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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.
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Kunnanjohtajan tervehdys

Aapo Petäjäniemi

Elinkeinovastaavan tervehdys

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.

Tunnelmia
ensimmäisestä vuodesta
Olen toiminut vuoden verran Kuortaneen kunnanjohtajan tehtävissä. Tuona aikana kunnan voi sanoa jo tulleen
tutuksi. Kuvaisin tunnelmiani kuluneesta vuodesta erittäin myönteisiksi. Tietenkin omat vaikutuksensa alkuun
loi tunnetuksi tullut koronapandemia. Se vaikutti ensimmäisten työkuukausien aikana käytännön työhön siinä
määrin, että rajoituksista johtuen erilaiset kunnassa järjestettävät tilaisuudet jäivät melko vähäiseksi.
Osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin on tietenkin luonnollinen osa kunnanjohtajan
työtä, ja onkin ollut tervetullutta että tilanne on viime kesästä alkaen lähtenyt muuttumaan. Tapahtumia ja muita
tilaisuuksia kun on järjestetty
taas aika lailla entiseen malliin, toki pandemian torjuntaan edelleen vakavasti suhtautuen. Tilaisuuksien kautta
kunta ja kuntalaiset ovat tulleet entistä tutummiksi. Mukava on ollut myös huomata,
että asiointi kunnantalolla
kunnanjohtajan juttusillakin
on lisääntynyt.
Olen saanut olla vuoden
aikana mukana monessa
kunnan kehittämiseen liittyvissä asiassa. Kaavoitushankkeita on edennyt ja
etenemässä,
talousarvion
mukaisia investointeja on

toteutettu ja yhteistyötä eri
sidosryhmien kanssa on
toteutettu.
Investoinneista
merkittävimpinä vuoden aikana edenneinä hankkeina
mainittakoon uuden Alvarin
alakoulun valmistuminen ja
toiminnan
käynnistyminen
syyslukukauden koittaessa,
Heikkilän sillan uusiminen
käynnistyminen sekä Länsirannan entisen saha-alueen
puhdistaminen. Uuden Alvarin aloittaminen on merkittävä asia koko kunnan
kehittämisen kannalta, tarjoten hyvät ja uuden oppimisympäristön takaavat tilat
niin tämänhetkisille kuin tulevaisuudenkin koululaisille.
Toteutettavat
investoinnit
kertovat kaikkiaan kunnan
halusta panostaa tulevaisuuteen. Hallinnossa kuluneena
vuonna on toteutettu esi-

Teemu Puolijoki
kunnanjohtaja, Kuortaneen kunta
merkiksi ohjelmistouudistamista ja digitaalisten toimintatapojen kehittämistä, mikä
on myös askeleiden ottamista eteenpäin.
Merkittävää on ollut myös
alkukesästä järjestetyt kuntavaalit ja uuden kunnanvaltuuston työn käynnistyminen.
Valtuustossa tapahtui vaihtuvuutta kohtuullisen paljon,
ja uusi kokoonpano sisältää
niin uusia kasvoja kuin pitkää kokemustakin omaavia
luottamushenkilöitä. Yhdessä kehitämme Kuortanetta
itsellisenä ja itsenäisenä,
mutta samalla yhteistyötä
naapuriemme kanssa tekevänä kuntana. Käytännön
työkaluna tähän tulee toi-

mimaan uusi kuntastrategia, jonka rakentaminen on
käynnistetty. Strategian on
tarkoitus valmistua vuodentaitteen 2021–2022 vaiheilla.
Valmisteltavan
strategian
ohella uuden valtuuston yhdeksi tärkeäksi asiakirjaksi
on myös tulossa ensi vuoden
talousarvio ja vuosien 2023–
2024 taloussuunnitelma. Talousarviokirjan
valmistelut
ovat käynnissä, ja kirja tulee
valtuuston hyväksyttäväksi
joulukuun puolessavälissä.
Kunnan eteenpäin viemistä
jatketaan siis aktiivisesti.
Toivotan kaikille lukijoille
mukavaa loppuvuotta 2021
ja hyvää pian alkavaa uutta
vuotta!

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!
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Elinkeinovastaava
Aapo Petäjäniemi
Kuortaneen kunnan elinkeinovastaavana on elokuun alkupuolelta asti
toiminut Aapo Petäjäniemi. Hän on
opiskellut kauppatieteitä Aalto-yliopistossa ja työskennellyt mm. keskisuurten yritysten kasvun ja uudistumisen parissa Kasvuryhmässä.
Työt ovat lähteneet ensimmäisten kuukausien aikana
mukavasti käyntiin. Yrittäjiä
on tavattu ja yhteistyötä tehty yrittäjäjärjestöjen kanssa.
Kuortaneella on vahva yrityskenttä, mistä esimerkkinä
on, että yritykset ovat selvinneet korona-ajasta suhteellisen pienin vaurioin. Monissa
yrityksissä on kovaa kasvu ja
kehityshalua. Kunnan tuleekin pyrkiä luomaan puitteet
missä hidasteet kehityksen
tiellä on mahdollisimman
pienet.
Kunnan aikaisemmin omistamat yritystilat yhtiöitettiin

viime vuoden alussa omaksi
yhtiöksi Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystiloiksi. Yhtiön
kehittäminen on iso osa elinkeinovastaavan tehtäviä. On
tärkeää, että Kuortaneella
on sopivaa tilaa tarjolla niin
aloittaville kuin kasvun myötä lisätilaa tarvitseville yrityksille.
Iso haaste Kuortaneella on
työvoiman saatavuus. Tuoreimman työttömyystilaston
mukaan Kuortaneen työttömyysprosentti on 3,5 %.
Matala työttömyys on luonnollisesti positiivinen asia ja
kertoo että meillä on vahva

yrityskenttä. Matalan työttömyyden kääntöpuolena on
kuitenkin haasteet työvoiman saatavuudessa. Isoja
haasteita rekrytoinnissa on
esimerkiksi sote- ja metallialalla.
Haaste ei tule helpottamaan
jatkossakaan, koska vuosittain isompi joukko siirtyy
eläkkeelle kuin tulee työelämään. Kaikki keinot täytyy
ottaa käyttöön niin yhteis-

työssä oppilaitosten kanssa
kuin työntekijöiden houkuttelusta muualta Suomesta
ja ulkomailta. Levitetään yhdessä viestiä, että Kuortaneelta löytyy töitä.
Aapo Petäjäniemi
Kuortaneen
elinkeinovastaava
p. 040 505 7802
aapo.petajaniemi
@kuortane.fi

Otetaan tarjolla olevat yritystuet hyötykäyttöön
Kuortaneella on enemmän
aktiivisia yrityksiä suhteessa väkilukuun kuin naapurikunnissa.
Kuortanelaiset
yritykset hakevat kuitenkin
julkisen puolen tarjoamia
yritystukia suhteessa vähemmän.
Maaseudulla
toimiville
yrityksille on tarjolla laajasti
erilaista julkista rahoitusta ja neuvontaa. Toimijoita
on paljon: Kunta myöntää
palveluseteleitä uusien yrityksien perustajille, TE-toimistot myöntävät mm. starttirahaa, Leader-yhdistykset
tarjoavat mm. investointi- ja
kehittämisavustuksia, myös

ELY-keskukset
myöntävät
avustuksia mutta tarjoavat
myös konsultointi- ja analyysipalveluita, kun taas halutaan kansainvälistyä tai
tehdä energiainvestointeja
voi oikea julkinen toimija olla
Business Finland.
Yllä
olevat
esimerkit
osoittavat, että julkisia yritystukia on monipuolisesti
tarjolla mutta monien toimijoiden viidakossa voi olla
haasteita liikkua. Suosittelenkin olemaan yhteyksissä
kunnan
elinkeinopuoleen,
jos sinulla on kehitysintoa
tai valmiita kehityssuunnitelmia ja selvitetään löytyykö

ideaan sopivaa tukimuotoa.
Tarvittaessa elinkeinopuolella avustetaan hakemusten teossa ja muussa paperityössä.
Myös yrittämisestä kiinnostuneen kannattaa olla
yhteyksissä jo ennen yrityksen perustamista. Kunta
myöntää aloittavan yrittäjän
palveluseteleitä ensimmäisen yrityksen perustamisen
paperitöihin. Lisäksi monia
aloittavan yrittäjän tukia on
haettava jo ennen yrityksen
perustamista.
Ensi vuonna Kuortaneen
kunta toteuttaa yhdessä
Alavuden Kehitys Oy:n kans-
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sa Mikrosta Milliin -yrityskehityshankkeen, jossa tarkoituksena on lisätä tietoa eri
julkisen tuen muodoista mitä
yrityksille on tarjolla sekä
avustaa kasvu ja kehityshaluisia yrittäjiä avustuksiin
tarvittavien aineistojen laadinnassa. Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka toimii
osan ajasta Kuortaneella.
Aapo Petäjäniemi
elinkeinovastaava

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

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

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

Tunnus sloganin kanssa

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA – VARHAISKASVATUS

Tarvitsetko keväälle varhaiskasvatuspaikkaa?
Jos lapsellasi ei vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, mutta tarve keväälle
2022 on jo tiedossa, niin laita sähköinen hakemus jo tulemaan. Linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyy kunnan
nettisivuilta osoitteesta kuortane.fi/
varhaiskasvatus/varhaiskasvatuspalvelut/hoitopaikkojen-hakeminen/

Syksyn 2022 varhaiskasvatuspaikkoihin on hakuaika maaliskuu.
Lisätietoa varhaiskasvatusasioista
saa varhaiskasvatuspäällikkö
Merja Aholalta,
p. 0405589089,
merja.ahola@edu.kuortane.fi

SIVISTYSLAUTAKUNTA TIEDOTTAA
Sivistyslautakunta julistaa keväällä vuodelle 2021 jakamatta jääneet
avustusmäärärahat liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan haettavaksi
19.11.2021 mennessä.
Nuorisotoimi 1000 €, Kulttuuritoimi
1500 €, Liikuntatoimi erityisavustus

5000 € ja koulutusavustus 700 €.
Hakulomakkeita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta, sivistysosastolta ja kunnan nettisivuilta.
Anomukset liitteineen tulee osoittaa
sivistyslautakunnalle, os. Keskustie
52, 63100 Kuortane.

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA
Liikuntatoimi pyytää ehdotuksia
vuoden 2021 Kunnon Kuntalaisen valinnasta sekä urheilustipendien saajista marraskuun loppuun. Ehdotukset
liikuntasihteerille tuomas.mikkola@
kuortane.fi, 040 631 7442.
Mestariliikkujien tulosilmoitukset voi
jättää osoitteessa www.kuortane.fi/
mestariliikkujat.
Liikuntatoimen tapahtumia:
• Koko kunnan liikunta- ja harrastuskalenteri kokoaa tarjontaa eri ikäisille.
Tarkista touhut: kuortane.fi/
liikuntakalenteri.
• Liikuntatoimen ylläpitämä
Ikäihmisten liikuntakerho
perjantaisin klo 10–12 Nukessa
Kuurnan alakerrassa.
• Liikuntatoimen maksuttomat
vapaavuorot I-Mediat Areenalla
torstaisin klo 17–19 ja sunnuntaisin
klo 15.30–17.30 (vuorojen on 30 min
päätyaluetta käytössä).

Tarkempia tietoja saa tarvittaessa
nuoriso- ja kulttuurisihteeriltä:
annukka.salminen@kuortane.fi,
040 739 4451
tai liikuntasihteeriltä:
tuomas.mikkola@kuortane.fi,
040 631 7442.

KUNTAREKRYN SIJAISPANKKI

• Mestariliikkujien 2020–2021 ja
kesäpyöräilyn palkitsemistilaisuus
kunnantalolla keskiviikkona 1.12.2021
klo 18 alkaen (tarjoilu klo 17.30
alkaen), lisätietoja ja tulosilmoitukset
kuortane.fi/mestariliikkujat.
• Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen
Kunnon urheiluvuoden 2021
palkitsemistilaisuus Kuortaneen
Lukiolla pe 17.12.2021 klo 18 alkaen
(tarjoilu klo 17.30 alkaen).
• Joululomalla maksuttomia
yleisövuoroja I-Mediat Areenalla
lähes päivittäin, lisätietoja
kuortane.fi/liikuntakalenteri.
• UKK-kävelytesti ja toimintakykytestaus ti 18.1.2022 klo 10–12 ja 15–17
Kuortanehallissa.
• Kuutamohiihto opistolla sekä
Kympin maastoissa ke 2.2.2022.
• Kuurtanes-hiihto su 20.2.2022, lisätietoja kuortane.fi/kuurtaneshiihto.
• Talviliikuntapaikat avataan
sääolosuhteiden mukaan joulukuun
ja tammikuun aikana.

Tapahtumia voidaan siirtää, perua tai osallistujien määrää rajoittaa voimassa olevien
koronaohjeiden mukaan. Palkinnot jaetaan tarvittaessa myös postitse.
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Kuortaneen kunta käyttää Kuntarekry-palvelua nykyään myös
sijaisuuksien täyttämiseen. Sijaisrinkejä palveluun on kerätty syksystä lähtien. Sijaisringissä oleva
saa tekstiviestillä tiedon avoimesta sijaisuudesta ja sijaisuus myös
vastaanotetaan tekstiviestillä.
Sijaispankkijärjestelyllä halutaan saada joustavuutta sekä nopeutta sijaisuuksien täyttämiseen.
Sijaispankissa voidaan myös helpommin tarjota sijaistyötä juuri
oikealle henkilölle. Sijaisuuksia
on usein tarjolla muun muassa
varhaiskasvatus- sekä ruoka- ja
puhtaanapitopalveluissa.
Oman hakemuksen sijaispankkiin pääsemiseksi voi jättää
osoitteessa
www.kuntarekry.fi.
Hakemuksen voi jättää Kuortaneen kunnan keikkatyöosiossa tai
hakemalla “Keikoille kuntiin” -työpaikkailmoituksen.
Kuntarekry-palvelussa
voi
keikkatyötä hakiessa ilmoittautua
usean kunnan käytettäväksi sijaisuuksissa.

ELINKEINOTOIMI TIEDOTTAA

Yritystiloja Kuortaneella
Koy Kuortaneen Yritystiloilta vapautuu
1.1.2022 alkaen 113 neliön teollisuushallitila
osoitteessa Yrittäjäntie 4 (Pienyrittäjätalo 2).
Lisätietoja: Aapo Petäjäniemi,
Koy Kuortaneen Yritystilat, p. 040 505 7802,
aapo.petajaniemi@kuortane.fi
Muita vapaita toimitiloja löydät osoitteesta: kuortane.fi/yrittajalle/toimitilat/

PESTUUMARKKINAT.FI -PALVELU
osoitteessa
www.pestuumarkkinat.fi
on paikallinen ja maksuton työnhaku-

palvelu, joka toimii Kuusiokuntien ja
Suupohjan alueella. Palveluun voi rekisteröityä työnhakijaksi ja työnantajat
-myös kotitaloudet- voivat tarjota lyhyitä keikkoja tai vakituisia työpaikkoja.
Työnhakijat näkyvät vain meklarille.
Palvelun meklari Piia Korhonen välittää työpaikkoja ja avustaa mielellään
työpaikan löytämisessä. Yhteydenotot
p. 050 593 6210, meklari@pestuumarkkinat.fi

KUORTANEEN KUNTA MYY
TARJOUSTEN PERUSTEELLA
AS OY KUORTANEEN KIRKKOKANGAS -nimisen v. 2001 rakennetun rivitaloyhtiön osakkeet,
jotka oikeuttavat 55,5 m2 suuruisen rivitalohuoneiston hallintaan
osoitteessa Kirkkotie 16 B, 63100  
Kuortane. Huoneisto käsittää
2h+k+sauna.
Tarjoukset tulee jättää
25.11.2021 klo 15 mennessä
osoitteella Kuortaneen kunta
Keskustie 52, 63100 Kuortane
tai sähköpostilla osoitteella
kirjaamo@kuortane.fi
Lisätietoja:
www.kuortane.fi,
hallintojohtaja Jaana Salo,
p. 040 5057 803
Kunta pidättää oikeuden
hyväksyä tai hylätä
tehdyt tarjoukset.
4.10.2021 Kunnanhallitus

ALUEVAALIT

SUNNUNTAINA 23.1.2022
ennakkoäänestys kotimaassa 12.–18.1.2022 ja
ulkomailla 12.–15.1.2022.
ÄÄNESTYS VAALIPÄIVÄNÄ
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23. päivänä tammikuuta 2022. Vaalitoimitus
alkaa kello 9 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20 asti.
Vaalipaikka on kunnanvirasto, osoitteessa Keskustie 52,
63100 Kuortane.

Lisätietoa löytyy
kunnan nettisivuilta ja
asiaa koskeviin
tiedusteluihin vastaa
keskusvaalilautakunnan
sihteeri Jaana Salo,
p. 040 5057 803.

ENNAKKOÄÄNESTYS
KUNNANVIRASTOSSA
Aluevaalien ennakkoäänestys tapahtuu 12.–18.1.2022
välisenä aikana Kuortaneen
kunnantalon valtuustosalissa. Käyntiosoite: Keskustie 52
Aukioloajat:
ke–pe 12.–14.1.2022 klo 9–16
la–su 15.–16.1.2022 klo 10–14
ma–ti 17.–18.1.2022 klo 10–18
Äänestäjän tulee varautua
todistamaan henkilöllisyytensä.
ENNAKKOÄÄNESTYS
KOTONA
Äänioikeutettu henkilö, jonka
kyky liikkua ja toimia on siinä

määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman
kohtuuttomia
vaikeuksia,
saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka
on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Henkilön, joka edellä mainituin perustein haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on
ilmoitettava siitä kirjallisesti
tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään
tiistaina 11.1.2022 ennen klo
16. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Puhelimitse ilmoituksen voi
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jättää kunnan keskukseen
puh. (06) 2525 2000. Kirjalliset ilmoitukset on lähetettävä Kuortaneen kunnan
keskusvaalilautakunnalle os.
Keskustie 52, 63100 Kuortane.
Ennakkoäänestys kotona toimitetaan kotiäänestykseen
ilmoittautuneen luona arkipäivisin 12.–18.1.2022 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kuortaneella 16.11.2021
Kuortaneen kunnan
keskusvaalilautakunta

Kuortaneen ilmastotoimet tuottavat tulosta
Kuortaneen kunta on mukana kuntarajat ylittävässä Kestävät -ilmastoyhteistyössä. Yhdessä Lapuan,
Alavuden ja Kurikan kanssa tehtävä ilmastotyö on
tuottanut hyviä tuloksia joka kunnassa, niin myös
Kuortaneella. Vihreän energian voimakas lisääminen kunnan käyttämässä energiassa näkyy hyvinä
tuloksina Kestävät -ilmastoyhteistyön kunnille laatimissa raporteissa ja selvityksissä. Myös Kuortaneen
kestävän kehityksen ohjelmaa ja kuntien yhteistä ilmastostrategiaa ollaan päivittämässä.
Kuortaneen kunta on liittynyt mukaan kuntien energiatehokkuussopimukseen
sopimuskaudelle 2017-2025
asettaen 7,5 % energiansäästötavoitteen. Kuortane
saavutti tavoitteen jo vuonna
2019 ja jatkaa edelleen energiansäästö toimenpiteiden
toteuttamista. Vuoden 2020
loppuun mennessä Kuorta-

ne on energiansäästötoimillaan säästänyt energiaa 662
MWh, joka vastaa 44 sähkölämmitteisen omakotitalon
vuosittaista sähkönkulutusta.
Kestävät
-ilmastoyhteistyö toteutti myös Kuortaneen vihreän energian
käytön selvityksen. Selvityksessä laskettiin vihreän
energian osuus Kuortaneen

kunnan käyttämästä kokonaisenergiasta vuonna 2020
ja lisäksi arvioitiin vihreän
energian osuutta kunnan
energian käytössä vuosina
2025 ja 2030. Kuortane on
esimerkiksi luopunut kokonaan öljystä lämpöenergian
lähteenä kunnan kiinteistöissä korvaamalla öljyn uusiutuvilla energianlähteillä.
Kunnan
kiinteistöistöihin
on asennettu maalämpöä
lämpöenergian
lähteeksi
ja kunnan käyttämä kaukolämpökin on tuotettu lähes
kokonaan
puuperäisellä
vihreällä energialla. Myös
kunnan käyttämästä sähköenergiasta 100 % on peräisin
uusiutuvista
energianlähteistä, kuten vesi-, tuuli- ja
aurinkovoimasta.
Selvityksessä esitettiin myös kun-

nan toiminnasta aiheutuvien
kasvihuonekaasupäästöjen
määrää eri vuosina ja tehtiin
laskennallinen arvio vuosien 2025 ja 2030 päästöjen
määrästä. Kasvihuonekaasupäästöt ovat niin ikään laskussa.
Kestävät -ilmastoyhteistyön internet sivulla kestavatkunnat.fi on julkaistu
lukuisia ilmastotekoja, joita
Kuortaneen kunta ja kuortanelaiset yritykset ovat tehneet. Teot kertovat siitä, että
Kuortaneella tehdään laajalla rintamalla hyvää työtä
ilmaston ja puhtaamman tulevaisuuden hyväksi.

Jari Siekkinen
Kestävät-ilmastoyhteistyö
(Alavus, Kuortane,
Kurikka ja Lapua)

Tunnus sloganin kanssa

Kuortaneen kunnan
Energiatehokkuustoimet
Energiatehokkuussopimuskaudella 2017 -2025
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

Vuonna 2020

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

86 MWh

4 472 € (alv 0)

6 kpl
sähkölämmitteisen omakotitalon
vuosittainen kulutus

Säästötavoitteesta saavutettu

129 %

Vuodesta
2017 alkaen

Vuoden 2020 energiatehokkuustoimenpiteillä saavutetut
säästöt vuositasolla

SÄÄSTÖTAVOITE
512 MWh
vuoteen 2025
mennessä

662 MWh

55 635 € (alv 0)

kaikkien investointien (v. 2017-2020) avulla
saavutettu vuosisäästö yhteensä v. 2020

578 282 € (alv 0)
energiatehokkuutta
parantavat
6
investoinnit
2017-2020

26 000 €

myönnetyt energiatuet
v. 2020 mennessä

44 kpl

omakotitalon
vuosittainen
sähkönkulutus

www.kestavatkunnat.fi

Kuortaneen kunnan
vihreän
energian
käyttö

Kuortaneen päästöjakauma 65 kt
CO2

Suomi
6,4
tCO2 / hlö
Kuortane
18,3
tCO2 / hlö

Maatalous (54%)
Tieliikenne (15.9%)
Työkoneet (6.3%)
Lämmitys (17.3%)
Kulutussähkö (3.5%)

EteläPohjanmaa
12,1
tCO2 / hlö

Muut (3%)

Tämä dokumentti sisältää Kuortaneen kunnan lämmön ja sähkön käytön ja hankinnan
sekä kunnan omien työkoneiden ja ajoneuvojen polttoaineet. Sähkö sisältää
kiinteistösähkön, katu- ja ulkovalaistuksen sekä vesihuollon kulutuksen. Lämpö sisältää
kiinteistöjen lämmityksen.

Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

HINKU-laskenta

Kuortaneen kunnan energian käyttö
Vihreää lämpöä
94,75 %

Vihreää sähköä
100 %

Kunnan omien ajoneuvojen ja
työkoneiden fossiilisten
polttoaineiden käyttö

6477 MWh

1925
MWh

585
MWh

Kuortaneen kunnan
käyttämästä energiasta
uusiutuvaa energiaa 90 %

8402
MWh

Kokonaisenergiankäyttö 6835 MWh
Kaukolämpö, puupohjaiset (88.87%)
Lämpöpumput (3.06%)
Öljy (4.8%)
Kaukolämpö, öljy (0.45%)
Sähkölämmitys (2.82%)

Hiilidioksidipäästöt
asukasta kohden

Päästöt Kuortaneen alueella v. 2019

Kokonaisenergiankäyttö 1925 MWh

Kokonaisenergiankäyttö 9345 MWh

Kokonaisenergiankäyttö 585 MWh

Uusiutuvat energialähteet (100%)

Uusiutuvat energialähteet (92.7%)
Uusiutumattomat energialähteet (7.3%)

Fossiiliset polttoaineet (100%)

Lähde: Energiatehokkuussopimuksen raportointi

www.kestavatkunnat.fi

Kuortaneen uusiutuvan
energian käyttö
tulevaisuudessa

0%

Kuortaneen kasvihuonekaasupäästöjen
kehitys (vuodet 2025 ja 2030 arvioita)
Vuosien 2025 ja
2030
päästöarvot
ovat
laskennallisia
arvioita
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100 % vihreää energiaa

Kuortane on luopunut kokonaan
öljystä lämpöenergian lähteenä
vuoden 2021 aikana

Kuortaneen sähkö- ja
lämpöenergia tulevat
puhtaasti uusiutuvista
energianlähteistä
vuonna 2025

ktCO2e
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Kuortaneen kunnan energian käyttö
Vihreän energian osuus
Öljylämmityskohteet
sähkö- ja lämpöenergian
vuosina 2020 ja 2025
käytössä vuonna 2025
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Fossiilisten polttoaineiden väheneminen
kunnan omien ajoneuvojen ja työkoneiden
käytössä ja palveluliikenne hankinnoissa
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Omat ajoneuvot ja
työkoneet

Palveluliikenne hankinnat

2019
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2030

Lähde: https://paastot.hiilineutraalisuomi.fi/

Kuortaneen kunnan
käyttämästä energiasta
uusiutuvaa energiaa 94,7 %
vuonna 2030 (sis. sähkö. lämpö
ja liikenne)
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Kaukolämpö 6,1 GWh (69.69%)
Sähkö lämmitys 193 MWh (2.2%)
Maalämpö 537 MWh (6.13%)
Sähkö 1,9 GWh (21.97%)

Uusiutuvat energialähteet (94.74%)
Uusiutumattomat energialähteet (5.26%)

%

Lähde: Energiatehokkuussopimuksen raportointi

Yksityisteiden perusparannus vaatii tiekuntien järjestäytymistä
Kuortaneen kunnassa on varauduttu yksityisteiden normaalin
kunnossapidon lisäksi huonokuntoisten teiden perusparannuksiin
vuoden 2022 määrärahoissa. Yksityisteiden perusparannus
vaatii kuitenkin tiekuntien järjestäytymistä ja
perusparannusrahoituksen hakemista ELYltä.
Yksityisteiden kunnossapitoon vaikuttaa 1.1.2019
voimaan astunut uusi
yksityistielainsäädäntö.
Lakimuutoksen
myötä
uusia avustuspäätöksiä
voidaan tehdä vain toimiville tiekunnille.

Kunnan Youtube-kanavalta on katsottavissa
video infotilaisuudesta
yksityistielaista,
jossa
Suomen metsäkeskuksen yksityistie-asiantuntija, selvittää lainsäädännön
vaikutuksia,

velvollisuuksia ja oikeuksia tieosuuskunnille.
Video löytyy Youtuben
hausta hakusanoilla “Infotilaisuus kunnantalolla
uudesta yksityistielaista”.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja
Martti Ranta
p. 0400 484 838,
martti.ranta@
kuortane.fi
Rakennustarkastaja
Katja Karonen
p. 0400 179 467,
katja.karonen@
kuortane.fi

Vesimittarilukeman seuraamisesta on sinulle hyötyä
Säännöllisellä
vesimittarin
seurannalla vältyt yllättäviltä tasauslaskuilta ja mahdollisten piilovuotojen sekä
huonojen
vesikalusteiden
(vuotavat wc-pöntöt, tippuvat hanat) havainnointi helpottuu.
Kysymme asiakkailtamme mittarilukemaa kerran
vuodessa
marraskuussa,
jotta mahdolliset muutokset
vedenkulutuksessa voidaan

Kuvan vesimittarilukema
on 441.

huomioida
laskutuksessa.
Lukeman voi ilmoittaa joko
vesimittarinlukukortilla, kun-

nan nettisivujen kautta www.
kuortane.fi/vesimittarilukema tai sähköpostilla kirjaamo@kuortane.fi
30.11.2021
mennessä.
Voit halutessasi seurata ja
ilmoittaa vesimittarin lukemiasi useammin kuin kerran
vuodessa. Tällöin myös laskutuksesi perustuu tarkemmin oikeaan kulutukseesi,
sillä ilmoitettuasi lukemat
meille saat tasauslaskun.

MARKKINOINTIKLINIKKA YRITTÄJILLE
Milloin: 19.11.2021 klo 8– 9.30
Paikka: Kauppakeskus Kuurnan kokoushuone

Tule keskustelemaan aamupalan lomassa
markkinointiviestinnästä, hakemaan ajankohtaiset vinkit
yrityksesi markkinointiin tai muuten vaan
tapaamaan muita yrittäjiä.
Paikalla keskustelemassa ja vinkkejä jakamassa
markkinointiviestinnän asiantuntija Enni Yli-Hynnilä Herealta.
Enni Yli-Hynnilä on ELY-keskuksen valtuuttama konsultti
markkinointi ja asiakkuudet -osa-alueella.
Tilaisuus on ilmainen ja sen tarjoaa Kuortaneen kunnan elinkeinotoimi ja Herea Oy.
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Ilmoita vesimittarin lukema aina täysinä kuutioina
(m3). Pilkun jälkeisiä numeroita (yleensä punaisia) ei siis
tarvitse huomioida. Mittarin
osakuutiometrejä näyttävien
pienten osoittimien asennolla ei ole merkitystä.
Kuvan vesimittarilukema
on 441.

Terveisin Kuortaneen
vesihuoltolaitos

KUORTANEEN
HISTORIIKIN
JULKISTUS SIIRTYY
Kirjapainoalaa
vaivaavasta
materiaalipulasta
johtuen,
Kuortaneen historiikin
ilmestyminen
siirtyy tammikuulle
2022. Kirjan
julkistamistilaisuudesta
ilmoitetaan
myöhemmin
kunnan verkkosivuilla.

Tuulivoimakaavoitus alkamassa
Kuortaneen länsiosassa
Kuortaneen kunnanvaltuusto on 11.10.2021 Ilmatar Oy:n
kaavoitusaloitteen pohjalta
päättänyt käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan
laatimisen Napalankallioiden
ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuistosta. Tämä tarkoittaa sitä, että Kuortaneen
kunta haluaa mahdollistaa
tuulivoimahankkeen toteuttamismahdollisuuksien tutkimisen Kuortaneen länsiosassa. Aikataulullisesti kyse
on siis vielä hyvin varhaisesta vaiheesta – nyt alkaa siis
kaavaprosessi, jonka aikana
selvitetään tarkasti, minkälaiset mahdollisuudet alueella
tuulivoimatuotannolle on.
Kaavoitusprosessi on monivaiheinen ja se kestää noin
kaksi vuotta. Ensin laaditaan
osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-ohjelma. Alustavan aikataulun
mukaan vuoden 2022 aikana
voitaisiin toteuttaa kattavat
selvitykset. Tuulivoimahankkeen selvityksiin kuuluu tyypillisesti mm. arkeologinen
inventointi, näkymäalueanalyysi, havainnekuvat, melu-

Kuva: Ilmatar Energy Oy

mallinnus,
välkemallinnus,
kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset sekä linnustoselvitykset. Tehdyt selvitykset
tullaan huomioimaan tulevassa kaavassa. Alustavan
aikataulun mukaan vuoden
2022 lopulla laadittaisiin kaavaluonnos ja YVA-selostus.
Tämän jälkeen valmistellaan kaavaehdotus alustavasti vuoden 2023 alussa ja
kaavan hyväksyminen voisi
siten ajoittua vuoden 2023
puolivälin tienoille. Kaavaprosessin loppuosa voidaan tarvittaessa toteuttaa
kahdessa vaiheessa, riippuen mm. Etelä-Pohjanmaan

liiton maakuntakaavoituksen
aikatauluista. Tämäkin asia
tarkentuu myöhemmin kaavaprosessin edetessä.
Kaavan
hyväksymisen
jälkeen hankkeelle voidaan
hakea rakennusluvat. Rakentaminen voisi alkaa arviolta
vuosien 2024–2025 aikana.
Rakennusvaihe kestää mm.
toteutettavasta hankekoosta riippuen noin 1–2 vuotta. Täten tuulivoimapuiston
sähköntuotanto voisi alkaa
arviolta vuosien 2025–2027
välillä. Tuulivoimapuisto olisi
tuotannossa teknologisesta
kehityksestä riippuen noin 35
vuotta.

Ilmatar haluaa yrityksenä
olla paikallisesti läsnä. Sen
lisäksi, että Ilmatar tarjoutuu olemaan puhelinsoiton
päässä tavoitettavissa, Ilmatar tulee mielellään keskustelemaan myös ihan paikan
päälle asioista. Ilmatar ja
Kuortaneen kunta järjestävät yhdessä infotilaisuuden
Kuortaneen
Urheiluopistolla torstaina 2.12.2021 klo
18. Tilaisuudessa kerrotaan
mm. hankkeen tilanteesta,
tuulivoimasta ylipäätänsä ja
vastataan osallistujien kysymyksiin. Ilmatar ja Kuortaneen kunta toivottavat kaikki
tilaisuuteen tervetulleiksi. Tilaisuus järjestetään ns. hybriditilaisuutena, eli siihen on
mahdollista osallistua myös
etänä.
Osallistumisohjeet
näkyvät lähempänä tapahtumaa Kuortaneen verkkosivuilla osoitteessa www.
kuortane.fi. Mikäli esimerkiksi koronatilanteen takia
jouduttaisiin
päivittämään
tilaisuuden toteutusmuotoa,
tästäkin kerrotaan ennen tilaisuutta samassa osoitteessa.
Noora Jaakamo
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy

INFOTILAISUUS 2.12.2021 klo 18

Napalankallioiden ja Hietaharjunkankaan tuulivoimapuistosta
KUORTANEHALLIN VETO + KUNTO -KOKOUSTILA

Tilaisuudessa kerrotaan
mm. hankkeen tilanteesta,
tuulivoimasta yleisesti ja
vastataan osallistujien kysymyksiin.

Info järjestetään
hybriditilaisuutena ja
siihen on mahdollista osallistua
myös etänä.
Osallistumisohjeet näkyvät
lähempänä tapahtumaa
Kuortaneen verkkosivuilla
osoitteessa www.kuortane.fi.

Tunnus sloganin kanssa

Infotilaisuuden tuulivoimapuistosta järjestävät
Ilmatar Energy Oy ja Kuortaneen kunta.

Alueen koronatilanne
voi vaikuttaa tilaisuuden järjestämiseen.

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.
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Esityksiä Kuurnan lavalla • Ohjelmaa lapsille ja aikuisille • Joulukulkue ja kinkkuarvonta
Joulutori keskellä kylää Kuurnan pihapiirissä, Keskustie 45

essa
s
k
u
a
v
a
Joulun ponikulkue!
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Kuortaneen
Joulunavaus

Joulumarkkinat klo 16–20 &

perjantaina 26.11. klo 18-20

TonttuShow

Kissa Miausk is

Ilotulitus
klo 20

TuliShow

Kuortaneen
Säästöpankkisäätiön
tarjoamana.

Tunnus sloganin kanssa

KINKKUARPA
Nimi:

Puh:
Kuponki palautetaan
Kuurnan aulassa olevaan kunnan infopisteen
palautuslaatikkoon joulunavauksen aikana.
Arvonta suoritetaan n. klo 19.55.

Kysy Joulutorin
myyntipaikkoja Aapolta,
p. 040 505 7802

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

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

Mukana
Joulunavauksessa
myös Joulupukki
( Huom! Ei kuvassa!)
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Otathan huomioon koronarajoitukset tapahtumaan tullessasi, kiitos!

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.

PERUTTU!

Itsenäisyyspäiväjuhlallisuudet

Kuortaneen Kunto Ry:n

100-vuotisjuhla
21.11.2021
Alvarin koulu,

Kuortaneella
6.12.2021

HUOM!!!
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2022
Kortesmäentie 5, Kuortane

OHJELMA

Klo 10 Jumalanpalvelus,
seppeleen lasku haudoille, kirkkokahvit.

10.00 Jumalanpalvelus
Kuortaneen kirkossa

Klo 12 Jesse Kaikurannan
Jazzy Christmas -konsertti
Kuortaneen kirkossa.

Seppelpartion lähettäminen
sankarihaudoille

JÄRJESTÄÄ KUORTANEEN KULTTUURITOIMI

11.00 Onnittelujen vastaanotto sekä
kahvitarjoilu

PÄÄJUHLA KLO 12.00
Kuortaneen soittokunta
Tervehdyssanat
Kuortaneen soittokunta

Juhlapuhe
Suomen Painiliiton pj. Pekka P. Paavola
Canto-kuoro
Ansiomerkkien jako
Liikuntaesitys
Kunnan tervehdys

KUTSU
Vapaa sana/haastattelut

Päätössanat Aulis Keisala

KuKu 100v
Maamme laulu

Mahdolliset muistamiset seuran tilille:
Kuortaneen Kunto
FI19 4108 0010 5722 64

ILMOITA
NOKIPOSTISSA

NOKIPOSTI

Seuraava Nokiposti ilmestyy helmikuussa 2022.
Mikäli haluat ilmoittaa Nokipostissa, pyydä sähköpostisi
liittämistä Nokipostin postituslistalle osoitteessa:
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi tai soita 050 570 1470.
Aineistot osoitteeseen: tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
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Päätoimittaja
Tuomas Ojajärvi, viestintäkoordinaattori
p. 050 570 1470, tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
Taitto Maarit Korpela, Japlan Oy, Kuortane
Paino I-Print Oy, Seinäjoki
Toimitus ei vastaa ulkopuolelta tulevien
tiedotteiden oikeellisuudesta.

Aikuisurheilussa on kyse
30+ ikäisten liikunnasta. Aikuisurheilijoilla on
oma liitto, Suomen aikuisurheiluliitto
SAUL,
joka on 365 jäsenen seuraverkosto.
Verkostoon
kuuluu suomessa 11 000
aikuisliikkujaa. Saul organisoi ja koordinoi 30+ liikkujien toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti
www.saul.fi. Myös seuratasolla aikuisurheilu on selvästi kasvava trendi, joka on
herättänyt kiinnostusta niin
ex-aktiiviurheilijoiden kuin
myös aloittavien liikkujien
parissa.
SAUL on toiminut vuodesta 1971
lähtien ja tänä vuonna vietetään
liiton 50-vuotisjuhlia.

Aikuisurheilu kiinnostaa yhä useampaa
Kuortaneen Kunnossa on viimeisten vuosien aikana toiminut pieni, mutta aktiivinen
aikuisurheilujoukko. Syksyllä
2020 alkaneen aikuisurheilun kehittämistyön tuloksena
tiensä harjoituksiin on löytänyt jo 16 aikuisliikkujaa.
Tällä hetkellä aikuisliikkujien resurssit ovat yleisurheilussa, jonne toiminta
pääsääntöisesti suuntautuu.
Muutkin lajit ovat jatkossa
mahdollisia, jos löytyy vetäjiä, joilla on halua lähteä ke-

hittämään toimintaa jonkun
lajin parissa.
KuKun aikuisurheilun kehittämiskoordinaattori Timo
Tikka kertoo, että nykyiset
harrastajat ovat innostuneet
osallistumaan myös kilpailutoimintaan piirin kilpailuissa
ja jopa SM-kilpailuissa. Harjoituksissa käy myös entisiä
aktiivisia urheilijoita, jotka
antavat neuvoja harjoituksissa.
– Osalla harrastajista on
kokemusta myös valmen-

12

nuksesta aiemmilta vuosilta. Jatkossa on suunnitteilla
mm. eri lajien ”lajipäivien” pitäminen, joihin pyritään löytämään myös vierailevia eri
lajien osaajia ja valmentajia.
Näiden lisäksi jokainen liikkuja toteuttaa vapaasti omia
harjoitteitaan.
Keväästä 2021 alkaen aikuisliikkujien harjoituksia on
pidetty Kuortaneen keskusurheilukentällä kaksi kertaa
viikossa. Puolentoista tunnin
harjoituksista toinen on ollut ohjattua ja toinen vapaamuotoinen omien harjoitteiden suorittamista varten.
Talvikaudella
harjoitukset
siirtyvät Kuortanehalliin.
Kukun tavoitteena on löytää jatkossa lisää 30+ liikkujia mukaan toimintaan. Toimintaan pääseekin mukaan
matalalla kynnyksellä ja mukaan ovat tervetulleita niin
kuortanelaiset kuin muuallakin asuvat.
– Jokainen, joka on kiinnostunut liikunnasta, on ter-

vetullut mukaan kunto- tai
osaamistasoon katsomatta.
Liikkujan oma taso ja mahdolliset rajoitteet huomioidaan aina, kertoo Tikka.
Aikuisurheilu on erittäin
edullista, sillä kevään- ja kesän harjoittelu kentällä on
maksutonta ja talvella Kuortanehallin
harjoitusvuoromaksu on kuntalaisilta 1 €/
harjoituskerta ja ulkopaikkakuntalaisilta 3 €/ harjoituskerta. Kilpailutoimintaan
mukaan haluavat maksavat
ennen kilpailukauden alkua
Kuortaneen Kunnon jäsenmaksun 15€/vuosi.
Lisätietoa:
Timo Tikka
Aikuisurheilun
kehittämiskoordinaattori
045 230 8270
tikka.timo@gmail.com
Hanna Heikinmäki
045 889 8550
hanna.heikinmaki@
pihlajalinna.fi

PS. Ota meidät
seurantaan Instagramissa
ja Facebookissa pysyäksesi
kuulolla tapahtumistamme
tai vieraile kotisivuillamme
www.kuortanegolf.fi

2021 kauden kuulumisia –
Kuortane Golf
Kausi 2021 alkaa lähenemään loppuaan Kuortaneella – innokkaimmat toki pelaavat niin pitkään kuin kelit
sen sallivat. Pakkasella ei
enää kuitenkaan voi pelata.
Vuoden 2020 viimeiseksi
pelipäiväksi jäi joulukuun 22.
päivä. Katsotaan mihin asti
tänä vuonna Kuortaneella
pelataan.
Mennyt kesä Kuortane
Golfilla oli vilkas ja lämmin.
Golfin pelaajia on ollut kesän
2020 tapaan paljon. Erityisen
hienoa on ollut, että olemme
saaneet uusia harrastajia lajin pariin. Green-cardeja onkin kirjoitettu huomattavasti
aiempaa enemmän ja golfin
suosio on kasvanut etenkin
nuorten sekä nuorten aikuis-

ten keskuudessa. Ennakkoluuloja on murrettu ja kynnys
pelaamiseen
madaltunut
– on huomattu, että kentällä tallaa kaikenlaisia ihmisiä
sukupuoleen tai taustaan
katsomatta. Lisäksi moni pelaaja, jonka mailat ovat olleet
tauolla syystä tai toisesta,
on innostunut uudelleen lajin pariin. Pandemian aikana golfia on ollut turvallista
pelata luonnon helmassa
yhdessä ystävien, puolison
tai itselle tuntemattomien
kanssa.
Yleisesti ottaen golfin pelaaja- ja kierrosmäärät ovat
kasvaneet lähes kaikkialla valtakunnallisesti, kuten
myös Kuortaneella. Kuortane
golf ry:n jäsenmäärä kasvoi

edellisen vuoden 780 jäsenestä 842 jäseneen. Starttimäärissä tullaan menemään
hieman yli edellisen vuoden,
vaikka pelaaminen alkoi tällä
kaudella myöhemmin.
Kulunut vuosi on ollut muutosten aikaa myös
Kuortane Golfilla ja paljon
on ehtinyt tapahtumaan lyhyessä ajassa. Majoitustilat
valmistuivat saneerauksesta
kesäkuun alussa ja lopputulokseen ovat olleet kaikki tyytyväisiä. Ravintolassa
uusittiin av-tekniikkaa viihtyvyyden, kokoustamisen ja
viestinnän parantamiseksi.
Lisäksi kentänhoitoon hankittiin uusi seitsemän koneen leikkuukonekanta kentän laadun parantamiseksi.

Toimintaa halutaan kehittää kokonaisvaltaisesti myös
jatkossa ja suunnitelmia onkin jo tehty asioiden eteenpäinviemiseksi. Kuortaneella
on vallinnut hyvä ja positiivisen ilmapiiri, mistä pidetään
kiinni jatkossakin. Kuortane
Golf haluaa kiittää kaikkia
Kuharannassa vierailleita ihmisiä sekä toivottaa oikein
mukavaa loppusyksyä ja joulunodotusta jokaiselle. Ensi
vuonna jatketaan innokkain
mielin entistä parempien
elämyksien tuottamista!

Parhain terveisin
Kuortane Golf

Kuortaneen
Soittokunnan

Joulu tulee jokaiselle
-konsertti
lauantaina
18.12. klo 14

Kuortaneen lukiolla
Ohjelma 10 €
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SOTE-PALVELUT

Kaipaatko työtä tai
uutta uraa Kuortaneella?

Yhdessä kohti hyvinvointialuetta!
Tulevan hyvinvointialueen
valmistelu on täydessä
vauhdissa Etelä-Pohjanmaalla.
Valmistelutyötä
tehdään useissa jaostoissa
ja työryhmissä, joissa on
mukana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiantuntijoita
alueeltamme.
Kaikkien
ryhmien työskentelyn tavoitteena on varmistaa,
että
hyvinvointialueen
toiminnan käynnistyessä
maakuntamme asukkaat
saavat tarvitsemansa palvelut sujuvasti ja työntekijät voivat siirtyä turvallisin
mielin uuden organisaation palvelukseen.
Valmistelutyö on laaja-alaista
ja
mittavaa.
Suunnittelutyössä on tärkeää huomioida tulevan
hyvinvointialueen
rahoituksen riittävyys, henkilöstön saatavuus ja väestön
kehitys. Erään arvion mukaan erilaisia osatehtäviä
on toteutettavana yli 600
ennen tulevan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä. Sosiaali- ja
terveysministeriö
arvioi
valmistelun
etenemistä
joka kuukausi ja viimeisen
arvion mukaan valmistelumme etenee kokonaisuudessaan erittäin hyvin.
Siitä kiitos kuuluu kaikille
mukana oleville!

Uudistuksessa asiakas
on keskiössä, joten myös
valmistelussa
huomioidaan
asukasosallisuus,
järjestöjen toiminta ja yhdyspinnat muihin alueen
toimijoihin. Osallisuuden
varmistamiseksi järjestimme mm. kuntalaisinfon,
jossa kerroimme valmistelutilanteesta ja jossa oli
mahdollisuus esittää kysymyksiä. Työntekijöille ja
esihenkilöille järjestimme
myös omat infotilaisuudet,
joiden kautta iloksemme
tavoitimme yli 1200 työntekijää!
Myös
jatkossa
pidämme yhteyttä asukkaisiin ja työntekijöihin
säännöllisesti sen varmistamiseksi, että molemminpuolinen vuoropuhelu
mahdollistuu.
Osallistu ja vaikuta Sinäkin uudistuksen etenemiseen www.epsoteuudistus.
fi -sivuilla!

Onko mielessäsi uuden työpaikan löytäminen Kuortaneella, lisätienestit opiskelun
tai muun työn ohella vai jopa
uudelle uralle kouluttautuminen? Sote-ala tarjoaa erilaisia tehtäviä Kuortaneella
ja Kuusiokunnissa niin valmiille ammattilaisille kuin
oppisopimuksen avulla uusille tulijoillekin.
Vai haluaisitko kesäkuurtanelaasena nauttia vähän
kauemmin mökillä olosta tai
asua lähellä Urheiluopiston
harjoitusmahdollisuuksia
siinä sivussa hankkien elantoa Kuortaneella? Voimme
Kuusiolinna Terveys Oy:ssä
räätälöidä sopivia keikkatöitä sote-ammattilaisille tai
-opiskelijoille, miten se parhaiten elämäntilanteeseesi
sopiikin.

Kesätyötä, lisäansiota
tai pidempää työuraa
Meillä Kuusiolinnassa on
jatkuvasti haussa monipuolisesti erilaisia ja eri pituisia
sosiaali- ja terveysalan tehtäviä. Työvaihtoehtoja löytyy
aina ennaltaehkäisevistä palveluista erilaisiin ikäihmisten
ja kehitysvammaisten asumisyksiköihin sekä terveysasemien vastaanottopalveluihin.
Yksiköistämme
löytyy
tehtäviä erityisesti sote-alan
ammattilaisille ja loppuvaiheen opiskelijoille, mut-

Raikasta syksyä
toivotellen,
Tero ja Tanja
Tero Järvinen,
VATE:n puheenjohtaja,
Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
Tanja Penninkangas,
muutosjohtaja
Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin VATE

ta auttavia käsiä tarvitaan
myös muihin tehtäviin. Voit
myös kysyä jo ensi vuodelle kesätyöpaikkoja ja muita
kesätyöpaikkoja. Meillä voit
myös kouluttautua sosiaali- ja terveysalan tehtäviin
oppisopimuksella tai Sedun
lähi- ja monimuotokoulutuksissa Ähtärissä ja Alavudella.
Seuraava lähihoitajien ja hoiva-avustajien oppisopimuskoulutus on alkamassa alkuvuodesta, joten uusi urasi voi
olla jo oven takana.
Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää
rekry.kuusiolinna@pihlajalinna.fi, 040 6416796! Etsitään
sinulle tapa hankkia lisäansiota tai pidempää pestiä.
Se voi samalla mahdollistaa
elämisen Kuortaneella, jossa
kohtaat luonnon kauneuden
ja pääset makuun elämyksien.
Kuusiolinna terveys Oy on
Kuusiokuntien alueella toimiva Ähtärin, Soinin, Kuortaneen, Alavuden ja Pihlajalinna Terveys Oy:n yhteisyhtiö,
joka tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut alueen kuntien
puolesta. Tarjoamme monipuoliset lähipalvelut, Pihlajalinnan
etäpalveluiden
tuomia nopeita ja joustavia
hoitopolkuja sekä kuntalaisille mahdollisuuden hyödyntää Pihlajalinnan tarjoamaa erikoissairaanhoitoa.

Kuortaneen Ikätorin
avoimet ryhmät toimivat jälleen
Muistikaffila
joka toinen perjantai
klo 11–13
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Reenivintti
joka neljäs perjantai
klo 11–13

Kuortaneen terveysaseman
avovastaanotto
on suljettuna
27.–31.12.2021, vko 52.

Etälääkäri tuo avun moneen vaivaan
Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueen asukkaat ovat oikeutettuja saamaan edun, joka muilla
alueilla usein puuttuu. Osana Kuusiolinna Terveys Oy:n
perusterveydenhuoltoa on
mahdollisuus saada etälääkäri tai –hoitaja vaikka oman
olohuoneen
keinutuoliin.
Etäpalvelu on tarjolla osana Kuusiolinna Terveyden
palveluita. Etävastaanotolle ja muihin etäpalveluihin
pääsee lataamalla omaan
älypuhelimeen Pihlajalinnan
terveyssovelluksen.
Pihlajalinna Terveys Oy:n työterveysasiakkaat ovat myös oikeutettuja mobiilipalveluun.
Varsinkin
pandemia-aikana Pihlajalinna-terveyssovellus on ollut erittäin suositeltava ja yhä suositumpi
yhteydenottokanava
terveyskeskukseen ja myös
joihinkin erikoislääkäripalveluihin. Etävastaanotolla saa
hoidettua yleisimpiä sairauksia, ja se on esimerkiksi kätevä tapa uusia reseptejä.
Terveyssovelluksesta voi
myös hakeutua etävastaanotolle, jos epäilee itsellään
koronavirusinfektiota.
Vastaanotto alkaa hoitajan
tekemällä
hoidontarpeen
arvioinnilla. Jo tätä ennen sovellus on kysynyt asiakkaalta
automaattisesti perustietoja.
Asiakas ja häntä hoitava
hoitaja tai lääkäri pystyvät

keskustelemaan keskenään
ja tarvittaessa voivat nähdä toisensa sovelluksen
videoyhteyden kautta. Sovelluksen välityksellä voi lähettää myös valokuvia. Esimerkiksi silmätulehduksen
tai ihottuman hoitaminen
onnistuu usein etävastaanotolla.
Tarvittaessa lääkäri ohjaa potilaan eteenpäin, esimerkiksi. Jos potilaan vaiva
vaatii lääkärin tekemiä tutkimuksia, kuten verikoetta tai
keuhkojen kuuntelua, hänet
ohjataan terveysasemalle.
Terveyssovellus kannatta ladata valmiiksi omaan
älypuhelimeen
sovelluskaupasta, iPhonelle App
Storesta ja Android-laitteille
Google Playsta. Sovelluksen
käyttöönotto vaatii verkkopankkitunnukset. Terveyssovelluksen tarkoitus on olla
joustava terveyspalvelu perinteisen hoitotyön rinnalle.

Monta väylää
erikoissairaanhoitoon
Kuusiolinna
Terveys
Oy
vastaa Kuortaneen ja muidenkin Kuusiokuntien perusterveydenhuollosta
ja
erikoissairaanhoidosta, mikä
mahdollistaa myös monipuoliset reitit sairaanhoitoon.
Kun lääkäri tekee sinulle lähetteen erikoissairaanhoitoon terveysasemalla tai
työterveydessä, voit kysyä

26.11.21 klo 11–13 kahvit ja reenit
10.12.21 klo 11–13 avoimien ryhmien pikkujoulut
14.1.22 klo 11–13 muistikaffila,
vieraana kunnanjohtaja
28.1.22 klo 11–13 reenivintti, kahvit
11.2.22 klo 11–13 muistikaffila
25.2.22 klo 11–13 reenivintti, kahvit

Pihlajalinnan yksiköiden tarjoamista vaihtoehdoista. Se
takaa useimmiten nopean
pääsyn alan erikoislääkärin
vastaanotolle ilman jonoja
ja nopeasti myös suurempiin
operaatioihin, kuten lonkkaleikkauksiin.
Samoin, jos kiireetön leikkausaikasi tai muu erikoissairaanhoidon palvelusi siirtyi
keskussairaalan korona-ajan
ruuhkien vuoksi, voit tiedustella Kuusiolinnan hoitokoordinaattoreilta, löytyisikö
sopivaa vaihtoehtoista aikaa
Pihlajalinnan erikoissairaanhoidosta. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta kuusiolinna.
fi/terveyspalvelut/erikoissairaanhoito.
Pihlajalinna tarjoaa erikoisairaanhoitoa Alavudella,
Ähtärissä, Seinäjoella, Tampereella ja Jämsässä Jokilaakson sairaalassa. Alavudella ja Ähtärissä palvelevat
muun muassa sydäntautien,
ortopedian,
käsikirurgian,

11.3.22 klo 11–13
25.3.22 klo 11–13
8.4.22 klo 11–13
22.4.22 klo 11–13
13.5.22 klo 11–13
27.5.22 klo 11–13
10.6.22 klo 11–13
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gynekologian, geriatrian, sisätautien, psykiatrian, korva-nenä-kurkkutautien, lastentautien, lastenkirurgian,
mahakirurgian, plastiikkakirurgian, urologian ja neurokirurgian erikoislääkärit.
Seinäjoen
Pihlajalinnan
sairaalassa on lisäksi muun
muassa reumatautien, fysiatrian ja verisuonikirurgian
erikoislääkäreiden vastaanotot. Sairaalassa on myös
leikkaussalit.
Jokilaakson
sairaalassa hoidetaan vaativammat ortopediset leikkaukset, kuten polven- ja lonkan tekonivelleikkaukset.
”Kuusiolinnan tavoitteena
onkin tarjota mahdollisimman sujuva hoitoon pääsy
aina tarpeen vaatiessa. Muista myös käydä jo etukäteen
hammastarkastuksessa. Se
on edellytys tekonivelleikkaukseen pääsyyn,” tiivistää
Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari.

TERVET
muistikaffila
UL
reenivintti, kahvit
IKÄTOR OA
ILLE!
muistikaffila
reenivintti, kahvit
muistikaffila
reenivintti, kahvit
avointen ryhmien päätös (kodalla)

KUORTANEEN KIRJASTO
Kirjaston palveluajat
ma-ti klo 12–19
ke-pe klo 12–16
Omatoimiaika
ma-su klo 9–21
kirjasto@edu.kuortane.fi
KUORTANEEN SEURAKUNTA
KUTSUU MUKAAN

Kirjaston somekanavat
Facebook:
Kuortaneen kunnankirjasto
Instagram: @kuortaneenkirjasto

• Jumalanpalvelus kirkossa sunnuntaisin klo 10
• 21.11 klo 10 KuKun juhlajumalanpalvelus
kirkossa
• 24.11 klo 11 Keskiviikkokeitto srk-talolla
• 25.11 klo 19 Tuomasmessu kirkossa,
tässä musiikkiin ja rukoukseen painottuvassa
messussa mukana Canto-ryhmä
• 2.12 klo 15 Lähetysmyyjäiset srk-talolla
• 5.12 klo 19 Suvi Teräsniskan joulukonsertti
kirkossa
• 6.12 klo 10 Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelus kirkossa, kirkkokahvit
ja klo 12 Jesse Kaikurannan konsertti
• 7.12 klo 18 Partiolaisten joulujuhla srk-talolla
• 8.12 klo 9.30 Kynttiläkirkko kirkossa
• 9.12 klo 12 Vanhemman väen kauneimmat
joululaulut srk-talolla
• 13.12 klo 18 Jouluinen iltahetki Leijonakodalla
Kuismankartanon takana
• 15.12 klo 18 Lapsiperheitten joululauluilta
kirkossa
• 19.12 klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa
• 24.12 klo 15 Aattohartaus kirkossa
• 25.12 klo 8 Jouluaamun kirkko kirkossa
• 26.12 klo 18 Tapaninpäivän messu kirkossa
• 31.12 klo 18 Uudenvuoden aaton hartaus
kirkossa

NÄYTTELYT
2021
Joulukuu: Nuorisotoimen näyttely
2022
Tammikuu:
Katutaiteilija Ville Hautaluoma –
maalauksia
Helmikuu: Tupu Hult –
modernia tekstiilitaidetta
Toukokuu: Riitta Aho –
pan-, softpastelli- ja akryylitöitä
Marraskuu: Jari Jansson – maalauksia
Etätöihin tai opiskelemaan
kirjastoon
Kirjaston yläkerran kotiseutuhuoneeseen valmistui keväällä 2020 etätyötila, josta löytyy neljä sähköpöydillä ja
satulatuoleilla varustettua työpistettä.
Työtila on käytössä kirjaston palveluaikoina ja omatoimiajalle tilaan on
saatavissa kirjaston henkilökunnalta kuitattava avain, jolloin siellä voi
työskennellä klo 9–21 välillä. Kirjaston
yläkerrasta löytyy myös toinen tila,
jossa voi opiskelun ja työnteon lisäksi järjestää esim. pieniä kokoontumisia. Kirjastossa on käytössä langaton
verkkoyhteys.

Lisäksi: parillisilla viikoilla aikuisten kuoro
keskiviikkoisin klo 19 ja parittomilla viikoilla
raamattupiiri klo 18 srk-talolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 12 srk-talolla.
Partioryhmiä koolla seuraavasti: Siilit (0-2lk)
kerran kuussa sunnuntaisin, Ketut (3-4lk) tiistaisin
klo 16.30-17.30, Pantterit (5-6lk) keskiviikkoisin
klo 16-17 ja 7-8lk ja 9 lk koulutusryhmät
sopimuksen mukaan.
Lisätietoa seurakunnan nettisivuilla,
facessa ja Letulta 050 534 6702.
Uusia kutsutaan myös mukaan!
Hyvän Jumalan läsnäoloa joulun odotukseesi!
www.kuortaneenseurakunta.fi ja
Viiskunnan kirkollisista löytyy lisätietoa!
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Kuvat: Krista Pa

asi

Kaatialan kaivos
herää henkiin
Kaivostoiminta herättää erityisesti aktiivisena aikanaan
vilkasta keskustelua. Yhtäältä iloitaan työpaikoista ja
toisaalta kannetaan huolta ympäristövaikutuksista.
Joku päivä kaivosten toiminta kuitenkin loppuu ja kaivostyöläiset heittävät hanskansa naulaan. Mitä tapahtuu suljetulle kaivokselle?
Kuortaneen kunnan laitamilla sijaitsee toimintansa
lopettanut Kaatialan louhos.
Siinä missä uimarit voivat
nauttia vedellä täyttyneestä
louhoksesta pinnalta käsin,
sukeltajat pääsevät ihmettelemään hylättyjen kaivosten dramaattisia tunneleita,
pystyseiniä ja kirkkaita vesiä.
Kaivosten pohjalta löytyy
taakse jätettyjä kottikärryjä,
saappaita ja autonrenkaita.
Vedenalaisissa kaivoksissa
voi tuntea liikkuvansa ajassa
taaksepäin. Hiljaisuudessa
voi kuulla historian havinan.
Ei ihme, että sukeltajat matkustavat Suomeen ulkomaita
myöten ihailemaan kaivosten kuvauksellisia maisemia.
Kaivosten tunnelit näyttäytyvät labyrintteinä, mis-

sä luolat risteilevät moneen
suuntaan, monessa kerroksessa. Sukeltaja leijuu ja
liikkuu kaivoksissa 3D-maailmassa. Silti kaivosten kartat
ovat edelleen paperille raapustettuja 2D-hahmotelmia
tunneleista. Tämä luo haasteita erityisesti kerrosten välisten yhteyksien ymmärtämiseen.
Kuortaneen kunta ja suomalainen Bottomline Projects -yhdistys ovat yhdistäneet voimansa luodakseen
aivan uudenlaisen ratkaisun
vedenalaisten tunneleiden
kartoitukseen.
Bottomline
Projectsin sukeltajat kuvaavat kaivosta veden alla luodakseen 3D-jäljitelmän Kaatialan kaivoksesta. Projekti
on laajuudeltaan ainutlaatui-

nen, eikä vastaavaa ole aiemmin tehty. Siispä myöskään
valmiita ohjeita mallin luontiin ei ole olemassa, vaan oppiminen tapahtuu tekemällä,
yrittämällä ja erehtymällä.
Vaikka projekti heittää eteen
haasteen toisensa jälkeen,
on ollut hienoa nähdä, kuinka se myös tuo kansallista
ja kansainvälistä osaamista
yhteen toimivien ratkaisujen
löytämiseksi.
Tavoitteena on, että Kaatialan kaivoksen mallista tulee uusi, moderni standardi
kaivossukelluksen turvallisuudelle. Lisäksi toiveena
on, että virtuaalinen 3D-malli
mahdollistaa
kaivoksessa
seikkailun jokaiselle, vaikka
omalta kotisohvalta käsin.
Mallin avulla myös ei-sukel-
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taja voi sukeltaa kaivokseen
sisään älylaitteeltaan ja tutustua maailmaan, missä
kaivoistyöntekijät aikoinaan,
ja sukeltajat nykyään, viettävät aikaansa. Kuortaneen
kunnan tuntemus historiasta
luo mallin ympärille tarinan
ja mahdollistaa kulttuurihistoriallisen tiedon säilömisen.
Luonto vaatii hiljalleen
kaivostaan takaisin, ja vedenalainen maisema elää
jatkuvasti. Vaikka louhinta
on loppunut, kaivos jatkaa
eloaan, pian myös virtuaalisesti. Ehkä tämä tuo vihdoin
myös uusia näkökulmia kaivoskeskusteluun.
Pauliina Ahti, meribiologi
Bottomline Projects,
varapuheenjohtaja

Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa

SALMEN KYLÄSEURA RY

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY
Senioreiden kuntosali-, keilailuvuorot ja lounas-treffit
jatkuvat normaalisti myös kevätkaudella.
Yhdistyksen 2021 syyskokous siirretään pidettäväksi
kevätkokouksen 2022 yhteydessä.
Perinteinen Joulupuuro marras-/joulukuun vaihteessa, paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Tarkempia tietoja tulevista tapahtumista
myöhemmin Lakeuden Portin ilmoituksista.

ELÄKELIITTO KUORTANEEN YHDISTYS RY
Ma 22.11.2021 klo 13 (kahvitus klo 12.30). Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Väentuvalla, Keskustie 33.
2.12.2021 klo 14 EL Kuortane joulujuhla Urheiluopistolla, Ravintola Aallossa. Tarjolla riisipuuroa ja torttukahvit. Ohjelmaa, arvontaa.

Opintopiiri Ruskaryhmä kokoontuu joka kuukauden
ensimmäinen tiistai klo 13 Salmirannassa, Salmentie 82. Tilaisuudet ovat ilmaisia ja kaikki tervetulleita. Aiheina kiinnostavat asiat.
Salmirannan avantouinnit Salmirannassa, Salmentie 82. Avantouintikausi alkoi 1.10. ja päättyy 30.4.
Joulutauko 24.12.–28.12., uudenvuodentauko 31.12.–
3.1. Tiistai naiset 17–20, torstai naiset 18–21, keskiviikko ja perjantai miehet 18–21.
Kausimaksu kerran viikossa 60 €
Kausimaksu kaksi kertaa viikossa 90 €
Kertamaksu 4 €
Lapset alle 16 vuotta puoleen hintaan
Joululahjavinkki, Salmen kyläkirjoja yhä saatavilla
Kuortaneen kirjakaupasta ja Leenalta 0400 859 866.
Salmirantaa vuokrataan tilaisuuksiin tai pitkäaikaisempaan käyttöön. Varaustilanteen näkee www.
nettimokki.com/kuortane/1195 tai soittamalla Leenalle 0400 859 866.
Toivotamme kaikille
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.

Seuraa ilmoittelua Lakeuden Portista.

LÄNSIRANTAASET

Eläinten
Joulurauhanjulistus

Länsirantaaset ry on painattamassa kuvakirjaa
Länsirannan vanhoista taloista, niiden isännistä ja
emännistä. Kirja tulossa myyntiin viimeistään joulukuun alussa. Ennakkotilauksen voi jättää halutessaan sähköpostitse tanjamaarit.takala@gmail.com
tai puhelimitse/whatsapp 0440 332 494.

KESKIVIIKKONA 22.12.2021 KLO 18
AHOLANKANKAAN TERVAHAUDALLA

Länsirantaaset ry toivottaa kaikille Nokipostin
lukijoille oikein hyvää Joulunodotusta!

Paikalle tervetulleita kaikki,
niin maanomistajat, maanvuokraajat,
kuin kyläläiset ja metsästäjät perheineen.
Tarjolla jouluisen tunnelman lisäksi
makkaraa ja mehua elävien tulien loimussa.
Tilaisuudessa noudatetaan voimassaolevia
koronasuosituksia. TERVETULOA!

Ylijoen koulu mukana joulukuhinoilla
pe 26.11. klo 16-20.
Myynnissä leipomuksia ja oppilaiden
jouluaskarteluja.

Kuortaneen metsästysseura ry:n metsästäjät
kiittävät kuluneesta vuodesta ja
toivottavat rauhallista joulua!

Tuotto koulun luokkaretkirahastoon.
TERVETULOA ostoksille!

RUONAN RINKI
Avantouintia Rinkirannassa sunnuntaisin
naiset 15–18, miehet 18–20
Bingoa Rinkirannassa 12.12. klo 15.
Kahvila avoinna tauolla
Perinteiset Loppiaisseurat
Haapaniemessä klo 13. Kahvittelu alkaa klo 12
Ruonan Rinki osallistuu Joulumarkkinoille 26.11.
Tietoa Ruonan Ringin tapahtumista
löytyy Facebookista.

18

Kuortaneen kunto,
yleisurheilujaos

Kuortaneen Reserviläisten ja
reserviupseerien puurotykki on
latingissa joulunavauksessa
26.11.21 klo 16 alkaen - tervetuloa!

Nyt sitä saa
en
vatsansa täyte
p u u r oa !

EteläPohjanmaan
Hallikisat
23.1.22 klo 13
Kuortanehallissa

MLL KUORTANE
Joulupuu on Joulupuu ry:n
ja MLL Kuortaneen
paikallisyhdistyksen organisoima
jokavuotinen hyvän mielen keräys,
jonka tarkoituksena on kerätä joululahjoja
kuortanelaisille lapsille ja nuorille,
jotka muuten saattaisivat jäädä ilman joululahjaa.

Kuortaneen syöpäkerho
Kuortaneen syöpäkerho
on Pohjanmaan syöpäyhdistys ry:n alainen
paikalliskerho. Kerhomme jäseniä ovat kaikki
kuortanelaiset
PoSy:n
jäsenet. Kuortaneen syöpäkerhon tapaamisissa
syöpään
sairastuneet,
heidän läheisensä ja
kaikki muut asiasta kiinnostuneet voivat tavata
toisiaan ja rentoutua mukavassa seurassa. Kerhomme järjestää myös
monenlaista
virkistystoimintaa, teemailtoja ja
retkiä. Kerho kokoontuu
kerran kuukaudessa (rajoitukset
huomioiden).
Kokoontumisten aika ja
paikka ilmoitetaan Lakeudenportti-lehdessä.
Kerho osallistuu vuosittain
valtakunnalliseen
Ro o s a - n a u h a my y n t i i n
ja järjestää paikallisia
arpajaisia
Kuortaneen
Kuhinoilla. Kerätyt varat
käytetään kerhon virkistystoimintaan.
Poh-

janmaan Syöpäyhdistys
järjestää lisäksi ammattimaisesti ohjattuja, eri
kohderyhmille (potilaat,
omaiset, eri diagnoosit)
suunnattua vertaistukitoimintaa.

MLL Kuortaneen paikallisyhdistys
toivottaa jokaiseen kotiin rauhaisaa joulunaikaa!

Joulupuusta
voi hakea pakettikortin ja
toimittaa lahjan seuraavina
ajankohtina:

Mikäli tunnet tarvetta
vertaistuelle, ole yhteydessä
Pohjanmaan
Syöpäyhdistyksen
lähimpään neuvonta-asemaan:
www.pohjanmaansyopayhdistys.fi/
yhdistys/yhteystiedot/

18.11-25.11
Kuortaneen Urheiluopiston
vastaanottoon
aukioloaikojen mukaisesti
26.11 klo 16-20.30 sekä
27.11-28.11 klo 13-18
Kuortaneen
S-Market

Lämpimästi tervetuloa
toimintaan mukaan.
Ota yhteyttä!
Terveisin Kaija ja Eila
Puheenjohtaja:
Kaija Kiviluoma
Puh. 050 587 5352
kaija.kiviluoma@
gmail.com

Kuortaneen perussuomalaiset
ovat mukana
Kuortaneen joulunavauksessa
26.11 klo 16 alkaen.

Sihteeri: Eila Kuusisto
Puh. 040 502 9560
kuusistoeila75@
gmail.com

Tule perusteltalle keskustelemaan
ja maistelemaan perusmakkaraa.
T. Kuortaneen ps hallitus
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Liiku &
Nauti
T E RV E T U LOA K U O RTA N E E N U R H E I LU O P I S TO L L E !
LIIKU JA NAUTI:

L A H J AV I N K K I :

Nauti huippuolosuhteista ulkona ja
sisällä Urheiluopistolla:

Verkkokaupastamme helposti
LAHJAKORTTI ALK. 50 €

Vuokraa kenttä pelailuun tai välineet omaehtoiseen liikkumiseen vastaanotostamme.
Koe vauhdin hurmaa Fatbike-pyörillä kaikkina vuodenaikoina!

50 € arvoisella lahjakortilla voi maksaa esim.
ruokailuja, uinteja, kuntosalikäyntejä, kenttävuokria tai testejä. Sitä voi käyttää osamaksuna majoitukseen tai kursseihin. Keilahallissa
voi keilata useamman kerran.

Varaa kenttä vaikkapa tenniksen, pickleballin tai sulkapallon pelaamiseen. Kaikkiin
aktiviteetteihin voit varata myös yksityisohjauksen!

Lahjakortti on voimassa vuoden ostopäivästä.
Sitä ei voi käyttää alkoholi eikä tupakkatuotteisiin. Maksun jälkeen voit tulostaa lahjakortin verkkokaupassamme.

K U O R TA N E . C O M / L I I K U N TAT I L AT

S H O P. K U O R TA N E . C O M

TA PA H T U M A K A L E N T E R I S TA M M E löydät ajankohtaisten tapahtumien lisäksi uimahallin ja
jäähallin yleisövuorot. Kalenteri päivittyy jatkuvasti, joten sitä seuraamalla tiedät parhaiten, mitä
meillä on tarjolla!

R AV I N T O L AT
AV O I N N A
J O K A PÄ I VÄ !
Jouluinen Á la carte tarjolla ravintola
Aallossa ja Joulun buffetmenu tilattavissa
ryhmille.
26.11. Kuurnan pihassa myynnissä uunituoretta joululeipää ja muita herkkuja.
Tervetuloa!
15.12. klo 16.30 - 19.00 Eppulan
päivällisellä jouluisia ruokia, 12 €/hlö
16.12. klo 11.00 - 13.30 Jouluateria tarjolla
ravintola Aallossa, 25 €/hlö

Sivustomme etusivulle nostetaan myös ajankohtaiset asiat ja joulun lähestyessä löydät myös
Kuortanehallin ja keilahallin joulunajan aukioloajat. Kuortanehallille on hankittu runsaasti lisää
kuntosalilaitteita, tervetuloa liikkumaan ja nauttimaan kunnon treeniolosuhteista!

J O U L U A AT T O N A 24.12.

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

J O U L U H E R K K U J E N kotimyyntiä myös ravintolassa ennen joulua. Lisätietoja somessa
@ K S M - R AV I N T O L AT ja Urheiluopiston
nettisivuilla.

klo 12.00 - 15.00 joulupuurobuffet, 12 €/hlö
klo 18.00 - 21.00 jouluateria Aallossa, 25 €/hlö

Ravintolat ja apteekin sivupiste palvelevat
myös jouluaikana päivittäin. Tervetuloa!
Ku o r t a ne e n Urheil uo p isto , Op istotie 1, 63100 Kuort ane
Pu h. 0 6 5 1 6 6 111, www. kuo rtane. co m

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