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Tunnus sloganin kanssa

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

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

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

pero mo berum atis evelita tecturio vit fugitati aut por autatent quibus andus.
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Vuosi viestintää
Vuosi Kuortaneen viestintää alkaa olla pian takana. Viestinnän näkökul-

masta täytyy sanoa, että vuosi on ollut vauhdikas, mutta sitäkin antoi-

sampi. Aloittaessani tammikuun lopussa työt viestintäkoordinaattorin 

toimessa, lähdin avoimin mielin kehittämään ja monipolistamaan kunnan 

viestintää. Paljon onkin saatu jo aikaan ja kunta näkyy nykyään monen eri 

viestintäkanavan kautta.

Viestinnän tehoa osoittavat vies-
tintämittarit näyttävät Kuortaneen 
kohdalla tämän vuoden osalta hie-
nosti ylöspäin. Paras mittari omal-
le työlle on kuitenkin suora palau-
te. Kannustavat palautteet antaa 
uskoa siitä, että työ on tuottanut 
tulosta. Negatiiviset taas laittavat 
miettimään kuinka viestintää voi-
daan parantaa. Usein viestintuoja 
saa toki olla sylkykuppina vaikka 
toimii vain viestin välittäjänä. Par-
haani mukaan olen pyrkinyt tietys-
ti jokaiseen palautteeseen kuiten-
kin reagoimaan.

Ensi vuodesta on luvassa jäl-
leen viestinnän näkökulmasta tär-
keä vuosi. Tähän vuoteen nähden 
viestijä haluaa tietystä parantaa 
tulosta ja tehoja. Nykyviestinnässä 

pitää pystyä uudistumaan  tehok-
kaasti, mutta samalla pitää osata 
pitää kiinni jo hyväksi havaituista 
viestintätoimista. Yllätyksellisyyt-
täkin on kuitenkin luvassa.

Tapahtumakentän viestintä an-
taa Kuortaneelle taas mitä par-
haimpia mahdollisuuksia näkyä 
koko maan laajuisesti. Juhannuk-
sena käydään ensimmäiset EA 
Classic -tason yleisurheilukilpailut 
ja heinäkuussa vietetään jälleen 
Terwaviikkoa, josta viestijä toivoo 
koko Kuortaneen yhdessä ottavan 
kaiken hyödyn irti.

Vielä kun muistetaan itse kukin 
ensi vuonnakin, että positiiviset 
asiat leviää aina hitaammin kuin 
negatiiviset. Nykyisenä some-ai-
kakautena me kaikki olemmekin 

viestinnäntekijöitä ja voimme vai-
kuttaa myös siihen, miten kuntam-
me ulkopuolella nähdään. Laite-
taan se siis näkymään somessakin 
siinä positiivisessa valossa kuin se 
oikeasti onkin.

Tuomas Ojajärvi
viestintäkoordinaattori

Kuortaneen kunta

Kuortaneen kunnan 
Itsenäisyyspäivän juhla 6.12.2018
Klo 10.00 Jumalanpalvelus

 Seppelten lasku

 Abiturientin puhe

Klo 13.00 Itsenäisyyspäivän juhla 
 Kuortaneen lukiolla

 Juhlapuhe: Sulevi Riukulehto

 Juhlan jälkeen kahvitarjoilu

 Tervetuloa

Jouluinen 
yhteislaulutilaisuus
su 9.12.2018 klo 14
kunnantalolla

Mukana laulamassa
sekä laulattamassa
viihdekuoro

Glögi- ja piparitarjoilu

Tervetuloa mukaan!

Järj. viihdekuoroKuortaneen kunta

Aki Ruotsala
Kuortaneen kunnan uusi 

elinkeinovastaava

räätälöidä apu ja palvelu nykypäi-
vän yrityselämän ennalta koke-
mattomiin tilanteisiin. Kolmanneksi 
ketteryys ilmenee innovatiivisena 
ja luovana toimintakulttuurina, jos-
sa erityisesti pienellä kunnalla on 
mahdollisuus tehdä asiat erilaisel-
la ja persoonallisella tavalla erot-
tuen samalla muista. Huomaan 
yllätyksekseni poimivani näitä sa-
moja elementtejä Kreamerin pu-
heesta, joka vain vahvistaa havain-
toni oikeaksi.

Aloitan työni Kuortaneen kun-
nan elinkeinovastaavana jouluka-
lenterin ensimmäisten luukkujen 
avaamisen aikaan. Kuten jouluka-
lenteri, myös uusi työkenttäni pitää 
varmasti sisällään ennalta tunte-
mattomia piirteitä, jotka selviävät 
vain luukkuja aukomalla. Olen kui-
tenkin vakuuttunut, että eteläpoh-
jalaisuuteni ohella viisi viimeistä 
vuotta johtavana kunnallisena vi-
ranhaltijana kahdessa eri kunnassa 
luovat hyvät edellytykset tehtä-
vässä onnistumiseksi Kuortaneen 
ja kuortanelaisten eduksi.

Mitä yhteistä on Kuortaneella ja New Yorkilla?
Tätä kolumnia kirjoittaessani istun 
täpötäydessä junassa matkalla 
New Yorkista Washingtoniin. Olen 
osana suomalaista delegaatiota, 
joka tutustuu mm. Yhdysvaltain 
hallintoon ja poliittiseen järjestel-
mään. Tänään takanani on jo ta-
paaminen New Yorkin kaupungin 
elinkeinoyhtiön yksikköveturin, 
Justin Kreamerin kanssa. Vaikka 
yksin New Yorkin elinkeinopoliit-
tiset haasteet ylittävät moninker-
taisesti koko Suomen luvut niin 
taloudellisesti kuin väestömääräl-
lisesti, olen hämmästynyt miten 
samanlaisten teemojen äärellä 
maailman talouspääkaupunki New 
York painii Kuortaneen kunnan 
kanssa kun puhutaan yritystoimin-
nan edistämisestä, osaavan työ-
voiman saatavuudesta ja kunnan/
kaupungin roolista infrastruktuurin 
rakentamisessa. Edellisenä päivä-
nä on julkistettu Fortune-20 yhtiö 
Amazon.comin pääkonttorin sijoit-
tuvan New Yorkiin ja herra Kreamer 
on silminnähden tyytyväinen uuti-
seen sekä oman yksikkönsä teke-
mään työhön päätöksen aikaan-
saamiseksi.

Ennen Yhdysvaltain matkalle 
lähtemistä olen palauttanut Pro 
Gradu -tutkielmani Turun Kaup-
pakorkeakouluun osana kaup-
patieteiden maisterin tutkintoa, 
jota olen tehnyt viime vuodet 
osin työni ohella. Toisen yliopis-
totutkintoni tutkimuksessa olen 
rakentanut kuntasektorille uutta 
tapaa hahmottaa elinkeinopoli-
tiikan johtamisen kenttää osana 
kokemuksiani Merikarvian kun-
nan kehittämispäällikön tehtäviä. 
Oman tutkimukseni ja kokemukse-
ni perusteella väitän, että kuntien 
elinkeinotoiminnan johtamiselta 
edellytetään tulevaisuudessa ket-
teryyttä. Ketteryydellä tarkoitetaan 
ensinnäkin nopeutta reagoida elin-
keinosektorilla ilmeneviin ilmiöihin 
ja mahdollisuuksiin, joka luo haas-
teen kankealle julkishallinnolle. 
Toiseksi ketteryys on joustavuutta 



Kuortaneen juhannuskisat 

nousee ensi vuonna uudelle 

tasolle yleisurheilussa. 22.6 

2019 Kuortaneella kilpail-

laan Euroopan yleisurheilu-

liiton EA classic -tasolla. Tätä 

tasokkaampi kilpailu Suo-

messa on ainoastaan Turun 

Paavo Nurmi Games, joka 

on IAAF:n challenge-sarjan 

tapahtuma. Tulevien kisojen 

järjestelyistä vastaa yhteis-

työssä Kuortaneen Kunto, 

Kuortaneen kunta ja Kuorta-

neen Urheiluopisto.

– Mistään vähäpätöisestä sarjasta 
ei todellakaan ole kyse, kun kat-
soo sarjan tuloksia viime kesältä 
ja tämä tulee vaatimaan erityisiä 
ponnisteluja, sanoo Urheiluopis-
ton rehtori Tapio Korjus.

Järjestäjiltä oli tietoinen rat-
kaisu jättäytyä pois kotimaisesta 
gp-sarjasta ja keskittyä EA classic 
-tasoisen kisan järjestämiseen. Ki-
sastatuksen hakuprosessista vas-
tasi vuodesta 1993 kisojen tausta-
joukoissa mukana ollut manageri 
Tero Heiska.

– Yksi ajatus kilpailun tason 
nostossa oli IAAF:n uusi maail-
manranking pisteytys. Ilman vi-
rallista Euroopan liiton statusta 
urheilijat olisivat saaneet merkit-
tävästi vähemmän pisteitä suori-
tuksistaan rankingia varten. Tämän 
kisastatuksen myötä on helpompi 
saada myös kovia nimiä Euroopas-
ta Kuortaneelle, selvittää Heiska.

Korkeampi status tuo kisoille 
uudenlaisia vaatimuksia. Kilpaili-
joille se taas tietää parempia pal-
kintorahoja.

– Paljon on toki jo aiemmilta 
vuosilta kunnossa, mutta nyt vaa-
ditaan pieniä uusia tason nostoja. 

mään myös harjoittelunsa varmas-
ti, muistuttaa asiantuntija Olli-Pek-
ka Karjalainen.

Kuortaneen kisoilla on pitkä ja 
menestyksekäs historia takanaan. 
Ensi vuonna onkin luvassa kisojen 
juhlavuosi, sillä Kuortaneen kisat 
järjestetään nyt 80. kertaa. Ensim-
mäiset kisat on historiikin mukaan 
järjestetty 1921, samana vuonna 
kun Kuortaneen Kunto on perus-
tettu. Muutamia kisoja on vuosien 
saatossa jäänyt pitämättä muun 
muassa sotien takia.

– 80-luvun lopulla kisat oli jo 
mukana korkea-arvoisissa tähtiki-
soissa, jonka perusteella haettiin 
eliittikisasarjaan ja sinne päästiin 
vuonna 1991, muistelee kisojen 
pitkäaikainen pääsihteeri Heikki 
Savela.

Tapahtumia ja kohokohtia kiso-
jen historiasta löytyy. Muun muas-
sa Aki Parviaisen Kuortaneella 
tehdystä Suomen ennätysheitosta 
tulee ensi kesänä kuluneeksi 20 
vuotta. Näitä historiallisia hetkiä 
tullaan muistelemaan koko ensi 
vuosi ennen Kuortaneen ensim-
mäisiä EA classic -tason juhan-
nuskisoja.

Ambulanssi on esimerkiksi koko-
ajan oltava paikalla ja muuhun täl-
laiseen pitää kiinnittää huomiota. 
Katsojalle isoin näkyvyysero on 
siinä, että jokaisessa lajissa pitää 
nyt olla mukana tietty määrä Suo-
men ulkopuolelta olevia kilpailijoi-
ta, Heiska kertoo muutoksista.

Kuortaneen kisojen kohdalla 
urheilijalle on iso asia, että kisat 
järjestetään huippu-urheilukam-

puksen vieressä, jossa sekä kisa-
paikka, majoitus ja oheistilat ovat 
kaikki kivenheiton päässä toisis-
taan.

– Itsekin kansainvälisiä kisoja 
kiertäneenä, voi olla jopa timant-
tiliigan tasoisissa kilpailuissa var-
maa vain se, että urheilusuorituk-
sen pääsee tekemään kilpailuissa. 
Tämä on todellakin Kuortaneella 
etu, että urheiluja pääsee teke-

Olli-Pekka Karjalainen, Tapio Korjus, Heikki Savela ja Tero Heiska esitte-
levät tuoretta EA Classic sarjan logoa.

Kuortaneen kunta muisti kolme olympiamitalia keväällä 

saavuttanutta Krista Pärmäkoskea stipendillä 5.11.2018 

järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa. Kuortaneel-

la asuvalle huippu-urheilijalle tulee matkapäiviä 250 vuo-

dessa. Siksi kotona olemisesta nauttii sitäkin enemmän.

Kuortaneen kunta muisti 
Krista Pärmäkoskea

– Monet kysyy, että mihin läh-
den lomalle, niin vastaan, että 
lähden kotiin. Se on paras 
paikka viettää lomaa. Sama 
arki tosin jatkuu kotona kuin 
leireilläkin, eli sitä harjoitellaan 
pari kertaa päivässsä, mutta 
tietyllä tavalla sitä lepäilee ja 
makailee sohvalla. Omakoti-
taloasujalla on myös kiva kun 
pääsee tekemään vähän koti-
hommia, ettei ajatus ole koko 
ajan urheilussa, kertoo Pärmä-
koski.

Urheilijan näkökulmasta 

Pärmäkoski pitää Kuortanetta 
hyvänä paikkana etenkin Ur-
heiluopiston takia. Toisaalta 
hän nauttii pienemmän paikan 
rauhallisemmasta ympäris-
töstä, kun hälyä on ympärillä 
jatkuvasti ammatin puolesta. 
Kuortaneen pienen muistami-
sen Pärmäkoski otti myös ilol-
la vastaa.

– Totta kai se tuntuu hyväl-
tä että muistetaan. Tänne on 
kuitenkin aina kiva tulla, kun 
täällä on koti ja täällä on itsel-
le hyvät harjoitteluympäristöt.

Pärmäkoski 
vastaanotti 
kunnan 
stipendin 
kunnan-
hallituksen 
puheenjohtaja 
Annu 
Ridanpää-
Taittoselta.

Pärmäkosken Etelä-Korean Pyeongchangissa 
saavuttamat hopea- ja kaksi pronssimitalia.
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Kuurtanesrokkareiden kokoontumisajot
Kuortaneen Nuorisoseuralla näh-
dään la 8.12.2018 Kuurtanesrokkarei-
den kokoontumisajot. Mukana tässä 
tapahtumassa ovat konkarien klubi-
laiset Hänen Leipänsä ja Cobra. Uusin 
tulokas on tamperelainen The Outer 
Sonics, joka koostuu myös pääosin 
entisistä kuurtanelaisista nuorista.
Tapahtuman järjestäjillä on toiveena, 
että kokoontumisajoista saataisiin 
tehtyä perinne.

Ensimmäisen 
tapahtuman bändit:
Hänen Leipänsä on Kuortaneen sit-
keähenkisin bändi ja valmistautuu 
tällä hetkellä 45-vuotisjuhlakiertu-
eelleen. Laulaja Jorma Hietamäki on 
kuulijoille YLE Radio Suomesta tuttu. 
Rumpali Jukka Laurila hoitaa myös 
kakkossolistin virkaa. Kitaristi Jukka 
Viitasaari on niittänyt mainetta mm. 

arvostettuna puhallinmusiikin sä-
veltäjänä niin kotimaassa kuin ulko-
mailla. Toinen kitaristi on Jukka Laitila 
(vuodesta 2016-) sekä alkuperäistä 
basistin virkaa hoitava Markku ”Mak-
kara” Laurila. Kokoonpano soittaa 
1970-luvun vankkaa rokkia, luvassa 
mm. Deep Purplea,  Uriah Heepiä, 
CCR:ää sekä Dr. Feelgoodia.

Tamperelainen PopRockPro-
ge-tunnelmia välittävä The Outer 
Sonics julkaisi juuri toisen levynsä ja 
on saanut erinomaisia arvioita mm. 
Pohjalainen ja Ilkka -lehdissä. Bändil-
lä on nyt vauhti päällä ja taotaan, kun 
rauta on kuumaa! Mukana on Pauli 
Hanhiniemen Perunateatterista tutut 
rumpali Mika Hiironniemi ja basisti 
Samuli Happo. Kurikasta kotoisin ole-
va Ari Niemi kitaroi ja Lapuan/Kuor-
taneen kasvatti Nina Hiironniemi (os. 
Pikkusaari) laulaa. Bändin uusin video 

Deep Waters 
sekä muut vi-
deot ovat katsot-
tavissa YouTubesta ja 
kaikista suoratoistopalveluista löytyy 
koko tuotanto. Bändiä luotsaa eteen-
päin Hiironniemen pariskunta, joka 
on pitänyt yhtä jo teiniajoista lähtien. 
Rock, rauha ja rakkaus!

Kuortaneen melodisen raskaan 
rockin airut Cobra oli pistävimmillään 
1981-1988. Cobra aktivoitui uudel-
leen isäinpäivänä 2014. Vanhat ajatto-
mat teokset soivat uusina sovituksina 
entistäkin raskaammin. Rautakeuhko 
Asko Azzy Ylisen ylimaalliset vokalis-
tikyvyt ovat yhä tallella! Juha Sippola 
ja Jukka-Pekka Laitila kitaroivat yhä 
ja uusina käärmeinä kiemurtelevat 
Seppo Patteri (rummut) ja Reijo Ha-
kola (basso). Varo Cobraa!

Lauantaina 8.12.2018 Kuurtanes-rokkareiden kokoontumis-
ajot

The Outer Sonics 
Kuva 

StudioKoivunen

Hänen Leipänsä 
(HL) 

Kuva Sirpa Inna

Cobra 
(Juha Sippola 
ja Azzy Ylinen), 

Kuva 
Timo Hiironniemi
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Jussien joulu Kuortaneella 15.12.2018
Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat Jus-
sit kuoro esiintyy Kuortaneen kirkos-
sa lauantaina 15.12.2018 klo 18:00.

Jussit laulaa neliäänistä mies-
kuoromusiikkia ilman säestystä ja 
kuoro tunnetaan mm. erityisen hyvin 
soivista matalista bassoistaan. Kuo-
ro harjoittelee normaalisti koko tal-
vikauden syyskuusta toukokuuhun 
kerran viikossa ja konsertoi vuoden 
aikana noin kymmenen kertaa eri 
puolilla Suomea.

Jussikuoro on parasta tekemistä 
musikaalisille miehille, kertoo Jus-
sien puheenjohtaja Hannu Rintasalo 
ja jatkaa että viikottain harjoituksiin 
kokoontuu 40-50 miestä eri puolil-
ta Etelä-Pohjanmaata. Kuorolaulu 
edistää niin henkistä kuin fyysistäkin 
hyvinvointia, tarjoaa hienoja elämyk-
siä ja ainutlaatuista veljeyttä kuoro-
laisten kesken, Rintasalo kertoo. Hä-
nen mukaansa pisimpään kuorossa 
mukana olleet miehet ovat laulaneet 
jo yli 55 vuotta.

Tämän vuoden jouluohjelmistoon 
on valittu sekä perinteisiä ja tuttuja 
joululauluja sekä uudempia sovi-
tuksia ja harvemmin kuultuja sävel-
lyksiä, jotka virittävät kuulijat joulun 
tunnelmaan. Konsertissa on mukana 
myös muutamia yhteislauluja, joten 

Tervetuloa 
Jussien 

joulukonserttiin 
lauantaina 

15.12.2018 klo 18!

Kuortaneen harrastajateatterin 
lapset esittävät

sunnuntaina
2.12. klo 14.00

maanantaina
3.12. klo 19.00 

Yhteiskoulun salissa

Käsikirjoitus: Anna Krogerus ja työryhmä
Ohjaus: Leena Peltoniemi

Liput 3€

Julian ja Joelin joulutarina

yleisö pääsee myös sisälle musiik-
kiin ja mukaan laulamaan.

Jusseja johtaa tamperelainen 
musiikkimies ja säveltäjä Juha Hol-
ma. Holma aloitti Jussien peräsimes-
sä kaksi vuotta sitten ja on tuonut 
mukanaan sekä paljon uutta ohjel-
mistoa että sopivaa pilkettä silmä-
kulmaan, jota mieskuorossa aina tar-
vitaankin. Holman mukaan joulu on 
otollista aikaa musiikille, sillä joulun 
odotus, sanoma, muistot ja tunnel-
mat herkistävät ihmisiä sopivasti ja 
konserteissa on aina paljon yleisöä 
vaikka tarjontaakin on toki joulun alla 
paljon.

Jussien joulukonsertin järjestää 
Kuortaneen Lions Club ry yhdessä 
Kuortaneen Säästöpankkisäätiön tu-
ella Oma Säästöpankin kanssa. Kä-
siohjelman hinta on 10 € ja konsertin 
tuotto käytetään lions clubin toimes-
ta paikalliseen hyväntekeväisyyteen.
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KESÄKUURTANELAASTEN KUULUMISIA

Kesäkuurtanelaaset ry kiittää jäseniä ja yhteistyö-
kumppaneita tämän vuoden toiminnasta ja valmis-
tautuu samalla ensi vuotta varten. Syyskokoukses-
sa Ruonalla 22.9. 2018 valittiin yhdistykselle hallitus 
vuotta 2019 varten:

Kesäasukkaat tuovat kuntaan eloa

Kesäkuurtanelaaset ry:n jo vakiintunut toiminta on saanut arvostusta kunnan johdon ja kanta-asukkaiden tahol-
ta. Vuoropuhelu ja ideointi elinympäristön ja palveluiden kehittämiseksi on ollut hedelmällistä.
Kesäkuurtanelaaset ry on suosittanut jäsenilleen ja muille kesäasukkaille, että asiointi mökkiaikana olisi hyvä 
kohdistaa paikkakunnan omiin yrityksiin ja palveluihin. Näin voimme omalta osaltamme vahvistaa pienen kun-
nan palveluvarustuksen säilymistä.

Kesäkuurtanelaaset ry toivoo, että paikkakunnan yritykset, yhteisöt ja asukkaat voisivat tukea yhdistyksen toi-
mintaa liittymällä sen kannatusjäseniksi. Yritysten kannatusjäsenmaksu on yhteisöille 100 euroa ja yksityisille 
50 euroa. Kesäkuurtanelaaset ry:n tiliyhteys on: Kuortaneen Säästöpankki FI8341080010579939.  Vuosijäseniksi 
voivat liittyä myös paikkakunnalla vakinaisesti asuvat ja toiminnasta kiinnostuneet (yhden hengen talous 10 
euroa, kahden tai useamman 20 euroa).

Pj. Erkki Murtomäki, erkki.murtomaki@netikka.fi
Vpj. Eeva-Maija Mäki-Maunus,  
eeva-maija.maki-maunus@kuusnetikka.fi
Siht. Sirkku Koski,  sirkku.koski@skv.fi
Markus Aaltonen, markus.aaltonen@kolumbus.fi
Aino-Maija Niemelä, ainomaija.niemela@gmail.com
Helena Manninen-Visuri, 
helena.manninen-visuri@kolumbus.fi
Risto Linkoaho, risto.linkoaho@gmail.com

Hyvää joulun odotusta asiakkaillemme 
ja yhteistyökumppaneillemme! 

Toimistomme 
on suljettu
17.12.2018-
1.1.2019

Kuortaneen 4h-yhdistys sekä
Apua Arkeen -kotipalvelun henkilökunta 
kiittävät kaikkia asiakkaita ja yhteistyö-
kumppaneita kuluneesta vuodesta!

Kotipalvelun lahjakortteja ja 
Minun Kotimaani -seinäkalentereita 
on vielä saatavilla 
pukin konttiin 14.12.2018 asti. 

Lauantaina 1.12.
Kauppakeskus Kuurnassa – tervetuloa!

Myyjiä sekä ulkona että
kauppakeskuksen katutasossa.

Kuortaneen
JouluKuhinat

PERHEENÄ PELAAMAAN  –  ”PePe”!

Kuortane Golf ry, Kuortaneen Kunto ry:n keilajaos, Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Kuortaneen paikallisyhdistys ja 
Kuortaneen Latu järjestävät yhdessä monipuolista, koko 
perheelle tarkoitettua, harrastustoimintaa ympäri vuoden.
PePe toimintaamme olemme saaneet Opetus- ja Kulttuuri-
ministeriön seuratoiminnan kehittämistukea sekä avustus-
ta Kuortaneen Kunnan sivistyslautakunnalta ja Kuortaneen 
Säästöpankkisäätiöltä.

Pyrimme tarjoamaan ilmaista harrastusmahdollisuutta 
perheille. Kustannuksia tulee vain käyttäessämme mak-
sullisia palveluja tai tiloja. Lisäksi tulossa mm. talvitouhuja, 
kiipeilyä yms.

Lisätietoja:
http://www.kuortanegolf.fi/perheena-pelaamaan.html
https://www.facebook.com/perheenapelaamaan/

TALVEN 2018-2019 OHJELMISTOA:
2.12. klo 17.30-18.30 keilailu

9.12. klo 17-19.00 Temppuilua ja trampoliinipomppuja 

Urheiluopiston urheiluhallissa. (ILMAINEN).
23.2.2019 klo 14-16.00 laskettelua Joupiskalla 
(omatoimisesti tai opetuksessa).

KUORTANEEN TERVEYSASEMA 

Kuortaneen Terveysasema on suljettuna 

6.-7.12.2018 sekä 22.12.2018-1.1.2019.

Rauhaisaa Joulun aikaa, toivottaa 
Terveysaseman henkilökunta!

KUORTANEEN IKÄTORI

Keskustie 48 A 7, 63100 Kuortane

Ikätorin Reenivintin ja Muistikaffilan 

pikkujoulu 14.12.18 klo 11-13

Tervetuloa uudet ja ”vanhat kävijät” mukaan!
Aihe: Kauneimmat joululaulut

Ikätorin muistikuntoutus joululomalla 
21.12.18-2.1.2019

Ikätorin kuntosaliryhmä joulutauolla 
24.12.18- 1.1.2019

Kiitos kuluneesta vuodesta ja 
olette uutena vuotena vielä entistäkin 

innokkaammin tervetulleita Kuortaneen Ikätorille!

Kunnanvaltuuston kokoukset 
Youtubessa

Kuortaneen kunta on aloittanut kunnan-
valtuuston kokousten suoratoiston Youtu-
be-kanavansa välityksellä. Valtuuston ko-
kouksia voi siis nykyään katsoa suorana tai 
taltioituna kokouksen jälkeen. Ensimmäi-
set testit kokousten kuvaamisista on tehty 
8.10. sekä 12.11.

– Suorilla lähetyksillä on ollut jo ensim-
mäisillä testikerroilla hyvin katsojia. Kuor-
taneen valtuuston asiat siis kiinnostaa. 
Valitettavasti vielä on ollut mukana myös 
pieniä teknisiä haasteita, mutta seuraavaan 
kokoukseen pyritään jo loputkin ongelmat 
ratkaisemaan, kertoo kunnan viestintä-
koordinaattori Tuomas Ojajärvi.

Linkki kokousvideoon julkaistaan aina 
noin tunti ennen kokouksen alkamista kun-
nan some-kanaville sekä nettisivuilla. 

Edelliset kokoukset voi katsoa kunnan 
Youtube-kanavalta.

JOULUPUU -KERÄYS TULEE TÄNÄKIN VUONNA
Keräysajat S-Market 
(pakettikorttien haku ja lahjojen palautus):
Pe 30.11. klo 16-20   La 1.12. klo 10-16   Su 2.12. klo 12-16
23.11.-29.11. keräys Kuortaneen Urheiluopiston vastaan-
otossa sen aukioloaikojen mukaisesti.

Joulupuu on hyväntekeväisyyskeräys, jonka tavoitteena on 
antaa joululahja niille lapsille, jotka muuten voisivat jäädä 
jouluna ilman lahjaa ja näin ollen tuoda joulun iloa vaikeissa 
elämäntilanteissa eläville perheille ja etenkin heidän 0–17 
vuotiaille lapsille. Perheet tavoitetaan sosiaalitoimiston ja 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta.
Keräyspisteellä olevan joulupuun alle voi kuka tahansa tuo-
da valmiiksi paketoidun paketin. Keräyspisteeltä lahjat pää-
tyvät anonyymisti niitä tarvitseville. Lahjoittaja tietää vain 
lahjan saajan sukupuolen ja iän.
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ETUKUURTANESLAISET
Etukuurtanelaaset ry täytti 14.9. 
20 vuotta. Juhlakahvit nautitaan 
täytekakun kera Ylijoen koululla
sunnuntaina 9.12. klo 13:00. Luvassa 
puheita, musiikkia, tanssiesitys.
Tulkaa kanssamme juhlimaan.

Mahdolliset muistamiset tilille
FI70 5187 0140 0157 06
viitteellä: lasten asialla

Juhlatilin tuotto käytetään lasten 
parhaaksi.

Tied. Marita Mäki-Kahra,
050-521 2004
Etukuurtaneelaset ry:n 
puheenjohtaja
maritzameri@hotmail.com

SALMEN KYLÄSEURA RY
kiittää asiakkaitaan kuluneesta vuo-
desta, toivottaa hyvää joulua ja on-
nellista uutta vuotta.

LEPPÄLÄN 
MAA- JA KOTITALOUSSEURA
Puurojuhla 14.12. klo 18.00 Leppälän 
maamiesseurantalolla. Syöminkiä, 
yhteislaulua, joulupukki. Tervetuloa!
Seuran johtokunta kiittää vuodesta 
2018 ja toivottaa hyvää joulua ja on-
nellista uutta vuotta 2019!
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SARVIKKAANKOSKEN 
KALASTUSHOITOYHDISTS RY
Avantouinti joka perjantai 
2.11.2018 alkaen
naiset 18.30-20.00 4 € kerta
miehet 20.00-20.30 4 € kerta
Ylämyllyntie 60, 63230 Lentilä

ELÄKELIITTO 
KUORTANEEN YHDISTYS RY
Joulujuhla seurakuntatalolla 
ma 10.12. klo 13.00.
Puurotarjoilu klo 12.00, ohjelmaa 
ja torttukahvit. Arvontaa. Puhujana 
eläkkeellä oleva Kokkolan suomalai-
sen seurakunnan entinen kirkkoher-
ra Erkki Murtomäki.           Tervetuloa!

Keskiviikkoisin
- keilailua klo 10-13
- kuntosali klo 16.00
- uinti klo 17.00
Helmikuulla tulossa ystävänpäivä.
Seuraa ilmoittelua lehdistä ja uusilta 
kotisivuilta www.elakeliitto.fi/kuor-
tane 

KUORTANEEN LATU RY
Kesäpyöräilyyn – Bongaa kuntam-
me rajoja – palautettiin 122 vas-
tauslomaketta. Arpavoitot osuivat 
seuraavasti: OP:n mökkiviikko Levil-
lä Anne Pihlajamäki, OmaSP:n mök-

KUORTANEEN SEURAKUNTA KUTSUU MUKAAN 
TAPAHTUMIIN:
Jumalanpalvelus kirkossa sunnuntaisin klo 10

2.12. Joululaulumessu klo 10 kirkko

4.12. Partiolaisten ja kotiväen kauden päätösilta

 (seuraa kirkollisia!)

5.12. Adventin ajan kynttiläkirkko lapsille ja 

 lapsiperheille klo 9.30 kirkko

9.12. Maksettujen Viulujen joulukonsertti 

 Kuortaneen kirkossa klo 13. 
Maksetut Viulut on ammattimuusikoista koostuva 
uniikki yhtye, jonka omaleimainen groovaava folk soi 
suoraan sydämestä. Tunteikkaat ja freesit sovitukset 
rakkaista hengellisistä lauluista ovat ihastuttaneet 
kuulijoita jo yli viiden vuoden ajan. Maksettujen Viulu-
jen keikat ovat poikkeuksellisen mukaansatempaavia, 
ja konserteista nauttivat kaikenikäiset kuulijat. Yhtye 
on julkaissut kaksi täyspitkää albumia, ”Joululevy” 
(2016) sekä ”Maksetut Viulut” (2015). Yhtyeen joulu-
kiertue kasvaa vuosi vuodelta tunnetummaksi ja suo-
sitummaksi.
Maksetuissa Viuluissa soittavat: Henna-Maria Harju, 
Ossi Mäki-Reini, Neea Lamminmäki, Sirpa Luoma ja 
Tuuli Malve.
14.12. Lapsiperheitten joululauluilta klo 18 kirkko

15.12. Joulun suuri salaisuus-tapahtuma 

 7-12 vuotiaille Lapuan Wanhassa

 Karhumäessä. Tarkemmin seurakunnan 
 nettisivuilla varhaisnuorisotyön ja 
 partion sivulla.
15.12. Jussi-kuoron joulukonsertti klo 18 kirkko

16.12. Kauneimmat joululaulut klo 19 kirkko

24.12. Jouluaaton hartaus klo 15 kirkko

25.12. Joulukirkko klo 8 kirkko

26.12. Tapaninpäivän messu klo 18 kirkko

31.12. Uudenvuodenaattohartaus klo 19 kirkko

OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT MUKAAN! 
Toivotamme kaikille siunattua Joulurauhaa!
Lisätietoja Viiskunnan kirkollisissa uutisissa ja 
www.kuortaneenseurakunta.fi

NOKIPOSTI

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

Toimitus ei vastaa ulkopuolelta tulevien 
tiedotteiden oikeellisuudesta.

Kevään 2019 Nokiposti 
ilmestyy 4.4., aineistot 13.3. 

mennessä osoitteeseen: 
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

KIRJASTON TALVI

Näyttelyt 2018-2019

Joulu- tammikuu: Sinikka Koivusalon maalauksia
Helmikuu: Tiina Kemppaisen maalauksia
Huhtikuu: Kansalaisopiston kädentaitajien 
  töiden näyttely
Toukokuu: Kansalaisopiston kuvataide-
  koululaisten/aikuisten maalauspiirin
  töiden näyttely 
Kesäkuu: Eira Judinin öljyvärimaalauksia
Heinäkuu: Lady Ostapeck – 
  valokuvia ja elämäkerta
Lokakuu: Kuortaneen Soittokunnan 
  65-vuotishistoriikistä näyttely

Kirjaston aukioloajat:

Palveluaika                         
ma-ke  klo 12-19    
to-pe  klo 12-16    
Arkipyhien aattoina klo 12-16  

Itsepalveluaika
ma-su klo 9-21 joka päivä, myös juhlapyhinä

Vuonna 2019 Kuortaneen kunnankirjasto juhlii 

150-vuotissyntymäpäivää sekä aikuisten että 

lasten tapahtumilla:

- mielenkiintoisia näyttelyitä
- to 7.3. Risto Räppääjä ja yöhaukka 
 -nukketeatterinäytelmä varhaiskasvatuslapsille
- ma 25.3. klo 18 kirjailijavieraana Ylen toimittaja,
 uutistenlukija Matti Rönkä
- syksyn aikana lisää juhlatapahtumia. 

Seuraa ilmoituksia kirjastossa, kunnan Nokipos-
ti-lehdessä, kirjaston ja kunnan kotisivuilla, face-
bookissa sekä paikallislehti Viiskunnassa.

Hyvää joulua ja Onnellista uutta vuotta!
T: Helinä ja Merja

ELÄINTEN JOULURAUHAN JULISTUS

Eläinten joulurauhan julistus Aholankankaan 
tervahaudalla la 22.12.2018 klo 18.00.

Tunnelmallisten joulutulien äärellä 
joululauluja ja muuta ohjelmaa.

Tarjolla piparia, makkaraa ja mehua.
Tilaisuuden järjestämiseen saadaan tukea 

Metsästäjäliiton keräysvaroista.

OODI-KIRJASTO TUTUKSI
Lauantaina 16.3.2019 

matka Helsinkiin tutustumiskohteina 
uusi Oodi-kirjasto ja Hopiala Kulosaaressa, 

konsertti Musiikkitalossa, matkan hinta 60€

Tiedustelut: 
Annukka Salminen 040 739 4451 tai 

Mari Järvinen 0500 761 737
Heikki Klemetti -seura

Rauhaisaa Joulua ja 
Tervetulleiksi toivottaa: 
Kuortaneen metsästysseura ry 
ja Kuortaneen Kuismat
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kiviikko Luostolla Arja Yli-Honkola, 
kirjapalkinnot Ari Ala-Myllymäki ja 
Johanna Saari, SL:n mukit Tiina Ran-
tanen ja Terttu Virtaniemi, kuksat 
Salme Uusi-Pohjola ja Hanna Uusi-
paasto, pipot Raija Leppänen ja Han-
nu Hakalahti.

2.2.2019 Ulkona kuin Lumiukko 
  -tapahtuma
24.2. 2019 Lumikenkäretki

Kesäkuun alkuun suunniteltu retkeä 
Tunturikeskus Kiilopäälle, sopii kai-
ken ikäisille. Seuratkaa ilmoittelua 
lehdissä sekä Kuortaneen Ladun 
Facebook- ja nettisivuilla.

KUORTANEEN KUNTO
Urheiluvuoden 2018 palkitsemis-
juhla Kuortaneen Lukiolla perjan-
taina 21.12. klo 19.00. Kahvi- ja me-
hutarjoilu klo 18.30.           Tervetuloa!

Järj. KuKu ja kunnan liikuntatoimi.

MLL KUORTANE
Perhekahvila kokoontuu 
Väentuvalla klo 10-12
ti 11.12 pikkujoulu-nyyttärit

Perhekahvila kiittää kävijöitä kulu-
neesta vuodesta! Toiminta jatkuu al-
kuvuodesta, seuraa ilmoittelua!

KUURTANES-SEURA
Kuurtanes-seura on avannut uudet 
kotisivut. Tutustu osoitteessa: kuur-
tanes-seura.fi

KUORTANEEN 
KANSALLISET SENIORIT RY
Joulun iloa ja valoa sekä onnea uu-
delle vuodelle 2019!
Tervetuloa taas mukaan ilahdutta-
viin tapahtumiimme:
- Jouluruokailu (omakustanteinen) 
ilmoittautuville pe 14.12. klo 14 
Mäyryn Nesteen kabinetissa
- Lounastreffit arvontoineen Mäyryn 
Nesteellä jatkuvat helmikuusta al-
kaen kk:n ensimmäisenä torstaina 
klo 13

Lämpimästi tervetuloa mukaan har-
rastamaan, myös uudet:
- tammikuusta alkaen kokoontuu 
edelleen joka toinen keskiviikko klo 
12-13.30 Seijan kuoro
- 10.1.-11.4. käymme taas kuntosalil-
la joka torstai klo 16-17
- 8.1.-16.4. keilailemme joka toinen 
tiistai klo 12-13
Ks. tarkemmin ilmoituksistamme 
Viiskunnassa ja Lakeuden Portissa.

ILMOITA NOKIPOSTISSA
Nokiposti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 

ja se jaetaan Kuortaneella kaikkiin kotitalouksiin. 

Mikäli haluat ilmoittaa tulevissa lehdissä, 
pyydä sähköpostisi liittämistä 

Nokipostin postituslistalle osoitteessa: 
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi tai soita 0400 832 776.
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