettu 

29.6-19.7.2020 
(asuntoasioissa palvelee 
rakennustarkastaja)

PÄIVYSTÄVÄ LAITOSMIES 
0400 716 873

MAATALOUSASIAT 
sähköpostiosoitteeseen: 
maaseututoimi@seinajoki.fi

SOSIAALIPALVELUT 
p. 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)

KESÄAJAN
PÄIVYSTYSNUMEROT & KUNNAN AUKIOLO

KULTTUURI- JA NUORISOTOIMI
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KIRJASTON KESÄ

Valtioneuvoston linjauksen 
mukaisesti kirjaston toimintaa 
on mahdollista laajentaa hal-
litusti ja asteittain 1.6.2020 al-
kaen. Avaamme kirjaston 1.6. 
kesäaukioloajoin. Lehtien lu-
kutiloja on väljennetty alaker-
rassa ja lisätty niitä yläkerrassa. 
Kirjastossa voi lainata ja palaut-
taa normaalisti. Suosittelemme 
automaatin käyttöä.

Omatoimiaika ei toistaiseksi 
ole käytössä, mutta nopeatkin 
muutokset ovat mahdollisia.

Seuraa kirjaston tiedotteita 
kunnan ja kirjaston 
nettisivuilla ja somessa.

TOISTAISEKSI VOIMASSA 
OLEVAT AUKIOLOAJAT:
maanantai klo 12 – 16

tiistai klo 12 – 18

keskiviikko klo 12 – 18

torstai klo 12 – 16

perjantai klo 12 – 16

Tervetuloa! 
Muistathan hygieniaohjeet 

ja turvavälit :)

NÄYTTELYT 
Kesäkuu 2.-29.6.: Kitta 
Ala-Louvesniemen 
Kaksi puoltani -taidenäyttely
Heinäkuu 2.-30.7.: 

Aila Honkolan 
Nypläystöiden näyttely
Syyskuu: Kansalaisopiston 
kuvataidekoululaisten 
taidenäyttely
Lokakuu: Kansalaisopiston 
taideryhmän näyttely

EEPOS-KIRJASTOJEN 
CHAT-PALVELU
– asiakkaat voivat esittää 
 kirjastoasioihin liittyviä 
 kysymyksiä Eepos-
 kirjastojen chat-palvelussa
– palvelu on auki osoitteessa
 https://eepos.finna.fi

Levollista kesää!
T: Kirjaston henkilökunta

Tänä keväänä kansalaisopiston kausi 
katkesi koronan vuoksi ennakoitua 
aiemmin. Myöskään perinteistä ke-
vätnäyttelyä emme voineet järjes-
tää. Tämän vuoksi olemme koonneet 
virtuaalisen näyttelyn lukuvuoden 
aikana tehdyistä kädentaitojen töis-
tä. Kuvien välityksellä voit nähdä, 
mitä kaikkea hienoa opiskelijamme 
ovat saaneet aikaan.
Kirjoittamalla osoitteen www.alavus.
fi/kevatnayttely pääset tutustu-
maan näyttelyyn.

Uskomme ja toivomme, että voim-
me aloittaa lukuvuoden 2020-2021 

normaalisti 7.9.2020. Ilmoittautumi-
nen tulevan lukuvuoden kursseille 
alkaa 19.8.2020 klo 18, poislukien 
muutamia aiemmin syksyllä alkavia 
kursseja.

Uusi opinto-ohjelmamme ilmestyy 
postin mukana koteihin elokuussa 
viikolla 32.

Lämmintä kesää kaikille.
Arto Juurakko
rehtori
puh. 044 550 1389
arto.juurakko@alavus.fi

LAKEUDENPORTIN KANSALAISOPISTO TIEDOTTAA
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Kuortaneen legendaarinen juhan-
nuskisa siirtyi tänä vuonna koronati-
lanteen vuoksi pidettäväksi lauantai-
na 1.8. Kilpailu on tänä vuonna myös 
osa kotimaista Motonet GP-sarjaa. 
Viime kesänä Kuortane Games nou-
si osaksi Euroopan Yleisurheiluliiton 
pronssitason kilpailuja ja tämä taso 
on tarkoitus pitää myös tänä vuon-
na. Euroopan koronatilanteen takia 
urheilijoiden saaminen Suomeen on 
kuitenkin arvoitus. Kisojen järjestä-
misen kriteereitä on eri tavoin jou-
duttu myös keventämään.

– Siitä ollaan lähdetty, että teh-
dään niin laadukkaat kilpailut, kuin 
se on elokuun alussa mahdollista. 
Tiedossa on, että tapahtuman talo-
utta ja toteutusta joudutaan sopeut-
tamaan huomattavasti. Silti esimer-
kiksi keihääseen pyritään saamaan 
laadukas kilpailu kaikin tavoin, ja 
muutoinkin kisamme palkintoraho-

ja ei ensimmäisenä leikata, koska 
ne ovat urheilijoille tärkeitä. Päivit-
tyvät koronatiedot sekä rajoitukset 
määrittävät kuitenkin vielä sen, millä 
tasolla lopulta ollaan ja saadaanko 
Suomeen maailmalta huippu-urhei-
lijoita, sanoo Kuortane Games pää-
sihteeri Tuomas Mikkola.

Kuortaneella ei ole mietitty vielä 
yleisömäärää vaan kisoja järjeste-
tään tässä vaiheessa urheilun eh-
doilla. 

– Odotamme vielä tarkempia 
tietoja yleisörajoituksista sekä hy-
gieniaohjeista, ja seuraamme mihin 
nämä kehittyy. Toivottavasti kisojen 
aikaan rajoituksia on voitu jo purkaa 
niin, että katomoihin voidaan ottaa 
kunnolla ihmisiä. Paikalle pääse-
ville urheilijoille voidaan kuitenkin 
taata hyvät mahdollisuudet huippu-
suorituksiin, ja toki Ylen tuottaman 
suoran televisiolähetyksen kautta 

Kuortane Games kisata an 1.8.

Kuortane Games 

1.8. klo 17 

Kuortaneen 

yleisurheilukentällä

ja YLEn 

kanavilla.
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mahdollisimman moni pääsee myös 
näkemään kilpailut, iloitsee Mikkola. 

Vetter jälleen keihäsviivalla
Mikäli koronatilanne sallii, niin sak-
salainen Johannes Vetter nähdään 
jälleen tänä vuonna Kuortaneen 
yleisurheilukentän heittoviivalla. 
Vuoden 2017 maailmanmestarilla on 
kova halu päästä kisaamaan ja 1.8. 
käytävä Kuortane Games tulee ole-
maan miehen tämän vuoden ensim-
mäinen kilpailu Saksan ulkopuolella.

”Näinä vaikeina aikoina olin erit-
täin mielissäni saadessani kysymyk-
sen kilpailla Suomessa. Kuortane tu-
lee todennäköisesti olemaan tämän 
vuoden ensimmäinen ulkomainen 
kilpailuni. Toivottavasti myös koro-
natilanne on merkittävästi parantu-
nut ja meillä tulee olemaan mahtava 
kisa Kuortaneella. Kilpailut Suomes-
sa ovat aina matkan arvoisia!”, kertoo 

Vetter.
Viime vuonna Vetter joutui louk-

kaantumisen takia perumaan tu-
lonsa Kuortaneella, mutta vuodelta 
2016 miehellä on taskussaan voitto 
Kuortaneelta. Vetteriltä on totuttu 
näkemään pitkiä yli 90 metrin heit-
toja ja hänen 10 parhaan tuloksen 
keskiarvo on 91,40m. Kuortaneella 
tuota maagista 90 metrin rajaa Vet-
ter ei kuitenkaan ole vielä onnistu-
nut rikkomaan. Olisiko sen aika tänä 
vuonna?

Daniel Ståhl Kuortaneelle 
kisapäivän siirrosta huolimatta
Kiekonheiton maailmanmestari Da-
niel Ståhl kilpailee myös Kuorta-
neella 1.8. Ståhl oli ilmoittautunut 
alunperin jo Kuortaneen juhannus-
kisoihin, jotka siirtyivät korona-ti-
lanteen takia myöhempään ajan-
kohtaan. Ståhl voitti viime kesänä 
Dohassa maailmanmestaruuden ja 
päätti kilpailukauden lajinsa maail-
mantilaston ykkösenä Ruotsin ennä-
tyksellä 71,86.

– Odotan innolla tätä kisaa. Kuor-
tane on kaunis pieni paikkakunta. Ja 

haluan heittää siellä todella pitkälle, 
kuten aina Suomessa, Ståhl viestii.

Kuortaneen kisoissa ulkomaisten 
urheilijoiden hankinnasta vastaava 
Tero Heiska kertoi jo keväällä, että 
Ståhlin toiveena on heittää Kuorta-
neella pitkälle. Tämä halutaan mah-
dollistaa sillä, että kentälle raken-
netaan toinen heittopaikka nykyisen 
lisäksi.

– Kun neuvottelut Ståhlin kans-
sa aloitettiin, tuli heti kysymys, että 
onko kentällä heittopaikka ken-
tän molemmissa päissä, jotta heit-
tosuunta voidaan vaihtaa tuulen 
mukaan kiekonheitolle sopivaksi, 
Heiska kertaa.

Kuortaneen kisojen järjestäjäta-
hojen sekä kunnan kanssa on sovit-
tu, että Ståhlin tullessa urheiluken-
tälle tehdään toinen heittopaikka 
kentän toiseen päähän. 

Ajantasaiset tiedot kisoista 
löydät osoitteesta 
www.kuortanegames.com sekä 
www.facebook.com/
kuortanegames

Kuortaneen ja lähialueiden fris-
beegolf-harrastajien ratavalikoima 
laajeni toukokuussa, kun Mäyryyn 
avattiin uusi 18-väyläinen Malluusen 
frisbeegolfrata.

Rata on vaativa metsä- ja peltora-
ta, jonka väylien pituudet vaihtelevat 
reilusta 70 metristä jopa yli 300 met-
riin. Hieman yli 2,3 kilometriä pitkän 
radan par eli ihannetulos on 64 heit-
toa.

Mäyryn kylälle avattu rata on ra-
kennettu talkoovoimin ja omarahoit-
teisesti, ja sitä myös ylläpidetään 
talkoovoimin. Rata sijaitsee yksityi-
salueella Kuortaneen Malluusentien 
varrella, mutta on toistaiseksi pelat-
tavissa ilmaiseksi.

“Malluusen frisbeegolfrata on ra-
kennettu intohimosta lajia kohtaan. 
Tarjolla on sekä tiukkia metsäpille-
jä että avoimia tykitysväyliä, joissa 

riittää myös OB:ta – vaihtelua siis 
löytyy. Rata tarjoaa aimo annoksen 
haasteita kokeneillekin pelaajille ja 
täydentää siten hienosti lähialueiden 
ratatarjontaa”, sanoo radan suunni-
tellut ja sitä ylläpitävä frisbeegolfin 
harrastaja Janne Saarela.

Lisätietoa Malluusen frisbee-
golfradasta ja muun muassa väylä-
opasteet löytyvät osoitteesta mal-
luusenfrisbeegolfrata.fi. Pelaajia 
muistutetaan huomioimaan turvavä-
lit ja muut pelaajat sekä kunnioitta-
maan yksityisaluetta.

Kuortaneen Mäyryyn 
uusi frisbeegolf-rata

Kuortane Games kisata an 1.8.
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Jo vuodesta 2012 on kesäkuukausi-
na Kuortaneella bongailtu pyöräillen 
kymmentä vaihtuvaa kohdetta. On 
etsitty laavuja, siltoja, lopetettuja ky-
läkouluja ja kyläkauppoja, seurojen 
taloja, vellikelloja,  entisiä ja nykyisiä 
yrityksiä, kuntamme rajoja, vanhempia 
ja uudempia kohteita Kuortaneen his-
toriasta.

Tänä kesänä bongataan sekä luon-
toon että  historiaan liittyviä kohteita. 

Osuuspankki ja OmaSP ovat alus-
ta asti olleet tukemassa  tapahtumaa, 

tänä kesänä polkupyörä 
Ala-Honkolasta ja mök-
kiviikko Luostolla arvot-
tavaksi osallistumislomakkei- d e n 
palauttaneiden kesken. Kunta on ollut 
mukana auttamassa tiedottamisessa.

Pyöräilybongauksessa on tarkoitus 
kannustaa ihmisten liikkumista ja tu-
tustumista Kuortaneen kuntaan. Va-
jaillakin vastauksilla pääsee mukaan 
arvontoihin, mutta toiveissa on käynti 
kaikissa kohteissa pyöräillen.

Leikkaa siis irti tästä Nokipostista 

Bongaa ”sitä sun tätä” kesäkuukausina 1.6.-31.8.2020
PALAUTA VASTAUKSESI ELOKUUN LOPPUUN MENNESSÄ KUURNAN AULASSA OLEVAAN LAATIKKOON, 

niin olet mukana kisassa, jossa palkintona mm. OP:n lahjoittama polkupyörä ja OmaSP:n lahjoittama 
mökkiviikko Luostolla. Lisäksi yllätys- ja tavarapalkintoja sekä hyvä kunto loppukesästä.

Vastaajan nimi ja puhelinnumero:
Järjestäjänä Kuortaneen Latu ry

KOHDE
1. Salmiranta, Salmentie 82

2. Takalan Patterinmäki 
 (Suomen Sodan Ruonan taistelun 
 taistelutanner), Kuopiontie, 
 66:lta 1,4 km Alajärven suuntaan

3. Makkaranpaistopaikka 
 Porraslammen etelä-ranta, 
 Haaparannantietä 0,5 km

4. Etäisyyspylväs, Alajärventie
 (Ruonansillan itäpää)

5. Lintutorni, Venetie (Kirkonkylä)

6. Kaarankajoen silta, Rannantie

7. Tulliportti, Vierteentie (viitoitus)

8. Piilopirtti, Lehtimäentie
 -> Sarvinevantietä n. 2,7 km, 
 viitoitus vasemmalle 1,2 km

9. Pirunpelto (Louhikkokallio), 
 Virtala-Löyä-risteyksestä 
 Virtalantietä n. 300 m (viitoitus),
 kävelyä 200 m oikealle

10.  Ypänkallion kota, 
 Niinimaan tietä Torpan liittymästä 
 eteenpäin n. 3. km, Isoahontietä n. 300 m, 
 viitoitus vasemmalle

TUNNUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Etsi PYÖRÄILLEN vieressä luetellut kohteet ja kirjoita niiden tunnukset 

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

Paljon 
kilometrejä  jahyvää kesää, 

toivoo 
Kuortaneen 

Latu Ry

bongauskohteiden karttasivu (seuraa-
valla sivulla) ja arvontakuponki ja hyp-
pää pyörän satulaan. Vastauslomak-
keet palautetaan KUURNAN aulassa 
olevaan postilaatikkoon 
elokuun loppuun 
mennessä.

Pyöräillen bongaamaan 
Kuortanetta
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4.4.
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7.7.

10.10.

Tunnukset 

ovat

 kohteen 

läheisyydessä! 

Pyöräilyt omalla 
vastuulla ja 

varovasti 
liikenteessä!

Paljon 
kilometrejä  jahyvää kesää, 

toivoo 
Kuortaneen 

Latu Ry
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20 vuodessa seuran aktiivinen toi-
minta ja yhteistyö mm. Kuortaneen 
Urheiluopiston, Etelä-Pohjanmaan 
golfseurojen kanssa ovat vieneet 
kuortanelaista golfia huimasti 
eteenpäin. Kenttä on lunastanut ja-
lansijansa suomalaisella golf-kar-
talla. Kuortane Golf on pärjännyt 
loistavasti kansallisessa vieraspe-
laajakyselyssä: on kahdesti valittu 
Suomen n. 120 kentästä toiseksi viih-
tyisimmäksi ja on monessa muussa-
kin kategoriassa ollut ihan Suomen 
kärkikastia.

Kuortaneen kentän kohtuullisen 
pienet korkeuserot ovat monelle 
ikääntyvälle mieleen - tosin kentäl-
lä on näkynyt lisääntyvässä määrin 
myös nuoria pareja ja keski-ikäisiä 
pelaajia. Myös junioreiden (alle 21 v.) 
määrä on lisääntynyt viime vuosien 
aikana. Moni kuortanelainen koulu-

lainen innostuukin pelaamisesta ke-
väisillä koulujen vierailuilla.

Golfin kalliudesta ja elitistisyydes-
tä monesti puhutaan. Kuortaneen 
kotoisassa golfyhteisössä ei piitata 
pukukoodeista, ja meillä golfetike-
tissä keskitytään turvallisuuteen ja 
pelin sujuvaan etenemiseen, ei hie-
nosteluun. Uudelle junioripelaajalle 
seuran jäsenmaksu on ensimmäi-
senä kautena vain 20 €  ja seuraa-
vina vuosina 40 €. Tuolla maksulla 
juniori saa pelata green cardin suo-
ritettuaan niin paljon kuin haluaa. 
Yleensä kausi kestää huhtikuusta 
loka-marraskuulle. Myös aikuisille 
on tarjolla edullinen kokonaisuus - 
golfkurssi, jäsenyys ja pelipaketti.

Golf sopii jokaiselle vauvasta vaa-
riin, ja kukin voi pelata sitä tavallaan. 
Yksin tai yhdessä, aikaisin aamulla 
tai myöhään valoisina kesäiltoina, 

totisesti tai rennommin, kuulokkeet 
korvilla tai hiljaisuutta kuunnellen, 
rauhallisesti kävellen tai juoksijoiden 
suosimana speedgolfina. Yhdelle se 
on nauruntäyteisiä hetkiä ystävien 
ja perheen kanssa, toiselle kilpaur-
heilua, kolmannelle tapa ulkoilla ja 
nauttia luonnosta. Suomessa on jo 
lähes 140 000 tapaa pelata – niin 
monta kuin on pelaajia golfseuroissa 
ympäri maata.

KuGo:n seuratoiminnassa on va-
kiintunut toimikuntien työskente-
ly: juniorit, naiset, “Midit” ja seniorit 
järjestävät monenlaista toimintaa 
golfin parissa. Seura tarjoaa myös 
uusille golfin pariin haluaville mah-
dollisuuksia tulla kokeilemaan pe-
laamista. Parhaiten tietoa saa seu-
raamalla toimikuntien sivuja KuGon 
kotisivuilta (www.kuortanegolf.fi/
seura). 

Vuonna 2000 sai alkunsa kenttähanke ja perustettiin Kuortaneen Golfseura KuGo

Golfkentät ovat 
kuuluja kauniista 
ympäristöstään.

Perheenä Pelaamaan 
-toiminnassa tarjotaan 

yhteisiä harrastus-
mahdollisuuksia lapsille, 

vanhemmille ja 
isovanhemmille.

Kentän 
Avoimissa ovissa ja 
Kipinä-kierroksilla 

kuka tahansa voi tulla 
kokeilemaan 

golfin 
pelaamista.
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Lisäksi Kuortaneella toimii val-
takunnallisestikin huomiota saanut 
PePe - koko perheelle suunnattua 
toimintaa. Mukaan ovat tervetul-
leita lapset, vanhemmat ja isovan-
hemmat. Perheenä Pelaamaan -toi-
mintaa pyörittävät Kuortane Golf ry 
lisäksi Kuortaneen Kunto ry:n keila-
jaos, Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton Kuortaneen paikallisyhdistys 
ja Kuortaneen Latu. Yhdessä järjes-
tetään monipuolista koko perheelle 
tarkoitettua harrastustoimintaa ym-
päri vuoden. 

Korona-aikana golfin peluu on ol-
lut mahdollista poikkeusjärjestelyin. 
Seuraamme ja noudatamme tarkasti 
viranomaisten ja Suomen Golfliiton 
ohjeistuksia. Kun pelaamme pie-
nessä 2-4 hengen ryhmässä esim. 
perheen tai tuttavien kesken, ilman 
kontakteja muihin tai muiden väli-

neisiin, säilyy pelaaminen vastuulli-
sena ja turvallisena.

Juhlavuoden kunniaksi toivo-
tamme kaikille jäsenille onnistu-
nutta golfkesää. Kaikki uudet ko-
keilunhaluiset toivotamme iloisesti 
tervetulleiksi lajin pariin. Mikä sen 
mukavampaa kuin parituntinen kä-
vely raittiissa kesäkelissä ja hienos-
sa miljöössä välillä palloa lyöden. 
Siispä tulkaahan kokeilemaan golfia 
Kipinäkierrokselle jonkun golfia pe-
laavan tuttavan kanssa tai kysykää 
opastusta Kuharannasta.

Golfterveisin
Sinikka Sulin ja Pasi Puttonen 

Kuortane Golf

Vuonna 2000 sai alkunsa kenttähanke ja perustettiin Kuortaneen Golfseura KuGo Kuortane Golf ry (KuGo) on ur-
heiluseura, joka pitää kotikent-
tänään Kuortaneen golfkent-
tää. KuGo on yleishyödyllinen 
urheiluseura, jonka tarkoituk-
sena on järjestää jäsenilleen 
toimintaa (kilpailuja, koulutus-
ta, matkoja ym. tapahtumia) 
sekä yhteistyössä Oy:n ja mui-
den tahojen kanssa kehittää 
ja tehdä tunnetuksi golfia ja 
Kuortaneen golfkenttää. Kuor-
tane Golfissa on vuonna 2020 
n. 700 jäsentä.

Kuortane Golf oy vastaa 
kentän toiminnasta. Se mm. 
palkkaa henkilökuntaa huoleh-
timaan kentän hoidosta, huo-
lehtii osakkeiden myynnistä ja 
muista asioista, jotta kenttä oli-
si pelattavassa kunnossa vuo-
desta toiseen. Se myös hoitaa 
Kuharannan ravintola- ja kahvi-
lapalveluita. Osakkeenomista-
jat omistavat osuuden kentäs-
tä ja näin ollen ovat tärkeässä 
roolissa kentän asioista päätet-
täessä. Golfkentällä on “pelis-
tartteja” n. 11 000 vuodessa

Lisätietoja:
www.kuortanegolf.fi

Seuran jäsenille 
järjestetään harjoituksia 

pelitaitojen kehittymiseksi.

Naisten, nuorten aikuisten 
ja junioreiden määrä 

on selkeässä kasvussa 
Kuortanelaisessa golfissa.

Kentän 
Avoimissa ovissa ja 
Kipinä-kierroksilla 

kuka tahansa voi tulla 
kokeilemaan 

golfin 
pelaamista.
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Pieni näkymätön virus on sekoitta-
nut koko maailman normaalin elä-
mänrytmin ja on vaikuttanut myös 
oman urheiluseuramme Kuortaneen 
Kunnon toimintaan. Yhteisharjoituk-
set ovat olleet tauolla maaliskuun 
puolivälistä lähtien ja kaikkien lajien 
kilpailut on siirretty syksyyn. Samoin 
Kuortane Games- yleisurheilukisat 
tullaan juhannuksen sijasta järjes-
tämään Moto GP -sarjan kilpailuna 
lauantaina 1.8.. Kilpailut tullaan tele-
visioimaan, mutta katsomopaikoille 
myytävien lippujen määrää tullaan 
rajoittamaan siten, että pysytään vi-
ranomaisten asettamien rajoitusten 
puitteissa. Yksityiskohdat katsojien 

KUKU:N KIRJE KUURTANELAASILLE JA KESÄKUURTANELAASILLE

määrästä ja muista järjestelyistä tar-
kentuvat kesäkuun loppuun men-
nessä.

Kova isku sekä urheiluseuralle 
että Kuortaneella kesää viettäville 
oli, että heinäkuun perinteiset Kuor-
taneen Kuhinat jouduttiin peruutta-
maan kokoontumisrajoitteiden takia. 
Tapahtuman siirtämistä elokuulle 
harkittiin, mutta päädyttiin peruut-
tamiseen ja yritetään heinäkuussa 
2021 uudelleen.

Vuonna 2021 Kuortaneen Kun-
to Ry täyttää 100 vuotta ja tämän 
kevään poikkeuksellisuutta kuvaa 
hyvin se, että seuran toiminta on 
ollut aikaisemmin keskeytyneenä 

vain -40 luvun sotavuosina. Seuran 
toimintaan liittyviä muisteluita ja 
valokuvia voi yhä lähettää historia-
toimikunnan puheenjohtajalle Pertti 
Peltokankaalle.

Kuortaneen Kunnon periaatteena 
on toimia vapaaehtoisvoimin kaik-
kien Kuortaneella asuvien hyvin-
voinnin lisäämiseksi ja siksi toivom-
me, että mahdollisimaan moni tukisi 
seuran arvokasta toimintaa maksa-
malla seuran jäsenmaksun.

Kesäterveisin
Kuortaneen Kunto Ry, Johtokunta
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KuKu100 -juhlakirjan aineiston ko-
koaminen etenee koronasta huoli-
matta kukon askelin. Kirjan toimitus-
kunta on työskennellyt innokkaasti 
sitoutuen yhteisiin tavoitteisiin. Vii-
me syksynä asetettiin tavoitteeksi, 
että aineistosta pitää olla kesään 
mennessä koottuna 70%. Kesän 
ajan työ jatkuu säästöliekillä, mutta 
ei sammu. Haastattelunauhoituksia 
on tehty lähes 30 kpl, yhteensä yli 
10 tuntia. Lisäksi lukuisat henkilöt 
ovat toimittaneet muuta materiaa-
lia kasapäin. Vuoden 2020 loppuun 
mennessä kokoamistyö pitää olla 
tehtynä ja kirjan kirjoittaminen voi 
täysipainoisesti alkaa.

Aineiston kokoaminen on kes-
kittynyt toistaiseksi KuKun histo-
rian keskeisiin lajeihin (ammunta, 

hiihto, paini, pesäpallo, suunnistus, 
yleisurheilu) sekä vapaaehtoistyön 
kuvauksiin. Muiden lajien tapahtu-
miin on aika keskittyä ensi syksynä. 
Yhä edelleen tarvitaan muistojasi 
KuKu:sta sanoin ja kuvin. Tarinoita 
KuKusta voi lähettää Peltokankaal-
le laittamalla sähköpostia osoittee-
seen: peltokangaspertti@gmail.com 
tai soittamalla 0501565.

KuKu täyttää sata vuotta lauantai-
na 10.7.2021. Alkaa olla aika miettiä, 
millaisen ”perustajien päivän” seura 
silloin toteuttaa. Juhlakirja on tarkoi-
tus julkistaa loka- marraskuussa ja 
samoihin aikoihin kilistellään myös 
satavuotisjuhlat.

Pertti Peltokangas

KuKun juhlakirja etenee

Kuva-arvoitus NokiPosti 
1/2020.
Edellisessä Nokipostissa 
kysyttiin, ketä urheilijoita on 

kuvassa.  

 

Vastaus:

Juuri aitajuoksu-uransa päättä-
nyt ja Suomen Urheiluliiton pi-
kajuoksujen lajipäälliköksi siir-
tynyt Antti Lanamäki (takana) 
ja 4x100 metrin viestijoukkuee-
seen kuulunut Erik Gustafsson 
(Alavuden Urheilijat) palaa-
massa Munchenin olympiaki-
soista 1972 Alavuden asemalle. 
Joukkue juoksi kisoissa Suo-
men ennätyksen 39,30s säilyen 
ennätyksenä 38 vuotta. 
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Liity KuKu:n jäseneksi, yllä maksutiedot!

JUMALANPALVELUS
sunnuntaisin klo 10 kirkossa

19.8. klo 17
KESÄSEURAT

Torpan leirikeskuksessa

 25.8. klo 18 
ISRAELIN YSTÄVIEN ILTA

srk-talo

 6.9. 
4-VUOTISSYNTTÄRIT

srk-talo

9.9. ja 23.9. klo 11 
KESKIVIIKKOKEITTO

srk-talo

9.9. ja 23.9. klo 19 
RAAMATTUPIIRI

srk-talo

 16.9. klo 18 
JUURILEIPÄÄ RAAMATUSTA 

Esa Luomaranta, srk-talo

Kuortaneen seurakunta 
kutsuu mukaan:

Olet sydämellisesti 
tervetullut mukaan! 

Taivaan Isän siunaamaa kesää 
sinulle ja läheisillesi!

Lisätietoja Viiskunta-lehti ja 
www.kuortaneenseurakunta.fi
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Kesä alkaa Kuharannasta!
Suomen hallituksen päätöksen mukaisesti 
ravintolat saavat avata ovensa jälleen 1.6.20 
alkaen. Me Kuortaneen Kuharannassa laitam-
me hellan levyt päälle heti samana päivänä 
ja aloitamme ruokatarjoilun. Ravintolan sisä-
tiloissa paikat täytämme mahdollisimman 
väljästi rajoitukset huomioiden. Kuharannassa 
on myös mahdollisuus ruokailla hyvällä säällä 
ulkona terassilla. 
Tämän lisäksi palvelemme teitä entiseen mal-
liin juhlien, kokousten, työhyvinvointipäivien 
ja saunailtojen merkeissä. Majoitusmahdolli-
suuttamme unohtamatta.
Tätä on kauan  
odotettu,  
tervetuloa  
kesä ja  
vieraat!

Kuharannan ravintola
avaa ovensa 1.6.2020  
Keittiö avoinna ma-su klo 12-18

Vierteentie 89, Kuortane  |  Puh. 020-198 3098  |  myynti@kuharanta.fi

FI1941080010572264

Kuortaneen Kunto Ry

TI
LI

SI
IR

TO

HUOMIOI MUUTTUNUT TILINUMERO!

EUR

Jäsenyys 15 €
Perhejäsenyys 25 €
Kannatusjäsenyys 10 €
Yritysjäsenyys 100 € / valintasi

Saajan 
tilinumero

IBAN

Viitenro

BIC

Saaja

Maksaja

Allekirjoitus

Tililtä nro Eräpäivä
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LEPPÄLÄN KYLÄSEURA
Pe 26.6.2020 Karaokekerho 

klo: 18-22. Kahvio auki. Heinäkuus-
sa pidetään myös kerhoa, mikäli 
tilanne sallii. Tarkemmat ajat Face-
book-sivuilla.

La 15.8.2020 Elofestivaalit ja trak-

torinvetokisat

Pe 25.9.2020 Kultakurkku karaoken 

esikarsintakilpailu klo: 20-01.00.
Syksylle mietitty myös karaoketans-
seja, tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
myöhemmin.

Nettisivut: www.leppalankyla.epk.fi
Sähköpostiosoite: 
leppalanmks@gmail.com
Fb-ryhmä: 
Leppälän maamiesseurantalo

SALMEN  KYLÄSEURA
Salmen soitto.

Perinteinen Salmen soitto yhteis-
laulutilaisuus sunnuntaina 30.8.2020 
klo 18:00 Salmirannassa, Salmentie 
82. Laulattajina Erkki Mustikkamäki 
ja Reijo Laitila.

Salmen kyläseuran rantasaunaa 

vuokrataan kaikille halukkaille.
Lähemmät tiedot löytyvät Netti-
mökistä. www.nettimokki.com/1195
Varaukset ja lisätiedot saa puheen-
johtaja Leena Sillgreniltä
numerosta 0400 859 866.

Kuortaneen Salmen kyläkirja, 
hinta 40 €. Myynti puheenjohtaja 
Leena Sillgren p. 0400 859 866 
ja Kuortaneen Kirjakauppa

LÄNSIRANTAASET
Venerannassa vielä muutama vapaa 
venepaikka vuokrattavana.
Sup- laudat 2 kpl vuokrattavissa 
iloisten kesäpäivien viettoon.
Vuokralle löytyy pihateltta 2 kpl, 
iso grilli ja lämpökattilat.

Tiedustelut hyvissä ajoin sähköpos-
titse: lansirantaaset.ry@gmail.com

Lisätietoja palveluista ja tiedotuk-
sia ajankohtaisista asioista löytyy 
facebook- sivulta: Länsirantaaset ry 
ja nettisivuilta osoitteesta 
www.lansirantaaset.com.

Länsirantaaset ry. toivottaa aurin-
koista kesää jokaiselle Nokipostin 
lukijalle!

ETUKUURTANELAASET
Sarjajuoksut maanantaisin 22.6., 
29.6. ja 6.7. klo 18, Ylipään kentällä 
Lentilässä. Juoksijoille pillimehu. 
Viimeisellä kerralla palkintojen jako.

Kirppisralli ja vilttikirppis 
18.7.klo 11-15. Voit ilmoittautua 
varikoksi (kirpputori 
kotiosoitteessasi) tai varata 
vilttipaikan Ylipään nurmikentältä.
Kartta julkaistaan myöhemmin, 
ilmoittautumiset 11.7. mennessä

Marita Mäki-Kahra 050 521 2004
maritzameri@hotmail.com tai
Sari Ylinen 040 934 8246
sarimaija.ylinen@gmail.com
Toivotaan runsasta osanottoa!

Etukuurtanelaasaset ry:n 

vuosikokous 25.8. klo 18:00 
Ylijoen koululla. Kaikki oman kylän 
asioista kiinnostuneet, tervetuloa! 
Mahd. kahvitarjoilu.

KUORTANEEN 4H

Kesäpesä-kahvila Kirkkorannassa 
avoinna 1.6.-9.8. joka päivä. 
Aukioloaika kesäkuussa klo 13-18. 
Seuraamme aukioloja poikkeus-
tilanteen mukaan. 

Lannoitesäkkikeräys:

Keräyspiste: Kuortaneen Energia-
osuuskunta, Ruonantie 66, 63150 
Ruona

Keräysaika: 1.6.-16.8.2020

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 ka-
nisterit sekä muu muovi ja jäte.

ELÄKELIITTO KUORTANEEN YHDISTYS RY
Seuratkaa ilmoitteluamme paikallisista lehdistä ja kotisivulta

www.elakeliitto/kuortane.fi

Koronaepidemia muuttaa myös 
Kesäkuurtanelaasten toimintasuun-
nitelmia. Kuhinaviikon peruunnuttua 
tältä vuodelta, myös yhdistyksem-
me osuus järjestelyissä, eli kesä-
pyörääly ja kuhinaesitelmä, jäävät 
pois. Kesäkuvakisan mahdollisesta 
jatkamisesta päättää sitä varten 
valittu työryhmä.

Kesäkuurtanelaasten kirkkopyhän 
ajankohdaksi on sovittu sunnuntai 
9.8. Jumalanpalveluksessa saarnan 
pitää Erkki Murtomäki ja laulua esit-
tää oopperalaulaja Hannu Ilmolahti. 
Kunnan tarjoamat kirkkokahvit ovat 
Kotipesässä. Tilaisuus on myös 
kesäkuurtanelaasten tutustumista 
varten. Samaan viikonvaihteeseen 
sijoittuu perinteinen Hannu Ilmo-
lahden vetämä yhteislaulutilaisuus 

ja mahdollisesti liikuntahetki 
kaikenikäisille.
Muista yksittäisistä kesäkuurta-
nelaasten ohjelmaan kuuluvista 
tilaisuuksista ilmoitellaan erikseen 
niiden varmistuttua.

Kesäkuurtanelaasten 

nimiluetteloita on erilaisia. 
Lähiviikkoina lähetetään 
tarkempi ohjelma ja jäsenmaksu-
lomake sähköpostilla. Jos joku 
tuntee, että sähköposti ei ole 
tavoittanut, pyydän häntä 
lähettämään sähköpostiosoitteensa 
Erkki Murtomäelle osoitteella: 
erkki.murtomaki@netikka.fi tai 
vaikkapa tekstiviestillä numeroon 
050 562 4936.

Hyvän kesän toivotuksin 
Erkki Murtomäki pj.

KESÄKUURTANELAASET 2020
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KUURTANES-SEURA
Kuurtanes-Seura kerää voimia 2021 
kesään.

Museot ovat suljettuna, ympäristöä 
hoidetaan ja portti korjataan.
Museokuhinat siirtyvät ensi kesään. 
Paimenessa oloa muistellaan sitten.

Emilia Rantasen suunnittelemiin 

tietoiskuihin voi käydä tutustumas-
sa itsenäisesti.

Yksittäiset vierailijat voivat halutes-
saan soittaa Aino-Maija Niemelälle 
040 512 7652.

Kutepalle lämmin kiitos jouluises-
ta muistamisesta. Ainutlaatuinen 
lahjoitus käytetään sitten ensi kesän 
Museokuhinoilla.

Hyvää kesää koronasta huolimatta...

KUORTANEEN 
PERUSSUOMALAISET
Kuortaneen Perussuomalaiset 
järjestää jo 
perinteisen onkitapahtuman 
sunnuntaina 9.8.2020 klo 12-14 
Hallisenlammella, Kuortaneella.
Palkintosarjoja on kolme: isoin ja 
pienin kala sekä suurin saalis 
grammoina.
Mukaan tarvitset sään mukaisen 
vaatetuksen ja reippaan mielen, 
meillä on onget ja madot.
Tarjolla mehua, makkaraa ja kahvia.
Tervetuloa!

KUORTANEEN 
KANSALLISET SENIORIT ry
v. 2020 vietetään Kuortaneen 

Seniorit 40 v. teemalla.

Korona-tilanteesta johtuen kesän 
yhteiset tapahtumat ovat peruun-
tuneet.
Jatkamme syksyllä kuntoilun 
ja muiden seniori-tapahtumien 
merkeissä tilanteen helpottaessa. 
Pidetään siihen asti huolta itsestä ja 
läheisistämme.
Evita-musikaalin kohtalo ratkeaa 
kesän mittaan, siihen asti 
odottavalla kannalla, katsotaan 
mihin suuntaan tilanne kehittyy.

Tarkempia tietoja myöhemmin 
Viiskunnan ja Lakeuden Portin 
ilmoituksista.

Varsin poikkeuksellinen kevät on 
takana ja kesä on ovella. Koronaso-
taa ei ole vielä voitettu eikä virusta 
lopullisesti lyöty, mutta Kuortane ja 
kuortanelaiset ovat selvinneet hy-
vin. Reserviläiset ovat saaneet yh-
teydenottoja ja avunpyyntöjä pitkin 
kevättä ja niihin on pyritty vastaa-
maan viranomaisohjeistuksen rajois-
sa. Kaupassa ja apteekissa on käyty 
riskiryhmiin kuuluvien kuntalaisten 
puolesta ja on paluu arkeen edessä. 
Toiminta on ollut sujuvaa ja kitka-
tonta puolin ja toisin, siitä suuri kiitos 
asiakkaille, asiakkaiden omaisille ja 
reserviläisille.

Kuortaneen Reserviläiset ry ei ole 
varsinaisesti hyväntekeväisyysjär-

KUORTANEEN RESERVILÄISET RY

jestö, vaan toiminta keskittyy maan-
puolustuksen saralle. Siitä huolimat-
ta perinteet velvoittavat; kaveria ei 
jätetä ja jos poikkeuksellinen tilanne 
jälleen vaatii niin huutoon vastataan 
ripeästi. Kesän Kuhinat jäävät nyt 
väliin mutta toivotaan, että loppu-
vuodesta saadaan jossain vaiheessa 
ajaa soppatykki asemiin ja päästään 
keittelemään hernekeittoa ja vii-
meistään joulukuhinoilla riisipuuroa. 
Sitä odotellessa Kuortaneen Reser-
viläiset ry toivottaa kaikille kunta-
laisille ja kesäasukkaille lämmintä 
kesää! 

Pysykää terveinä!
Jari Takanen, puheenjohtaja

Jukka Kotola, sihteeri

Kesäpesä-kahvila 
Kirkkorannassa

avoinna 1.6.-9.8. joka päivä
Aukioloaika kesäkuussa klo 13-18. 

Seuraamme aukioloja poikkeustilanteen mukaan.

Leppälän kyläseuran 
karaokekerho 

pe 26.6.2020 klo 18-22
Leppälän maamiesseurantalolla, kahvio auki
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Kesän 
kuorotapaaminen ja 
konsertti joudutaan 

valitettavasti perumaan 
korona-epidemian takia.

Konsertoimme jälleen 
kesällä 2021!

Hyvää kesää Kuortaneelle!

t. entiset Kuortaneen yläasteen 
ja lukion kuorolaiset!

KUORTANEEN
KIRJAKAUPPA 

muuttaa 
osoitteeseen: 
Keskustie 30

Uudistettu kauppa 
avautuu 

heinäkuun alussa.

Pirkanpohjan taidekeskus

Kuvanveistäjä Eero Hiirosen (1938-2018) 
muistonäyttely ”Veden muisti” 
Punaisessa talossa.

AVOINNA
lauantaina & sunnuntaina 11.-12.7.2020 klo 12-18
torstaina & perjantaina 16.-17.7.2020 klo 12-18

Lisäksi
Ylävesien yössä perjantaina 28.8.2020.
Elo-lokakuussa avoinna tilauksesta ryhmille.

Ähtärintie 36, p. 040 673 8330 • Liput 5€ / 3€ / Museokortti
ahtari.fi/pirkanpohja • www.facebook.com/pirkanpohja/

Kuusiokunnat on täynnä erilaisia elämysreittejä ja 
ulkonaliikkumismahdollisuuksia.

Lähialueen erilaiset retkikohteet, näkötornit, 
elämysreitit, uimarannat, oudot paikat ja historialliset kohteet 

löydät kätevästi 
loytoretketblog.com sivustolta.

Korona-aikanakaan ei tekeminen siis lopu.

ALAVUS - KUORTANE - LEHTIMÄKI - SOINI - ÄHTÄRI

YHTÄ JUHLAA 28.  -  30.8.2020

ähtäri-päivät
Y L Ä V E S I E N  Y Ö  V O L  3  •  K U L T A I S E N  K O R I N  A V A J A I S E T

S E N I O R I P U I S T O N  A V A J A I S E T   •  Y L Ä V E S I E N  M A R K K I N A T

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

M E S S U  K U L T A I S E S S A  K O R I S S A  •  K A N S A L L I S P U K U J E N  T U U L E T U S

Ajankohtaiset tiedot www.ahtari.fi sekä:
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Kuusiokuntien yhteinen Suunta tu-
levaan Kuusiokunnissa –hanke tar-
joaa www.pestuumarkkinat.fi –pal-
velun, jossa työ kohtaa tekijänsä, 
sillä palvelussa eri mittaisia pestejä 
tarjoavat yritykset ja yhteisöt sekä 
maa- ja kotitaloudet voivat ilmoittaa 
avoimista tehtävistä ja työtä tarvit-
sevat voivat ilmoittaa, minkälaisista 
pesteistä ovat kiinnostuneita.

Palvelu on kaikille käyttäjille mak-
suton ja palvelun käytössä avus-
taa meklari Riikka Koskela. Riikka 
innostaakin yrityksiä ilmoittamaan 
avoimista paikoista ja mahdollisista 
urakoista palvelussa. Myös kotitalo-
udet voivat tarvita apua esimerkiksi 
piha- ja puutarhatöissä ja vaikkapa 
ikkunanpesussa. Nekin kannattaa 
ilmoittaa, sillä nyt on hyvä mahdolli-
suus tavoitella työlle tekijöitä paikal-
lisen palvelun avulla.

PestuuMarkkinat . f i-palvelusta 
toivotaan työkalua, jota alueen kaik-
ki asukkaat, mökkiläiset, yritykset ja 
muut toimijat hyödyntäisivät ja siten 
edistäisivät paikallista työllistymistä.

Lisätietoja 
palvelusta ja hankkeesta:
Meklari Riikka Koskela, 
050 593 6210, 
meklari@pestuumarkkinat.fi
Elinkeinovastaava Aki Ruotsala, 
040 505 7802, 
aki.ruotsala@kuortane.fi

Kuusiokuntien pestuumarkkinat.fi-palvelussa työ kohtaa tekijönsä

Huhtikuussa 70 vuotta täyttäneen 
Soile Yli-Mäyryn 28. kesänäyttely 
avautuu yleisölle 21.6. Yli-Mäyryn 
taidehallissa Kuortaneen Mäyrys-
sä.

Tämän kesän näyttelyn teema 
on DIGITUHKA ja kesänäyttely on 
avoinna 21.6-30.8.2020 joka päivä 
klo 12-17. Näyttelyssä on uudet 
maalaukset ja lasiveistokset!

Korona-tilanteen takia tämän 
vuoden näyttey avautuu hieman 
myöhemmin ja ilman avajaistilai-
suutta. Sen sijaan kesänäyttelyn 

päättäjäisiä pidetään elokuussa 
kutsuvierastilaisuutena. Tilaisuu-
den juhlapuhujana on kirjailija 
Jari Tervo ja puheenvuoron pitää 
kolminkertainen olympiavoittaja, 
Samla-Capital Oy:n perustaja ja 
salkunhoitaja Samppa Lajunen.

Musiikista vastaa Sibelius-aka-
temian viulun professori Reka 
Szilvay!

Soile Yli-Mäyryn taidesäätiö 
julkistaa näyttelyn päättäjäisissä 
myös apurahan nuorelle taiteili-
jalle!

Soile Yli-Mäyryn 28. kesänäyttely
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Kuortaneen Urhei luopisto, Opistot ie 1, 63100 Kuortane 
Puh. 06 5166 111, kuortane.com

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

Nauti
kesästä 
meillä!

Ravintolan keittiöremontti  
valmistuu 1.7.2020 mennessä,  
jonka jälkeen palvelemme  
normaalisti mahdolliset rajoitukset 
huomioiden.

Á la Carté-listalta kesäisiä herkkuja! 

Aurinkoisella terassilla nautitaan  
kesästä ruokaillen ja kylmistä  
juomista nauttien. Café Tassissa  
tarjolla myös maukkaat irtojäätelöt.

TERASSIJAMIT heinäkuussa 2020

OHJELMISTOSSA:

1.7.  Helena Taijala & 
 TST-orkesteri

8.7.  Black Birds

15.7. Jukka Lumme band

Seuraa ilmoitteluamme  
Facebook-sivullamme ja  
Instagramissa sekä tapahtuma-
kalenterissa. 

Tilaisuuksiin vapaa pääsy, 
TERVETULOA!

KESÄTEKEMISTÄ LAPSILLE: 
• Suosittu Simmaritennis 5.7. alkaen. 

Tennistä ja uintia 6-12 vuotiaille.

• Kesäloman hauska päätös edullisesti 
Tervis -leirillä 31.7.-2.8. 
Leirin hinta vain 69€!

• Katso kesän 2020 lasten ja nuorten  
Training Campit osoitteessa  
kuortane.com/trainingcamp

• Muista myös syysloman Eppu sporttis-
leiri 13.-15.10. 

• Lisätiedot: kuortane.com/liikuntaleirit 

• huom. Sport & Fun on suljettu kesän ajan

NAUTI KESÄSTÄ:
• ILMAINEN PUISTOJUMPPA tiistaisin 

30.6. alkaen 
Koronarajoituksista johtuen ilmoittautumi-
nen Liikuntahotellin ala-alassa viikoittain 
(muut kuntomix-ohjaukset vain perhelo-
ma-asiakkaille). 

• Varaa välineet elämykselliseen liikun-
taan: 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)

SEURAA TAPAHTUMAKALENTERIAMME
WWW.KUORTANE.COM/TAPAHTUMAKALENTERI

SEURAA TAPAHTUMAKALENTERIAMME

WWW.KUORTANE.COM/TAPAHTUMAKALENTERI


