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Kuk-ku-ru-kuu Kuurtane!

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.

Vuoden vaihtuessa
Vuoden 2023 taite lähestyy
kovaa vauhtia. Kuntiin uusi
vuosi tuo merkittäviä muutoksia, kun yli kymmenen
vuoden ajan mallilla jos toisellakin valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus viimein toteutuu. Hyvinvointialueiden toiminnan
käynnistyminen tulee koskemaan sote-asioiden lisäksi myös pelastustoimea.
Osaan Suomen kunnista uudistus vaikuttaa merkittävästi niiden tehtäväkentässä,
kun sote-asiat siirtyvät kunnasta pois ja paljon kunnan
henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle. Osassa taas muutos koskettaa lähinnä taloutta, väheneehän ensi vuonna
kunnan menoista ja tuloista
molemmista noin puolet sote-menojen poistuessa sekä
verotulojen ja valtionosuuksien pienentyessä. Kuortaneella sote-tehtäviä kunnan toimintana ei ole ollut
enää vuoden 2015 jälkeen,
ja muutos kunnassamme näkyykin eniten taloudessa ja
budjetin muodostumisessa.
Kuitenkin sote-uudistuksella on Kuortaneella vaikutusta myös toimintaan. Uudistuksesta johtuen soten
ja sivistyksen ruoantuotanto
ei voi jatkua keskitetysti samoissa tiloissa, niin että hyvinvointialue tuottaisi ”sote-ruokaa” ja kunta ”sivistysruokaa”. Myöskään järkeviä
korvaavia tiloja jommallekummalle näistä toiminnoista ei ole kunnassa tarjolla, eikä tuotannon hajauttaminen
soten ja sivistyksen ruoantuotannon kesken kannatettavaa olisikaan. Samoissa tiloissa keskitetysti tapahtuva
ruoantuotanto kun on nähty hyväksi, toiminnallisesti
ja taloudellisesti tehokkaak-

si tavaksi ravintohuollon toteuttamiseen. Ratkaisuna tämän toimintamallin edelleen
jatkumiseksi on tarjoutunut
ruoantuotannon siirtäminen
kunnan ja hyvinvointialueen
yhteiseen niin sanottuun
in-house -yhtiöön, jolta molemmat omistajat ostavat
tarvitsevansa ateriat (kunta sivistyksen ja hyvinvointialue soten ruoan). Yhteistyössä hyvinvointialueen sekä Isojoen ja Soinin kuntien
ja Ähtärin kaupungin kanssa on kuluvan vuoden aikana valmisteltu yhteisen yhtiön perustamista. Valmistelu alkaa olla loppusuoralla,
ja kunnanhallitukselle sekä -valtuustolle tullaan marraskuussa esittämään yhtiön perustamista. Muutoksen
toteutuminen itse toimintojen tasolla mahdollisimman
kivuttomasti ja ”näkymättömästi” on tärkeää erityisesti
henkilöstön kannalta, joiden
osalta yhtiöön siirtyminen tulee koskemaan ruoantuotantotehtäviin kuuluvia.
Ensi vuosi tuo tullessaan
siis isoja muutoksia. Niiden
suuruusluokka on merkittävä, kun niitä tarkastellaan ja
verrataan historiaan sisältyneisiin kunnallisiin uudistuksiin. Tulevinakin vuosina
kunnassa tarvitaan tarkkaa
toiminnan ja talouden suunnittelua tasapainoisen talouden varmistamiseksi. Tälle lisäkorostuksensa luo jo alkuvuodesta käynnissä ollut
Ukrainan kriisi, joka heikentää talousnäkymiä ja luo epävarmuutta tulevaan. Varautumiskysymykset ovat kunnissa yhä hyvin ajankohtaisia,
teemat vain koronapandemian jälkeen laajentuneet.
Samanaikaisesti on tärkeää
kuitenkin säilyttää edelleen
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myös kehittämishalu ja -näkemys. Uudistusten pyörteissä myös kunnalta kysytään uudistumiskykyä, eikä
eteenpäin kulkeminen saa
pysähtyä. Vastavirtaan uitaessakin pysähtyminen tarkoittaa taaksepäin ajautumista. Hyvät eväät eteenpäin menemiseen tarjoaa
Kuortaneella
syyskuussa
kunnanvaltuuston hyväksymä uunituore kuntastrategia
vuosille 2022–2030. Vaikka
strategian aikajänne on pitkä ja se katsoo kauas, tullaan asiakirja uudistamaan
kerran valtuustokaudessa ja
arvioimaan päivitystarvetta
vielä kuluvankin valtuustokauden aikana. Koska maailma muuttuu nopeasti, tulee
strategian myös olla sisällöltään muuntojoustava.
Strategiaa on valmisteltu
yhdessä valtuutettujen kanssa, ja sen työstämisessä on
hyödynnetty asukas- ja henkilöstökyselyä.
Strategiassa on huomioitu kunnan uusi toimintaympäristö vuoden
2023 taitteen jälkeen. Visiona strategiassa on Kuortane – Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta. Strategisina päämäärinä ovat kunnan

vetovoiman vahvistaminen,
tasapainoinen kuntatalous,
laadukkaat palvelut eri-ikäisille, yritysten toimintaedellytysten parantaminen sekä
osaava ja hyvinvoiva henkilökunta. Päämäärät sisältävät tavoitteet sekä niiden toteutumista todentavat mittarit. Strategia huomioidaan
kunnan vuosittaisissa talousarvioissa, lisäksi sitä ”jalkautetaan” eli tuodaan vielä
konkreettisemmalle tasolle
alastrategioiden tai toimintaohjelmien kautta. Eräs tällainen tulee olemaan aluesuunnitteluun liittyvä toimintaohjelma, jota valmistellaan
parhaillaan. Strategian läpikäynti ja miettiminen oman
työn kannalta on luonnollisesti tärkeää kunnan kaikissa toimintayksiköissä. Kannustan kaikkia kuntalaisia ja
kunnan henkilökuntaa tutustumaan kunnan uuteen
strategiaan! Strategia löytyy
osoitteesta: kuortane.fi/strategiat/
Avoimin, innostunein ja
odottavin mielin uutta kohti.
Hyvää syksyn jatkoa kaikille
lukijoille!

Teemu Puolijoki
kunnanjohtaja

Kukku-ru-kuu Kuurtane!
Terveiset Vaasasta! Ruskan värittämä tienoo kertoo
syksyn olevan jo varsin pitkällä. Uhmatakseni syksyistä ilmaa, laitan mustan kesähattuni päähän ja teen aikamatkan kesän muistoihin.
Saapuessani
kesäkuun
ensimmäisenä päivänä Kuortaneelle turistilasit päässä,
muistan miettineeni, kuinka
uuden edessä olinkaan. Tietämykseni pohjautui lähinnä aiempiin käyntikertoihini Urheiluopistolla ja Mäyryn
Nesteellä. Jännityksen kipristelyä vatsassa aiheutti myös lähtökohta, että sain
kunnian toimia kunnan ensimmäisenä pilottikokeiluna
tässä kesäsomettajan pestissä. Kaikki oli uutta, mistä
aloittaisinkaan?
Googlaillessa ja kuulostellessa selvisikin, että rajausta oli tehtävä, sillä Kuortaneella somesisällön aiheita
oli paljon. Kalenterini alkoikin täyttymään tapaamisista kolmen isomman teemani myötä, joita olivat Yrittäjyyden polulla, Kesäkasvo ja
Kylän raitilla. Jokaisella näistä osioista oli oma tärkeä
roolinsa Kuortaneen tunte-

mukseni lisäämisessä. Muistan keskustelut eri ihmisten
kanssa, joiden myötä Kuortaneen kunnan slogan, Elämisen hehku, tuntui saavan äänet ja kasvot. Jokaisella heistä oli omat erikoisalueensa,
joka toi heidän elämään sisältöä. Oli harrastuksia, töitä,
koti ja erilaisia vapaaehtoistyön muotoja. Kaiken tarjosi
Kuortane. Lauri Tähkän Polte-kappaletta
lainatakseni
Kuortane on sytyttänyt heihin ”roihun riehumaan”.
Kesäpestissäni
pääsin
raapaisemaan pintaa Kuortaneen
mahdollisuuksista.
Oli hauskaa kuulla palautteita, joissa kerrottiin somesisällöissä tulleen esiin myös
heille uusia paikkoja. Mieltäni
lämmitti suuresti sekin, että
paikallisten lisäksi matkaani
seurasi myös henkilöitä, joita elämä on vienyt kotikunnaltaan toisaalle. Kotikunnalla tapaa säilyä aina erityinen
paikka sydämessä, jonne voi
aina myös palata. Oli mahtavaa, että kesän edetessä minua rohjettiin lähestyä niin
palautteiden kuin kyläilykutsujenkin kera. Vaikka olikin
ihan parasta kulkea turistila-

sit silmillä pitkin pitäjää, kuului suosikkihetkiini myös erityisesti pestini loppuaikana
se kun aloin tunnistaa ihmisiä, sillä osan kanssa törmäiltiin pitkin kesää tapahtumissa.
Tuntui onnekkaalta, että
kesäpestini ajoittui kesään,
jolloin Kuortaneella järjestettiin terwaviikko. Tämä ohjelmantäyteinen viikko oli kesäpestini huipentuma, jolloin
pääsin tutustumaan lähempää Kuortaneen historialliseen tervanpolttoperinteeseen. Aistini saivat aivan uuden kokemuksen, kun pääsin
kokemaan myös perinteikkään tervakasteen – peräti
kolme kertaa. Tervan omintakeinen karvas maku kielelläni, tervahaudan sytytyksen
aikainen kuumuus ihollani
ja tervan tuoksu mielessäni muistan kokemuksen varmasti aina. Kun elokuussa
palasin maakuntarajan toiselle puolelle, muistan kuinka tervahöyryissäni pyrähdin
hyrrän lailla paikallislehden
toimitukseen ja kävin ”haistattamassa” kaikille tervasiiralta saamani pienen puisen
tervaukon tuoksua. Kuulumisia riitti jaettavaksi kaikesta
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kokemastani.
Sitähän sanotaan, että kuvat kertovat enemmän kuin
tuhat sanaa. Sellainenkin aika merkittävä plussa somettajan työssä oli, että tulipahan kerrankin otettua kuvia
ja videoita. Kaikkiaan vajaa
3000 kuvaa on koneellani
muistuttamassa tästä mahdollisuuksien kesästä. Kehotankin, että mitä jos laitetaan puskaradio laulamaan
ja viestitään Kuortaneen hienoista
mahdollisuuksista.
Omalla kohdallani kävi ainakin niin, että paljon toivoin,
vielä enemmän sain!

Hymyillään, kun tavataan!

Merja Tuukkanen

KONSERTISSA ESIINTYY
Kuortaneen soittokunta
Korsukööri
Canto-ryhmä
KONSERTIN JÄRJESTÄÄ KUORTANEEN KUNTA

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

Tunnus sloganin kanssa

YMPÄRISTÖOSASTO TIEDOTTAA

”Osoitenumeroinnin
saa toteuttaa
haluamallaan tavalla,
kunhan näkyvyydestä
pidetään huolta.”

Rakennusten
osoitenumerointi kuntoon
Maankäyttö ja rakennuslaki määrää, että rakennukset
tulisi merkata niin että osoite numerointi on hyvin nähtävillä. Tässä Kuortaneella
on suuria puutteita. Tärkein
taho, jota varten numerointia
tarvitaan, on pelastuslaitos.
“Onnettomuustilanteen
sattuessa kohteen osoitteen
löytäminen on ensiarvoisen
tärkeää, jolloin apu löytää
helposti paikalle. Puutteelliset ja vaihtelevat osoitemerkinnät saattavat hidastaa
avun saantia hätätilanteissa ja voivat pahimmillaan aiheuttaa useiden minuuttien
viiveen.” sanoo vt. palomestari Marko Riikonen Kuortaneen paloasemalta.
Osoitemerkinnöissä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (895/1999),
jonka noudattamista valvoo
rakennusvalvontaviranomainen. Kiinteistöjen osoitenumerot määrittelee kunnan
rakennusvalvontaviranomainen.
“Ongelma on suurin vapaa-ajan asunnoilla ja van-

hoissa asuinrakennuksissa.
Remonttia tehdessä olemassa olevakin numerolaatta on
helposti unohtunut kiinnittää takaisin seinään, sitä ei
koskaan ole ollutkaan tai se
muuten vain on mennyt hukkaan. Varsinkin monella vanhalla mökillä ei ole ollut edes
osoite numeroa, ja usein on
myös epäselvyyksiä mikä se
numero on.”, kertoo Kuortaneen kunnan rakennustarkastaja Katja Karonen.
Jos itse epäilee omansa
tai naapurin numeroa kannattaa soittaa rakennustarkastajalle, jonka tehtäviin
kuuluu numerointien ja tiennimien ylläpito Kuortaneella.
Kuortaneella on paljon epäselvyyksiä numeroinneissa ja
jopa tiennimissä.
”Uutta numerolaattaa ei
kannata ostaa ennen kuin on
varma numerosta. Soittamalla tai sähköpostia laittamalla saadaan selvyys ja vaikka
tehdään uusia osoitteita tarpeen mukaan.” muistuttaa
Karonen.
Osoitteen antamisessa on

Joulukahvitarjoilu
to 15.12.2022

monta sääntöä, joten itse ei
voi mieluisinta valita. Lisäksi on huolehdittava siitä, että uusi osoite huolehditaan
kiinteistöllä oleville rakennuksille sekä muille viranomaistahoille.
”Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu uusista osoitteista ilmoittaminen pelastuslaitokselle, postille ja
väestörekisteriin sekä kartoille. Samalla kun viranomaisille laitetaan tietoja,
koitan laittaa myös vastaavat
tiedot muun muassa Google
Maps:in. Eli jos kartta näyttää
osoitteen väärin kannattaa ilmoittaa minulle ja laitan palauteosoitteen kautta päivityksiä eteenpäin.”, Karonen
summaa.

Ohjeet
osoitenumerointiin
Rakennuksen omistaja vastaa kiinteistön osoitenumeron ja porrashuoneiden tun-

nuksien näkyvyydestä kadulle tai muulle liikenneväylälle asti. Osoitenumerointi
on oltava kooltaan riittävän iso, vähintään 12 cm sekä erottua selkeästi taustastaan. Merkinnän tulee näkyä
myös pimeällä (heijastava tai
valaistu) sekä opastaa hälytysajoa kiinteistölle.
Mikäli kiinteistö ei näy nimetylle tielle tai pihaan on
matkaa tieltä enemmän kuin
50 metriä, sijoitetaan opastava osoitenumero myös tien
varteen noin 120–150 cm
korkeaan tolppaan.
Osoitenumeron näkyvyydestä on pidettävä varsinkin
kesällä huolta, ettei kasvillisuus pääse peittämään osoitemerkintöjä.
Useammalle samalla tontilla olevalle rakennukselle
tulee tarvittaessa olla tonttiopastetaulu. Taulu sijoitetaan parkkipaikalle tai sisääntulotien varteen.

HELI LAAKSONEN
lukee runojaan
valtuustosalissa klo 14

Vapaa pääsy,

klo 13 alkaen Kuortaneen kunnantalolla

KUORTANEEN KULTTUURITOIMI
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LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA
JAKAMATTA JÄÄNEET
AVUSTUSMÄÄRÄRAHAT
HAETTAVISSA
Sivistyslautakunta julistaa keväällä vuodelle 2022 jakamatta jääneet
avustusmäärärahat liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan haettavaksi 28.11.2022 mennessä.
Kulttuuritoimi 505 €, Liikuntatoimi erityisavustus 4000 € ja koulutusavustus 600 €.
Hakulomakkeita on saatavana kunnanviraston neuvonnasta,
sivistysosastolta ja kunnan nettisivuilta.
Anomukset liitteineen tulee
osoittaa sivistyslautakunnalle, os.
Keskustie 52, 63100 Kuortane.
Tarkempia tietoja saa tarvittaessa
nuoriso- ja kulttuurisihteeriltä:
annukka.salminen@
edu.kuortane.fi, 040 739 4451
tai liikuntasihteeriltä:
tuomas.mikkola@
edu.kuortane.fi, 040 631 7442.
Lisäksi liikuntatoimi pyytää ehdotuksia vuoden 2022 Kunnon
Kuntalaisen valinnasta sekä urheilustipendien saajista marraskuun
loppuun mennessä.
Kuortaneen kunta,
Sivistyslautakunta

Tule ilman
ajanvarausta!

• Kuortane on mukana Harrastamisen Suomen Mallin -hankkeessa, jonka kautta tarjotaan erilaisia kerhoja joka koululla. Tarjolla on muun muassa
vesiliikuntakerhoa, kokkikerhoa, käsityökerhoa, teknologiakerhoa, liikuntakerhoja ja moponkorjauskerho. Lisätietoja
www.kuortane.fi/harrastekerhot .
• Liikuntatoimen maksuttomat yleisövuorot Opiston Ilkka-Areenalla
keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin (vuorot tarkemmin www.kuortane.fi/yleisövuorot)
• Liikuntatoimen ylläpitämä Ikäihmisten liikuntakerho perjantaisin klo 10–
12 Nukessa Kuurnan alakerrassa.
• Nuorten Höntsävuorot Alvarin koulun liikuntasalissa:
2. asteen opiskelijat
tiistaisin klo 17-18
yläkoululaiset torstaisin klo 17-18
• Talviliikuntapaikat avataan sääolosuhteiden mukaan joulukuun ja
tammikuun aikana. Opiston alueelle pyritään saamaan retkiluistelurata
uutena palveluna. Valkealammen ensilumen ladulle tulee kirjastoon lainattavia kausikortteja. Näiden lisäksi Kirjaston omatoimivälinelainaamo
on kuntalaisten käytössä, minkä valikoimaa täydennetään säännöllisesti.
Kortesmäen alueelle hankkeen kaut-

ta rakennettu ulkoilureitti on käytössä, mutta reitti viimeistellään kevään
2023 aikana.
TAPAHTUMAT
• 30.11.2022 klo 18 Mestariliikkujien
2021–2022 ja kesäpyöräilyn palkitsemistilaisuus kunnantalolla keskiviikkona (tarjoilu klo 17.30 alkaen), lisätietoja ja tulosilmoitukset www.kuortane.fi/
mestariliikkujat.
• Talven
Mestariliikkujien
kausi
1.10.2022-30.4.2023 on alkanut
• 8.12. klo 15–19.30 koko perheen
puuhailta Nukessa. Illan teemana hyvinvointi, liikkuminen ja yhdessäolo.
• 16.12.2022 klo 18 Kuortaneen kunnan ja Kuortaneen Kunnon urheiluvuoden 2022 palkitsemistilaisuus Alvarin koululla. (tarjoilu klo 17.30 alkaen).
• 22.1. Kuutamohiihto 1
• 17.–19.2.23 Kuurtanes-hiihto
• 22.3. Kuutamohiihto 2

AVOINNA TORSTAISIN KLO 14-16

Tervetuloa!
Onko suunta hukassa?

Mietityttääkö raha- tai
talousasiat?

Tarvitsetko uraohjausta tai
käyntiä
ammatinvalintapsykologille?

Tarvitsetko apua
työhakemuksen tekoon?

Ohjaamossa
on aina
etäyhteys
Kelaan!

Asuntoasiat ajankohtaisia?
Kelan asiat mietityttää?

Jos et tiedä mistä aloittaa,
aloita Ohjaamosta!
Keskustie 45 (nuorisotiloissa), Kuortane
Jonna Hakala, p. 0400139813
ohjaamokuusiokunnat@edu.kuortane.fi
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@ohjaamokuusiokunnat
Ohjaamo Kuusiokunnat

Valtatie 18 tulisi
linjata tulevaisuudessa
Mäyryn kautta
Vuoden 2022 aikana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta ollut
käynnissä niin sanottu pääsuuntaselvitys välillä Seinäjoki – Alavus (Hakojärvi).
Selvityksessä on tarkasteltu
valtatie 18:n eri linjausvaihtoehtoja kyseisellä välillä, käytännössä koskien tien
linjaamista nykyistä Seinäjoen (Nurmon) Kouran ja Alavuden Sydänmaan kautta
kulkevaa reittiä (reitit VE1A
ja VE1B) tai vaihtoehtoista
Kuortaneen Mäyryn kautta
kulkevaa reittiä pitkin (reitti
VE2). Kaikki vaihtoehdot tulisivat edellyttämään tien kehittämistoimenpiteitä.
Hankkeessa toimineen ohjausryhmän enemmistö on
selvitystyön myötä päätynyt Koura-Sydänmaa-reitin
kannalle. Myös ELY on päättänyt näkemyksenään, että
valtatien jatkosuunnittelussa
edetään ensisijaisesti nykylinjaan tukeutuvan päävaihtoehdon mukaisesti.
Kuortaneen kunnan selvänä kantana on, että valtatie 18 tulisi linjata tulevaisuudessa Mäyryn kautta, jolle on
olemassa paljon perusteita:
1) VE2-linjauksessa ei ole
yksityistieliittymien poistamistarvetta siinä määrin kuin
VE1-linjalla.
2) VE2-linjaus on kustannuksiltaan edullisempi kuin
VE1-linjaus. Tällä on merkitystä julkistalouden tilanteen
kannalta. On myös huomioitava, että valtatie 18:lla ehkä kriittisin kehittämiskohde on tällä hetkellä Ähtärin
ja Multian alueella oleva niin
sanottu Multian oikaisu. Tie-

tä tulisi tarkastella nykyistä
enemmän kokonaisuutena
välillä Vaasa-Jyväskylä. Jos
rahaa käytetään VE1-linjauksen vaatimassa määrin (arviolta noin 60–70 milj. euroa),
jääkö tällöin enää mahdollisuuksia esimerkiksi Multian
oikaisuun?
Mäyryn linjauksen on arvioitu maksavan selkeästi VE1-alkuisia linjausvaihtoehtoja vähemmän, noin 40
milj. euroa. Kuortaneen huolena on, vaarantaako kalliin
vaihtoehdon valinta sen, ettei maakuntien ylittävä valtatien kokonaiskehittäminen
tule pitkään aikaan valmiiksi? Merkittävästi kalliimman
vaihtoehdon valinta saanee
aikaan myös sen, ettei tielle ainakaan vuosikausiin tulla tekemään merkittäviä kehittämistoimia? Koko tien kehittäminen valtatietasoiseksi
tulisi tapahtua kohtuullisessa ajassa. VE2-linjausvaihtoehto edistäisi seudullista ja
ylimaakunnallista yhteistyötä, joka tulevaisuudessa tulee olemaan yhä tärkeämpää muun ohella myös tiehankkeissa. Nyt on katsottu
maailmaan liian suppeasti,
huomioimatta ylimaakunnallisuutta riittävästi.
3) Kuortaneen Mäyry on
syöttöliikenteen
kannalta risteysasema, josta liikenne suuntautuu 4–5 suuntaan
(Seinäjoelle, Lehtimäelle /
Soiniin, Alavudelle sekä Lapualle / Alajärvelle). Onkin
tärkeää muistaa muun muassa Järviseuduntien (Maantie
711) kautta avautuva ”pohjoinen ulottuvuus”, jota kautta liikennettä kulkee paljon
etelä-pohjoinen-suunnassa
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ja jota esimerkiksi Järviseudun teollisuus käyttää paljon kuljetuksissaan. Järviseuduntien osalta on käynnistymässä näinä päivinä sen
kehittämiseen tähtäävän tiesuunnitelman laatiminen, ja
tieyhteyden
parantaminen
Järviseudun suuntaan on
myötätuulessa.
Mäyry on tärkeä myös
elinkeinopoliittisesti,
esimerkiksi
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu Kuortaneen Urheiluopisto valmennuskeskuksena on
sen kautta helposti ja nopeasti saavutettavissa. Mäyryssä sijaitsee myös vilkkaasti käytetty liikenneasema. Kantatie 66:n merkitys
väylänä etelä-pohjois-suuntaisen liikenteen palvelemisessa tulisi ymmärtää ja huomioida nykyistä paremmin.
Kantatie toimii vaihtoehtoisena etelä-pohjoisväylänä valtatie 3:lle. Mäyryn, Kantatie
66:n ja Maantie 711:n muodostama, jatkossa entisestään vahvistuva kokonaisuus,
voimistaa
tulevaisuudessa
myös selvityksen VE2-linjauksen merkitystä.
Myös itse selvitysraportti jätti Kuortaneen mielestä
kehitettävää, esimerkiksi liikenteen siirtymiseen liittyvä ongelmatiikka. Raportissa siirtymisen eroja on mielestämme korostettu liikaa
VE1-linjauksen eduksi. On
esitetty, ettei Alavuden ja
Virtain suunnista liikenne siir-

tyisi käyttämään Mäyryn reittiä, mikäli siitä tulisi valtatien
uusi linjaus. Mikäli VE2-linjaus tehtäisiin valtatietasoiseksi, olisi se kuitenkin oletettavasti houkuttelevampi vaihtoehto kuin rautateitä ylittävä
Koura-Sydänmaa-reitti. Koko selvitystyön lähtökohtana
on ollut 100 km:n tuntinopeus koko suunnitteluvälillä, joka Mäyryn reitillä suuresti toteutuu jo tällä hetkellä.

Kuortaneen kunta
näkee, että asiaperusteet linjaukselle
Mäyryn kautta olisivat
vahvat ja selkeät.
Kuortaneella
katsotaan
tieyhteyksin
kehittämisen
kannalta tulevaisuuteen valoisin ja positiivisen mielin.
Kunta sijaitsee logistisesti hyvässä paikassa, joka luo
paljon mahdollisuuksia. Pääsuuntaselvityksen
myötä
Mäyryn risteysalueen kehittäminen on kirkastunut entistäkin selvemmäksi kehittämiskohteeksi. Risteyksen
suunnittelu vastaamaan tulevaisuudessa
entisestään
todennäköisesti lisääntyvää
liikennemäärää on tärkeää.
Tässä tarvitaan tiivistä ja aktiivista yhteistyötä niin oman
kuin naapurimaakuntien sekä valtion kanssa. Sujuva ja
turvallinen liikenne on kaikkien etu.

Teemu Puolijoki
kunnanjohtaja
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Esityksiä Kuurnan lavalla • Ohjelmaa lapsille ja aikuisille • Joulukulkue ja kinkkuarvonta
Joulutori keskellä kylää Kuurnan pihapiirissä, Keskustie 45
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Kuortaneen
Joulunavaus
& Joulumarkkinat
perjantaina 25.11. klo 16-20
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nkkisääti
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Joulupukk i
saapuu
k lo 1 8

Klovni
Sebastian
klo 18.30

Mimi ja
Kuku
k lo 1 9 . 1 5

Tunnus sloganin kanssa

KINKKUARPA
Nimi:

Kysy Joulutorin myyntipaikkoja Aapolta,
aapo.petajaniemi@kuortane.fi tai 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
corehenija
con comPaikkojen
hinnat:
Valmis
pöytätelttapaikka 20 €
mo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et
77
(pöydän leveys
160
cm).
Oma
3x3m
20 € ja suuremmat 30 €.
pero mo berum
atis evelita
tecturio
vit fugitatiteltta
aut por autatent
quibus andus.

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

Teksti Tuomas Ojajärvi | Lähteet www.kotiseutuliitto.fi

Nokiottat – Kuortane ja kuortanelaiset 1860–1960 valittiin vuoden kotiseututeos
-kilpailun voittajaksi Turun
kirjamessuilla lauantaina 1.
lokakuuta. Voittajan valitsi ritarikuntien kansleri Jussi Nuorteva, jonka mukaan
”Teos on tutkimuksellisesti korkeatasoinen. Se perustuu erittäin laajaan lähdeaineistoon ja suorastaan
läkähdyttävän laajaan kirjallisuusluetteloon. Yksittäiset
tekstikohdat on todella perusteellisesti dokumentoitu”.
Valinta tuli lopulta yllätyksenä niin kirjoittajille kuin ohjausryhmän jäsenillekin.
“Olihan se yllätys, mutta kun olimme päässeet kolmen parhaan joukkoon, niin
silloin välähti mieleen, että jos sittenkin. Oli mahtava
onnistumisen tunne, kun yhdessä kirjoittajien ja ohjausryhmän kanssa saimme valmiiksi sellaisen kirjan Kuortaneen historiasta kuin olimme
aluksi suunnitelleetkin.”, sanoo ohjausryhmän puheenjohtaja Rauno Laitila
“Tämä oli minulle kolminkertainen yllätys. Ensin Aino-Maija Niemelä soitti, että
kirja on ilmoitettu kilpailuun.
Sitten tuli tieto finaaliin pääsystä ja sitten vielä voitosta. Kotiseutukirjoja tehdään
Suomessa paljon. Pitäjänhistoria ei ehkä tyylilajina ole
niitä kaikkein helpoimmin sulateltavia, ja siksi ajattelin joka vaiheen jälkeen, että tämä
oli nyt enemmän kuin odotin.
Olen tosi kiitollinen Vuoden
kotiseututeos-palkinnosta,
mutta aivan yhtä hyvältä tuntuu se, että kuortanelaiset
pitivät kirjaa niin hyvänä, että halusivat lähettää sen kil-

pailuun.”, iloitsee pääkirjoittaja Teppo Ylitalo.
”Itseään koskevan tiedon
tuottaminen on yksi kunnan
perustehtävistä. Oman historian kirjoittaminen on hyödyllistä, arvokasta ja ainutkertaista. Siksi se kannattaa
tehdä
kunnianhimoisesti”,
Sulevi Riukulehto kertoo kihisevänsä tyytyväisyydestä
ryhmän saaman palkinnon
vuoksi.
Sekä ohjausryhmä että kirjoittajat suhtautuivatkin
alusta alkaen kunnianhimoisesti Nokiottat-teoksen tekemiseen. Kirjan tekoaikaa
muistellaan nyt kiireisenä,
jossa ei työtunteja laskettu.
Kuortaneeseen jäätiin “kiinni”
ja tätä samaa toivotaan kirjan
lukijoille. Vuoden kotiseututeos –kilpailun voitto merkitseekin paljon myös koko
kunnalle.
“Toivottavasti valinta tuo
esiin Kuortanetta positiivisella tavalla ja herättää sellaistenkin mielenkiintoa, joille
paikkakunta ei ole aiemmin
niin tuttu. Eniten toivon kuitenkin, että valinta voisi olla
nostamassa esiin kuortanelaisten tarinaa omien juurten
ja oman identiteetin vahvistamiseksi. Kuortane on erityinen paikka ja sillä on erityinen tarina.”, sanoo Ylitalo.
“Eräs suurimmista merkityksistä kunnalle on mielestäni se, että nyt Kuortaneen
kunnalla on oma historia kirjoitettuna. Suuri merkitys
teoksella on myös historian
asioiden levittäminen kuntalaisten tietoon. Kirjaan on nyt
koottu merkittävät asiat kuntamme vaiheista eivätkä näin
pääse unohtumaan.” jatkaa
Laitila.
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Kuva A. Halme

Nokiottat
vuoden kotiseututeos

Liisa Ruismäki ja Aino-Maija Niemelä vastaanottamassa
Vuoden kotiseututeos -palkintoa. Palkinnon luovuttivat
Jussi Nuorteva ja Jukka Hako.

Jussi Nuortevan
perustelut
Nokiottat-teoksen
valitsemiselle Vuoden
kotiseututeokseksi
Yksi teoksen piirre herätti heti sen avattuani pientä hymyä. Nyt pitää pyytää
anteeksi pohojalaasilta, jos
luen jotain väärin: ”Vieläkää
ei olla seijerillä, ketä ensimmääset kuurtanelaset mahtoo olla. Yhyrestä puusta koverretulla ruuhella, kuurnalla, kuulemma tuliat. Ja siitä
keksivät nimen.” Näin alkaa
teoksen ensimmäinen johdantoluku, jonka on murteistanut Aino-Maija Niemelä. Mainio pieni yksityiskohta,
joka epäilemättä saa teoksen tuntumaan paikallisista
omalta.
Kuortaneen historia on lukemistani teoksista perinteisin toteutukseltaan. Se on
laaja, 639 sivun mittainen, ja
sen henkilörekisterissä on
yli 1500 nimeä. Katsoin, että sukupuolijakauma näyttää tässä teoksessa kuitenkin kattavan tasa-arvolain
vaatimukset. Myynti on siis
taattu, jos jokainen, jonka nimi on mainittu, haluaa teoksen itselleen. Teos on perinteinen myös siinä mielessä,
että se on toteutettu Kuortaneen
kunnanhallituksen

vuonna 2016 tekemällä päätöksellä ja kunnan rahoituksella. Sen toteutuksen kunta
päätti tilata Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilta. joka
vastasi tutkimusryhmän kokoamisesta ja tehtävien jakamisesta tutkijoiden kesken.
Teos on tutkimuksellisesti korkeatasoinen. Se perustuu erittäin laajaan lähdeaineistoon ja suorastaan
läkähdyttävän laajaan kirjallisuusluetteloon. Yksittäiset
tekstikohdat on todella perusteellisesti dokumentoitu.
Kirjoitustyön
jakaminen usean kirjoittajan kesken ei juurikaan ole vaikuttanut teoksen sisältöön ja tyyliin. Omassa rootelissa on
pysytty hyvin ja kirjoittajat
ovat hyviä äidinkielen käyttäjiä, joten teos on helppolukuinen. Kuortane ei avaudu vain kuortanelaisille, vaan
myös ulkopuoliselle lukijalle se avaa monia uusia näkökulmia. Erityisesti on tässäkin
teoksessa aihetta kehua sen
kuvitusta. Joka aukeamalla
on ainakin yksi kuva tai kaavio, useimmilla enemmänkin
kuin yksi. Tämän päivän lukijalle kuva on tärkeä. Asioita on totuttu seuraamaan visuaalisen kerronnan kautta
enemmänkin kuin sanallisen.

KUORTANEEN SEURAKUNTA
KUTSUU MUKAAN:
Sunnuntaisin jumalanpalvelus
klo 10 kirkossa

KUORTANEEN
KIRJASTO

Sähköposti:
kirjasto@
edu.kuortane.fi

KIRJASTON
PALVELUAJAT
ma-ti klo 12–19
ke-pe klo 12–16

Facebook:
Kuortaneen
kunnankirjasto
Instagram:
@kuortaneenki
rjasto

OMATOIMIAIKA
ma-su klo 9–21

Mahdolliset poikkeukset aukioloissa
ilmoitetaan kirjaston somessa ja ovessa.

NÄYTTELYT
Marraskuu

Jari Jansson – maalauksia

Joulukuu

Nuorisotoimi Etelä-Pohjanmaan liitto –
#HuomisenLakeus-kuvahaasteen kuvat

Tammikuu 2023

Pohjalainen rakennusperintö ry –näyttely
Vernadoc-leirin piirustuksista, Nuorisotoimi

Kirjasto nykyisissä tiloissa 40 vuotta
Nykyinen kirjastotalo avattiin yleisölle 30.7.1982 ja varsinaista
vihkijäisjuhlaa vietettiin 27.11.1982, on siis synttäreiden aika ja niitä vietetään kirjailijavierailun merkeissä. Vieraaksemme saapuu
Paula Nivukoski, jonka teokset Nopeasti piirretyt pilvet ja Mainingin varjo ovat olleet Kuortaneen luetuimpien kirjojen listalla jo kauan - eikä suosio näytä hiipumisen merkkejä. Nivukosken
tämän syksyn uutuusteos Kerran valo katoaa vie meidät takaisin
Nopeasti piirretyt pilvet –teoksen maisemiin.
Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi juhlistamaan kirjastotaloamme 28.11. klo 18 Paula Nivukosken vierailulle, kuulemme
tarinoita hänen teoksistaan, historiallisesta fiktiosta sekä kirjoittamisesta. Juhlan kunniaksi glögi- ja piparitarjoilu sekä arvontaa.

Kirkossa tapahtuu:
• 25.–27.11. Piispantarkastus
Kuortaneen seurakunnassa,
la 26.11. klo 18 Armas Maasalon
adventtivesper, su 27.11 klo 10
Piispanmessu
• Su 4.12 Konsta Hietasen
joulukonsertti klo 19
• Su 11.12 Kauneimmat joululaulut
klo 19
• Pe 16.12 Lapsiperheitten
joululauluilta klo 18
• Ma 19.12 Arja Korisevan
joulukonsertti klo 19
• La 24.12 Jouluaattohartaus klo 15
• Su 25.12 Joulukirkko klo 8
• Ma 26.12 Tapaninpäivänkirkko
klo 10
• La 31.12 Uudenvuodenaattohartaus klo 19
• Su 29.1.2023 Tammisunnuntain
muistojuhla
Seurakuntatalolla tapahtuu:
• Ti 22.11 Juurileipää Raamatusta,
Esa ja Malla Luomaranta,
kahvitus alkaa klo 17.30
• Ke 23.11 Keskiviikkokeitto klo 11-12
• To 1.12 Adventtimyyjäiset
lähetykselle alkaen klo 14
• Ke 7.12 Vanhemman väen
joulujuhla klo 12
• Ke 7.12 Kaikkien partiolaisten
joulujuhla klo 18
• Parittomien viikkojen keskiviikkona
Raamattupiiri klo 18, parillisten
viikkojen keskiviikkona
Sopusointu-kuoro klo 19
• Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 9
RUONALLA: su 20.11 Diakoniamyyjäiset Ruonan koululla klo 13
Kuortaneen seurakunnan
DIAKONIATORI
Avoinna ti 22.11, 29.11, 13.12
klo 10–12, Kirkkotie 18
(srk-talon päätyhuoneisto)
Diakoniatorilla lahjoitettuja vaatteita
ja diakonian myyntituotteita.
KAIKKI TERVETULOA.

Kirjailijavieraana
PAULA NIVUKOSKI
ma 28.11.2022 klo 18

Tervetuloa!

Glögi- ja piparitarjoilu
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Olet lämpimästi
tervetullut mukaan!
Hyvän Jumalan siunausta
syksyyn ja joulun odotukseen!
Lisätietoja
www.kuortaneenseurakunta.fi,
Viiskunnasta ja seurakunnan
facebook-sivulla
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Terwahaudan
poltto oli jälleen
taidonnäyte
Kuortaneen Lions clubilta
ja haudalla vieraili
viiden päivän aikana
tuhansia kävijöitä.
Seuraavan kerran
terwahauta palaa
vuonna 2025.

Sää ei todellakaan
hellinyt tänä vuonna
Kuortane Gamesia.
Siitä huolimatta kisa oli
tuloksiltaan laadukas ja se nousi
World Athletics -kisarankingissa
15 sijaa ollen nyt
rankingin 52.
(Yhteensä rankingissa
on 1182 kilpailua
maailmalta.)

Heikkikiläntien
silta vihittiin
juhlallisin menoin
heinäkuussa.

Ensimmäinen
Terwa-frisbeegolfkisa
keräsi ison joukon
etenkin nuoria
osanottajia.
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Elofestivaalit
keräsivät
Leppälänkylään väkeä
niin traktorien
vetokisoihin kuin
iltatapahtumaan.

Reserviläisten
hernekeitto oli
jälleen yksi suosikki
Kuhinoilla.

45. Kunnon
Kuurtalenainen –
Pentti Turunen.
Kuortaneella
järjestetty Porin prikaatin
valatilaisuus elokuussa
keräsi niin urheilukentän
kuin tien vierustat
täyteen väkeä.
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Energiansäästövinkkejä kotitalouksiin
Maailman poliittisen tilanteen kärjistymisen osittain
aiheuttama energian hintatason voimakas nousu ja uhkaava energiavaje ovat aiheuttaneet huolta meissä
kaikissa niin kotitalouksissa,
yrityksissä, kuin kunnissakin.
Miten voi säästää energiaa,
miten vaikuttaa sähkölaskun
suuruuteen, riittääkö lämpöä
tulevana talvena, tuleeko
sähkökatkoksia ja miten pitkiä ne voivat olla? Näitä kysymyksiä on tämän syksyn
aikana pohdittu ihan kaikkialla, missä vaan sähkö- ja
lämpöenergiaa kulutetaan.
Ollaan taas ikään kuin uuden
edessä.

Minulle itselleni sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvana neljän lapsen
isänä tilanne ei sinänsä ole
uusi. Sähkölaskut ovat tähänkin saakka, varsinkin talvikuukausina, paisuneet niin
isoiksi, että olen ollut pakotettu tarkkailemaan kodin
sähkönkulutusta ja miettimään miten sitä voisi pienentää.
Kotiamme on viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana remontoitu mittavasti. Jokainen huone on
käyty läpi. Aina huoneen remontin yhteydessä on myös
sähkölämpöpatteri uusittu.
Olen ihan tietoisesti vaihtanut lämpöpatterit aina koko-

luokkaa pienempitehoiseen.
1000 W patterit on vaihdettu 750 W pattereihin, 750 W
patterit on vaihdettu 500 W
pattereihin jne. Noin 25 vuotta vanhojen pattereiden korvaamista kokoluokkaa pienemmillä ja energiatehokkaammilla
pattereilla
ei
arkisessa elämässä ole huomannut laisinkaan. Lämpöä
on riittänyt ja uusien pattereiden digitaalisten termostaattien parempi säädeltävyys ja datan tuotto ovat korostaneet energiansäästöä.
Esimerkiksi
olohuoneessa
meillä oli kaksi 1000 W lämpöpatteria. Niiden korvaaminen kahdella 750 W patterilla tuo jo 500 W:n energiasäästön pattereiden toimiessa maksimiteholla.
Taannoin
huomasin,
miten tyttären huoneessa oli talviaikana tuuletusikkuna auki ja ikkunan
alapuolella lämpöpatteri hehkui tulikuumana,
WAU mikä energiansäästö kohde! Pienellä opastuksella saatiin sekin asia korjattua. Energian säästämiseksi
tulisi kotitalouksissa huolehtia myös ikkunoiden ja ovien tiiviydestä sekä varmistaa
ovien esteetön sulkeutuminen esim. poistamalla kivet
tai lumi oviaukosta.
Uusien laitteiden hankinnassa kannattaa laitteen energiatehokkuus ottaa huomioon ja miettiä riittäisikö
pienempitehoinen
laite. Jo ennen ostopäätöstä tulisi harkita, onko laite oikeasti tarpeellinen vai voisiko pärjätä ilman kyseistä laitetta. Jos laitetta ei ole, ei se
kuluta energiaakaan. Tai tarvitaanko aina sähköinen laite vai voisiko laitteen korvata
manuaalikäyttöisellä
työkalulla. Esimerkkinä sähkökäyttöinen saha vs. käsi-
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saha.
Hyötyliikuntaa saan aina iltaisin, kun kierrän taloa
ja sammuttelen valoja huoneista, joissa ei kukaan ole.
Myös tarpeettoman voimakkaan valaisun välttämisellä saadaan energiasäästöjä aikaan huoneissa, joissa
on kaksi tai useampia valaisimia. Usein yksi valaisin tuo
riittävän valon huoneeseen.
Valaistus ei nykypäivänä
enää ole niin suuri energiasyöppö kotitalouksissa kuin
menneinä aikoina led-tekniikan ansiosta. Vanhojen hehkulamppujen korkea lämpötila toi tietysti myös lämpöä
taloon, eikä energiansäästöä
voi laskea ihan suoraan valaisinten tehosta, ainakaan
sähkölämmitteisissä asuinrakennuksissa. Yleisestikin
kaikki laitteet, joita ei käytetä, tulisi pitää suljettuna.
Myös laitteiden herätevirta kuluttaa sähköä. Puhelinlaturit ym. kannattaa irrottaa
aina pistorasiasta, kun niitä ei käytetä. Turhan sähköenergian kulutuksen lisäksi
ne aiheuttavat tulipalovaaran. Energiankäytön vähentämiseksi tulisi varmistaa
kaikkien kodin laitteiden oikea toiminta ja tarvittaessa
huoltaa laitteet.
Meillä ainakin nuorisolla
on tapana käyttää monia eri
laitteita yhtä aikaa. Televisio
on päällä, vaikka sitä ei katsota. Lisäksi pöydällä on
läppäri ja kädessä vielä puhelin. Ja pahimmassa tapauksessa
viereisessä huoneessa on sama kattaus. Näiden kaikkien
laitteiden yhteenlaskettu kulutus on jo
todella huomattava,
vaikka yksittäisen laitteen kulutus olisikin pieni.
Nykypäivänä tekniikka mah-

€

dollistaa esim. tv-ohjelmien
katselemisen tallenteina jälkikäteen. Olen huomannut,
että ainakin meillä tulee turhaa energiankulutusta siitä,
kun perheenjäsenet katselevat saman ohjelman tallenteen eri aikaan. Myös muissa
arkisissa toimissa olen huomannut samaa, esimerkkinä kahvinkeittäminen. Minä
keitän ensin kahvia itselleni
ja heti perään vaimo tulee ja
keittää sen yhden kupillisen
itselleen. Ei puhuta isoista
energiamääristä, mutta monesta pienestä energiansäästökohteesta tulee yhteensä jo merkittävä säästö.
Meidän
kotitaloudessa suuri energiasyöppö on
sähkölämmitteinen
sauna. Saunassamme on 6,8
kW tehoinen kiuas. Aiempina vuosina meillä lämmitettiin saunaa hyvin vapaamuotoisesti, melkein joka ilta ja kiuas saattoi olla päällä
useita tunteja illan aikana.
Kiuas laitettiin päälle, mutta
suunniteltu saunomisajankohta saattoi siirtyä tunnilla tai kahdella. Lapsiperheessä muuttuvia tekijöitä
on paljon, eikä ajankäytön

Lisää tietoa kotitalouksien
energiansäästömahdollisuuksista:
www.astettaalemmas.fi
suunnittelu ole aina helppoa. Tänä syksynä, sähkön
hinnan noustua 6-kertaiseksi vuoden takaisesta, on
asiaan todellakin tullut muutos. Saunaa lämmitetään tasan 1 kerran viikossa ja saunominen hoidetaan niin, ettei kiuas ole hetkeäkään
turhaan päällä. Toki sisäsaunan
lämmittäminen
tuo aina lämpöä asuinhuoneiston
muihinkin
huoneisiin, eikä säästettyä
energiaa voi suoraan laskea
sähkökiukaan tehosta. Saunomistakin suurempi energiasyöppö ainakin meidän
kuuden henkilön taloudes-

sa on suihkun käyttö. Suihkuaikoihin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä 20 minuutin suihku vie enemmän
energiaa kuin tunnin saunan lämmitys. Myös suihkun lämpötilan tiputtaminen
saa aikaan energiansäästöjä. Lisäksi lämminvesivaraajan lämpötila-asetus olisi hyvä tarkistaa. Lämpötilaa
ei kuitenkaan saa asettaa 55
celsiusastetta pienemmäksi
bakteerien vuoksi.
Kosteiden tilojen lattialämmitys on myös kohde,
johon kannattaa kiinnittää
huomiota. Lämpötilan tulee olla riittävä rakennevaurioiden välttämiseksi, mutta tarpeettoman iso lämpötila-asetus vie yllättävän

paljon turhaa energiaa. Myös
kosteiden tilojen ovet ja ikkunat tulisi olla suljettuna.

Oven ollessa auki lattialämmitys yrittää lämmittää koko
huoneistoa ja ikkunan ollessa auki koko maailmaa!
Huonelämpötilojen pienentäminen on
myös hyvä energiansäästötoimi.
Huonelämpötilan pienentäminen yhdellä celsius-asteella saa aikaan n. 5 %
lämmitysenergiansäästön.
Tulevana talvena kannattaakin miettiä, miten puuttuvan
lämmön voisi korvata. Mattojen laittaminen lattiaan ja villasukkien käyttäminen antaa
jaloille jo huomattavasti lämpimämmän tunteen. Kaiken
kaikkiaan riittävällä pukeutumisella sisätiloissa voidaan
helposti korvata puuttuvaa
lämpöenergiaa. Myös tulisijojen lämmittämisen tärkeys
korostuu tulevan talven aikana. Meillä kotona on takka
olohuoneessa ja lämmittämällä sitä joka päivä pysyvät
olohuoneen kahden lämpöpatterin termostaatit kiinni
koko talven. Lomien ja muiden pidempi aikaisten poissaolojen ajaksi asuinhuoneiston lämpötilaa kannattaa pienentää.
Meidän kuusihenkisessä taloudessa astian- ja pyy-

kinpesukoneet ovat käytössä päivittäin. Koneiden
täyttöasteeseen
kannattaa kiinnittää huomiota laittamalla koneet päälle vasta sitten, kun kone on ihan
täynnä. Aina se ei ole mahdollista eikä aina järkevääkään. Tässä taannoin
laitoin oranssin värisen
takkini pyykinpesukoneeseen, ajattelin sen
menevän muun pyykin mukana. Kun kone oli
pesun suorittanut ja katselin koneesta tulevaa puhdasta pyykkiä, oli näky kuin
lähikaupan appelsiinitiskiltä,
kovin oranssin sävyinen. Sen
jälkeen meillä on vähemmän
keskusteltu pyykinpesukoneen täyttöasteesta… Myös
ajankohtaa, milloin koneet
laitetaan päälle kannattaa
suunnitella. Voisiko koneet
käynnistää vasta myöhemmin illalla, kun sähkön hinta saattaa olla edullisempi
ja samalla saataisiin kulutusjoustoa mahdollisen energiavajeen ja sähkökatkojen
välttämiseksi. Pesukoneiden
yöaikaisessa käytössä tulee
ottaa huomioon riski vesivahingosta.
Myös ruuan valmistuksen ajankohtaan ja valmistustapaan kannattaa kiinnittää huomiota. Voisiko ruuan
valmistaa muuna ajankohtana kuin klo 16–17, kun koko
Suomi valmistaa ruokaa samaan aikaan. Kulutusjoustolla vähennetään uhkaavan
energiavajeen ja sähkökatkojen riskiä. Päivän kulutuspiikit voi tarkistaa Fingridin
tuntihinta-sovelluksesta.
Energiansäästöä voi saavuttaa myös oikealla ruuan valmistustavalla. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mitä isompi laite ja mitä
kauemmin ruuan valmistus
kestää, sitä enemmän kuluu
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energiaa. Esimerkkinä sähköhella vs. mikroaaltouuni.
Tai voisiko ruuan valmistuksessa hyödyntää tulisijojen
lämmittämistä. Myös jääkaapin ja pakastimen ovien
turhaa availua tulisi välttää.
Kannattaa etukäteen miettiä,
mitä esim. jääkaapista tarvitsee.
Pakkaskauden alkaessa
tulisi erityistä huomiota kiinnittää autojen lämmitysaikoihin. Lohko- ja sisätilalämmittimet kuluttavat melko paljon energiaa varsinkin, jos
taloudessa on useampi auto. Kannattaa myös miettiä,
onko
sisätilanlämmittimen
tuoma mukavuus ihan välttämätöntä näin kalliin energian aikana, vai voisiko tulla
toimeen ilman sitä.
Joulunaika lähestyy kovaa vauhtia. Jouluun liittyy useita paljon energiaa
kuluttavia toimintoja. Vaikka jouluvalaistus onkin nykyään toteutettu lähes kokonaan energiaystävällisellä
led-tekniikalla, tulee jouluvaloista kuitenkin merkittävää kulutusta, varsinkin jos
valaistus on päällä ympäri
vuorokauden.
Astetta alemmas on valtionhallinnon yhteinen energiansäästökampanja. Se tarjoaa konkreettisia vinkkejä
energiansäästöön ja sähkön
kulutushuippujen leikkaamiseen kotona, työssä ja liikenteessä.
Kirjoittaja Jari Siekkinen /
Thermopolis Oy
Energiaviraston rahoittamaa
energianeuvontaa

Ukrainalaisen perheen tarina
Perheemme tarina ei juurikaan eroa muista tuhansista ukrainalaisista perheistä,
jotka ovat päättäneet lähteä
kotoaan ja kotimaastaan etsimään turvapaikkaa muihin maihin. Nimeni on Tatyana, olen kotoisin Hersonista,
Etelä-Ukrainan kaupungista. Äitini ja nuorempi sisareni ovat asuneet Harkovassa,
Ukrainan pääkaupungin Kiovan jälkeen toiseksi suurimmassa kaupungissa, viimeiset 5 vuotta. Nuorempi siskoni tuli tänne Suomeen jo
maaliskuun puolivälissä.
Päätös lähteä Hersonista ei ollut helppo. Jo sodan
ensimmäisistä päivistä lähtien koko alue oli miehitettynä, tulilinja oli hyvin lähellä kaupunkia. Saatoimme
kuulla räjähdyksiä, päämme
yläpuolella kuulimme usein
erittäin kovia paukahduksia
– se oli ilmapuolustusjärjestelmien laukaisuja, jotka tuhosivat ohjuksia taivaalla, ne
jättivät valkoisen vanan jälkeensä taivaalle ja usein pudottivat sirpaleita maahan.
Sodan ensimmäisinä viikkoina opimme kuten sotilaat,
että yöllä erittäin voimakkailla räjähdyksillä nosta-

mamme lapsemme nopeasti sängyistä ja ottamamme
reppumme, jossa oli tärkeitä asiakirjojamme ja perustarpeet, juoksemme kellariin
suojaan.

Pako ei ollut
helppo matka.
Ulkonaliikkumiskielto oli
ilta kahdeksasta
aamu seitsemään
kaupungissa.
Mutta joka päivä aamunkoitteessa tuhansia autoja
jonotti kaupungin uloskäynneille toivoen jälleen kerran pystyvänsä poistumaan
kaupungista ja miehitetyltä alueelta. Mutta se oli erittäin vaikeaa, koska kylät, joiden kautta usein pystyi lähteä, olivat tuhoutuneet, teitä
ei enää ollut saatavilla ja lukuisat ihmiset etsivät uusia
tapoja paeta. 70 km matkan
Nikolaeviin - lähimpään Ukrainan armeijan hallitsemaan
kaupunkiin – kesti 12 tuntia:
matkallamme oli 19 Venäjän ja 7 Ukrainan tarkastuspistettä. Se oli pelottavaa,
näimme tuhoutuneita taloja, palaneita sotavarusteita
ja paljon sotilaita aseet kä-
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sissään. Kerran lähellämme
ammuttiin laukauksia ilmaan
– se oli sotilaiden tapa yrittää
kääntää autoja takaisin kaupunkiin. Voisin kirjoittaa erillisen artikkelin niiden ihmisten rohkeudesta, jotka ottivat
vastuun ihmisten evakuoinneista vaarallisilta alueilta.

Jo Lvivissä,
kaupungissa Ukrainan
ja Puolan länsirajalla,
tapasimme äitini ja
lähdimme evakuointibussilla Puolaan, jossa
vietimme vielä 5 päivää
pakolaisleirillä.
Se on valtava rakennus,
jossa on tuhansia sänkyjä. Ei
ollut helppoa elää ja nukkua
monien ihmisten keskuudessa: pienet vauvat itkivät, ihmisten keskuudessa levisi virussairauksia ja jopa kolibakteeria. Tämäkään ei ohittanut
meitä, juuri ennen lähtöämme Suomeen!
Evakointibussimatka kesti melkein 2 päivää. Bussin oli
tarkoitus aluksi mennä Haapajärvelle mutta lopullinen
määränpää vaihtui vielä kahdesti. Epätietoisuus huoletti meitä, olimmeko sittenkin

väärässä bussissa? Lopulta kello 4 aamulla bussi pysähtyi Kuortaneelle (kunnan
nimen opimme muutaman
tunnin kuluttua).

Olimme hyvin
hermostuneita:
mikä meitä siellä odotti?
Miten ihmiset ottaisivat
meidät vastaan?
Mitä tapoja tämän
kunnan asukkailla on?
Emme myöskään
halunneet ihmisten
ajattelevan meistä
pahaa!
Mutta meidät kotiin tuoneen taksinkuljettajan, nuoren tytön Sofian ja ystävällisen Leenan silmät karkottivat
pelkomme ja epäilyksemme!
Lisäksi Anu Katajan ja Aapo
Petäjäniemen hymy ja ystävällisyys toi kiitollisuuden
kyyneleitä. Äitini ja minä (ja
tiedän, että monet ukrainalaiset yhtyvät minuun näissä
sanoissa) kiitämme Jumalaa
ystävällisistä ihmisistä, jotka ottivat meidät vastaan, jakoivat ruokaa, sympatisoivat
meitä sydämestään ja auttoivat meitä aina pienin askelin elämässämme. Askel
askeleelta auttoivat löytämään kauppoja, apteekin ja
vaatteita! Ja tiedätkö mikä
meitä ihmetytti ensimmäisinä päivinä Kuortaneella? Kadulla oli hyvin vähän ihmisiä.
Ukrainan
kaupungeissamme ennen sotaa ihmiset kävelivät vielä pitkään illalla.
Täällä oli satunnaisia ihmisiä ulkoiluttamassa koiria tai
muutama pyöräilijöitä. Mutta näitten tavallisten ohikulkijoiden myötätunto ja pieni hymy kosketti meitä sydämiä. Tietysti olimme erilaisia
kuin kaikki muut, sekä vaat-

Maahanmuutto-koordinaattorin terveiset
Ukrainan kriisin keskellä:

teidemme että vieraan kielemme suhteen.
Ihmiset pysähtyvät ja kysyvät meiltä englanniksi,
olemmeko sopeutuneet hyvin? Miltä meistä tuntuu, miten Ukrainaan jääneet sukulaisemme ja ystävämme voivat! Tämä lämmittää kovasti
mieltä! Muistan, että ennen
Hersonista lähtöä katsoin
useita videoita Suomesta ja
suomalaisista. Ja usein kuulin, että kaikesta hyväntahtoisuudesta ja säädyllisyydestä huolimatta suomalaisia ei voi kutsua avoimeksi
kansaksi, vaan melko suljetuksi ja hieman synkäksi! Se
ei ole ollenkaan totta! Näen
aina vilpittömät hymyt ihmisten kasvoilla, kun he tervehtivät ja ovat kiinnostuneita sinusta! Olen hyvin kiitollinen
Jumalalle, että tunnen sinut!

Kuusi kuukautta
Kuortaneella asuttuani
tajusin yhden tärkeän
asian: tämän kaupungin
(kuten varmaan koko
Suomenkin) ihmiset ovat
hyvin onnellisia.

Tietenkin täällä on myös
erilaisia elämän vastoinkäymisiä, joka on luontaista kaikille planeetan ihmisille, mutta ympäröivän luonnon kauneus, upeat järvet,
korkeat puut, ketterät oravat, kauniit joutsenet, laajoiksi venyvät pellot - kaikki tämä herättää ihailua ja kiitollisuutta. Kiitos Luojalle, että
täällä ihmiset arvostavat sitä,
mitä heillä on, suojelevat ja
kunnioittavat muiden ihmisten tunteita.
Tämä kaikki ympärilläni on tullut minulle rakkaaksi, ikään kuin olisin syntynyt täällä ja elänyt koko ikäni! En tiedä mitä perheelleni
ja minulle tapahtuu, mutta
en koskaan haluaisi pois tästä kaupungista. Kuortane oli
ensimmäinen rakkauteni vieraassa maassa, vieraalla kielellä. Pidän myös Suomen
kielestä, vaikka en ole oppinut sitä tarpeeksi nopeasti! Mutta olen myös kiitollinen paikallisille ystävilleni, joista on myös tullut osa

Ukrainasta
sotaa
on
paennut
Etelä-Pohjanmaalle tähän mennessä
n. 1700 henkilöä. Kuortaneella ukrainalaisia asuu
tällä hetkellä reilu kolmisenkymmentä.
Kuortaneen ukrainalaiset kuuluvat Seinäjoen vastaanottokeskuksen piiriin ja
suurin osa heistä asuu
kunnan asunnoissa. Vastaanottokeskuksesta he
saavat muun muassa terveyspalveluita sekä rahallista tukea elämiseen,
mikäli eivät ole päässeet
vielä työelämään. Nyt on
siirtynyt prepaid-korttimalliin, jossa tuki tulee
heille sähköisesti. Lapset ovat eri luokka-asteilla ja opettelevat hur-

minua, heidän halukkuudestaan auttaa kieliopissa, heidän kärsivällisyydestään!
Jotkut ihmiset palaavat
Ukrainaan, koska heidän kotinsa, vanhempansa ja ystävänsä ovat siellä. Mutta kukaan tuntemistani ihmisistä
ei voi sanoa mitään pahaa ihmisistä tai maasta, joka auttoi ja suojeli heitä. Päinvastoin kaikilla on vain hyviä
muistoja.
Olemme edelleen maailmassa, jossa jokainen voi
kärsiä sairauksista, talouskriiseistä ja sodan kauhuista. Mutta odotamme rauhallista tulevaisuutta, jonka Jumala lupaa: ”He rakentavat
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jaa vauhtia suomen kieltä. Nuoret ovat päässeet
tutustumaan työelämään
TET-harjoitteluissa paikallisissa yrityksissä. Kansalaisopisto
järjestää
suomen kielen koulutusta aikuisille ja ryhmä on
ollut erittäin suosittu. Kuitenkin edelleen muutama
haluaisi kovasti töihin, joten mikäli sinulla on tiedossa työpaikka, vaikka
ihan osa-aikatyökin, joka
sopisi Ukrainasta tulleelle, ota rohkeasti yhteyttä!
Suuret kiitokset paikallisille auttajille, vapaaehtoisille, vaatepankin pyörittäjille, lahjakortin ostaneille sekä lahjoittajille!
Avustanne on ollut suuri
apu ukrainalaisille!

taloja ja saavat asua niissä,
he istuttavat viinitarhoja ja
nauttivat itse niiden hedelmän, Ei niin, että he rakentaisivat ja toinen taloa asuisi, eikä niin, että he istuttaisivat ja
toinen söisi hedelmän. (Jesaja 65:21-22)”

Tekstin on kirjoittanut ukrainalainen perheen äiti, joka
muutti Kuortaneelle pääsiäisen aikaan yhdessä oman
äitinsä, ja kahden lapsensa kanssa. Tekstin on englannista suomeksi kääntänyt
maahanmuuttokoordinaattori Maria Kaijankangas.

Kuortaneen työttömyysprosentti jatkaa laskuaan
Syyskuun
lopussa
Etelä-Pohjanmaan alueella oli
4926 työtöntä työnhakijaa.
Lukema on vuoden alin ja
edellisen kerran vähemmän
työttömiä työnhakijoita Etelä-Pohjanmaalla oli 32 vuotta sitten syyskuussa 1990.
Kuortaneella työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa enää 2,9%. Työttömyysprosentti on maakunnan
alhaisin Evijärven kanssa. Alhainen työttömyys on kunnalle iloinen asia, mutta
asian kääntöpuolena on samalla voimistuva työvoimapula.
“Kuortaneen
kannalta
tuoreet luvut näyttävät edelleen erittäin hyviltä. Matala
työttömyys luonnollisesti on
kunnan kannalta hyvä asia.
Kuitenkin
samanaikaisesti on tiedostettava, että matalan työttömyyden kääntöpuolena kunnan alueella on
kriittinen työvoimapula, joka haittaa yritysten kehittymisedellytyksiä ja näin myös
luo haasteita kunnan elinvoimaisuuden
vahvistamiseen. Paikallista ja alueellis-

TEM Työnvälitystilasto / Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

ta yhteistyötä työvoimapulan
helpottamiseksi
tarvitaan.
Rekrytoinnin lisäksi esimerkiksi kunnan sujuvaan saavu-

Kuntastrategia
2022-2030
Kuortane – Etelä-Pohjanmaan paras asuinkunta.
Näin visioidaan Kuortaneen
uudessa kuntastrategiassa.

Pääset
tutustumaan
kuntastrategiaan
strategiasivulla:
www.kuortane.fi/
strategiat

16

tettavuuteen liittyvät kysymykset ovat tässä merkittävässä roolissa.”, kommentoi
kunnanjohtaja Teemu Puo-

lijoki uusia tilastoja tuoreeltaan.
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2.–28.12.2022
Aiheena on piparkakkutalo,
piparkakkutaikinaa saa käyttää 2 kg.

Valmiit työt tulee toimittaa kirjastoon
to 1.12.2022 klo 16–18.
Sarjoja on kolme:
0–12 v, 13–18 v ja yli 18 v.
Jokaisesta sarjasta palkitaan
eniten ääniä saanut työ.

NÄYTTELY
ON TARKOIT
ETTU
KAIKEN IKÄIS
ILLE
LEIPUREILLE
!

Vanhan Alvarin koulun pihasta
kaavaillaan kohtauspaikkaa
kaikenikäisille
Kunnanhallitus on lähettänyt
jatkovalmisteltavaksi
nuorisovaltuuston edustaja Milla Mustapään Kuortaneen
nuorisovaltuuston
puolesta jättämän valtuustoaloitteen vanhan Alvarin Koulun
piha-alueen kehittämisestä
kohtaamispaikaksi kaikenikäisille Kuortanelaisille. Jatkovalmistelua koskevat kehittämissuunnitelmat
on
annettu kunnan vapaa-aikapalvelujen sekä teknisen toimialan tulosalueille.
Aloitteen mukaan alueelle toivotaan mm. istutuksia,

istuinryhmiä, kotaa, skeittiramppiaja ja erilaisia kiipeilytelineitä. Lisäksi piha-alueelle mahtuisi luistinrata, jota voisi luistelukauden
ulkopuolella käytää eri tarkoituksiin.
Vuoden 2022 talousarviossa tilapalvelujentulosalueen toiminnallisissa tavoitteissa yhtenä tavoitteena on
”Vanhan Alvarin koulurakennuksen alueen mahdollistaminen uuden koulun ja päiväkodin liikunnan ja leikkikentän käyttöön”.

JÄRJESTÄÄ KUORTANEEN NUORISO- JA KULTTUURITOIMI

KUORTANEEN IKÄTORI
25.11.2022 klo 11-13 Reenivintti.
Aivojumppaa ja mukavaa tekemistä. Kahvit, maksuton.
9.12.2022 klo 11-13 Muistikaffilan, Reenivintin ja
kuntosaliryhmän yhteiset pikkujoulut. Maksuton.
VUODEN 2023
AVOIMET RYHMÄT (MAKSUTON):

KAIKKIEN
KUORTANE
Kunnanvaltuutettu Ali Abdalla teki keväällä 2022 valtuustoaloitteen kampanjan
käynnistämisestä rasismia,
kiusaamista ja epäasiallista
kielenkäyttö vastaan. Kunnassa on koottu laaja työryhmä viemään kampanjaa
eteenpäin. Kampanja sai nimekseen Kaikkien Kuortane
ja lapset ja nuoret kutsuttikin mukaan suunnittelemaan
toimintaa. Toukokuussa kunnassa käynnistettiin logon
suunnittelukilpailu,
jonka

Muistikaffila klo 11–13
13.1.2023, 10.2.2023, 10.3.2023, 14.4.2023, 12.5.2023
Reenivintti klo 11–13
27.1.2023, 24.2.2023,
24.3.2023, 28.4.2023, 26.5.2023
9.6.2023 klo 11-13
Avointen ryhmien
(Muistikaffila, Reenivintti ja
Kuntosaliryhmä) päätös
Leijonakodalla
voittaja löytyi Ruonan koulusta. Kampanjaa viedään
eteenpäin monella eri tapaa
varhaiskasvatuksessa, kouluissa sekä vapaa-aikatoimessa.
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Kuusiolinna
Terveyden verkkosivuilta
löydät ajankohtaista
tietoa influenssa- ja
koronarokotuksista sekä
lähemmin joulun ajan
aukioloista.
www.kuusiolinna.fi

Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa

SALMEN KYLÄSEURA
Salmen Kyläseura ry toivottaa kaikille
hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.
Opintopiiri Ruskaryhmä kokoontuu joka kuukauden
ensimmäinen tiistai klo 13 Salmirannassa, Salmentie
82. Tilaisuudet ovat ilmaisia ja kaikki tervetulleita. Aiheina kiinnostavat asiat.

MLL Kuortaneen
paikallisyhdistys
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. Tänä vuonna lahjoja kerätään myös Ukrainasta tulleille paikkakunnalla asuville pakolaislapsille ja -nuorille.
Joulupuusta voi hakea pakettikortin sekä
toimittaa lahjan seuraavina ajankohtina:
Kuortaneen Urheiluopiston vastaanotto
to 24.11- to 1.12 aukioloaikojen mukaisesti.
Kuortaneen S-Market: pe 2.12 klo 16–20.30, la 3.12
klo 13–18 ja su 4.12 klo 13–18
MLL Kuortaneen paikallisyhdistys toivottaa
jokaiseen kotiin rauhaisaa joulunaikaa!

Salmirannan avantouinnit Salmirannassa,
Salmentie 82.
Avantouintikausi alkoi 1.10 ja päättyy 30.4.
Ajat ja hinnat entiset:
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai

naiset
miehet
naiset
miehet

16-21
18-21
18-21
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.
Kuurtanes-Seuran Joulu 2022
Odotettu joululehti ilmestyy joulukuun alussa.
Lehteä myyvät K-Market, S-Market, Laurilan Kukkakauppa ja Kuortaneen Kirjakauppa, jonka verkkokaupasta www.kirjakuortane.fi voi tilata postitettavat
joululehdet.

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT ry
Perinteinen Joupupuuro Urheiluopistolla Aalto-salissa torstai 8.12.22. klo 13. Puuro, kahvitus,
ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Ota pieni paketti mukaan. Tervetuloa.
Kevätkaudella keilailu, kuntosalivuorot ja lounas-treffit jatkuu normaalisti. Kaikki joukolla mukaan.

KUORTANEEN PERUSSUOMALAISET

Kuortaneen perussuomalaiset mukana
joulunavauksessa 25.11. klo 16–20
Kuurnan pihassa. Osallistu ilmaiseen
kinkkuarvontaan teltalla. Arvomme 4 kinkkua
ja ehkä jotain muutakin jouluista.
Tervetuloa!

Hyvää Joulun odotusta ja
alkavaa uutta vuotta 2023

ILMOITA
NOKIPOSTISSA

NOKIPOSTI

Seuraava Nokiposti ilmestyy helmikuussa 2023.
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

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.
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LEPPÄLÄN MAAJA KOTITALOUSSEURA RY
Facebook: Leppälän MKS
Instagram: leppalanmks_12
Kotivisut: www.leppalankyla.epk.fi

RUONAN RINKI RY
Rinkirannan avantouinti sunnuntaisin:
Naisten vuoro klo 15–18.
Miesten vuoro klo 18–20.
Kertamaksu 4 €

Tapahtumia:
Karaoke Pubi 10.12 ja 6.1 klo 20.30–02.00
Leppälä-talossa (Pastontie 24)
Joulupuuron ja jouluruokailun ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua
kotisivuilta, Facebookista ja Instagramista
sekä LakeudenPortin toimintapalstalta!

Sunnuntai-iltapäivien Bingot Rinkirannassa
20.11. ja 11.12., alkaen klo 14. Bingoja pyöritellään
kerran kuukaudessa sunnuntaisin
tammi-toukokuussa. Seuraa Facebook-ilmoituksia!

Tilojen vuokraus:
Leppälä-Talo
Yläluokka + keskiluokka + keittiö + astiat = 100€/vrk
Alaluokka = 50€/vrk
Hannala = 50€/vrk
(Leppälä-Talossa käytettävissä huippunopea
(250/250 Mb/s) valokuituyhteys,
vaikka etätyöskentelyyn)
Liikuntasali
Sali yksityishenkilöt = 15€/h
Ryhmät = 20€/h

Rinkirannan Joululounas 11.12.2022 klo 12–14.
Tarjolla perinteinen Jouluruoka
kinkkuineen ja laatikoineen.
Aikuiset 15 €
Alle 12 v. 8 €
Alle 3 v. vanhempien seurassa 0 €
Joululounaan päälle Kuusibingo!
Loppiaisseurat Rinkirannassa perjantaina 6.1.2023
Rinkirannasta voi vuokrata tiloja niin pieniin, kuin
suurempiinkin tilaisuuksiin.
Kahvila Kamenski tai Iso Sali
(salin vuokraan sisältyy karaokelaitteet)
- Lyhyt tilaisuus (esim. kokoukset) 70 €
- Pidempi tilaisuus 125 €
Kahvila Kamenski + Iso Sali
- Koko viikonloppu 250 €
Rantasauna (hintaan sisältyy kota) 80 €
Kota (sisältää puut) 30 €
Vuokrattavissa myös
Pop-Up Teltta
- Ensimmäinen vrk 100 €
- Lisävuorokaudet
50 € / vrk
Iso muurikkapannu
- Kaasupullolla 80 €
- Ilman
kaasupulloa 50 €

ELÄKELIITTO KUORTANEEN YHDISTYS RY
Joulujuhla jäsenille Kuortaneen seurakuntatalolla 12.12. klo 13. Puurotarjoilu klo 12 alkaen. Tilaisuuden päätyttyä torttukahvit. Puhe Tarja Takala-Luostarinen, yhteislaulua säestäjänä Kari
Latvamäki, kuorolaulua, arpajaiset. Yhdessäoloa
pitkästä aikaa. Tervetuloa!
Seuraa tapahtumailmoituksia Lakeuden
Portista, kotisivulta www.elakeliitto.fi/kuortane
ja Facebook Eläkeliitto Kuortaneen yhdistys ry.

KUURTANES-SEURAN JOULU 2022
Odotettu joululehti ilmestyy joulukuun alussa.
Lehteä myyvät K-Market, S-Market, Laurilan Kukkakauppa ja Kuortaneen Kirjakauppa, jonka verkkokaupasta www.kirjakuortane.fi voi tilata postitettavat joululehdet.

Ruonan Rinki Ry
Niemiskyläntie 60
puh. 040 525 1468

Ylijoen koulun Joulumyyjäiset
la 10.12.2022 klo 10-13
Myynnissä leivonnaisia, käsitöitä,
askarteluja ym. Arpajaiset! Kahvitus!
Tuotto koulun retkitilille.
Tervetuloa! T. Ylijoen koulun väki
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Liiku &
nauti
K U O RTA N E E N

URHEILUOPISTOLLA!

LIIKU & NAUTI
•

VÄLINEET JA OLOSUHTEET ELÄMYKSELLISEEN LIIKUNTAAN:
Välinevuokraus (mm. fatbiket, lumikengät, sukset) ja kenttävaraukset
Kuortanehalliin vastaanotosta, puh. 06 5166 111

•

Rentoudu rantasaunalla omalla porukalla, hinnat alkaen 90 €/2h.

•

Tapahtumakalenteristamme löydät ajankohtaisten tapahtumien lisäksi uimahallin ja jäähallin yleisövuorot. Kalenteri päivittyy jatkuvasti,
joten sitä seuraamalla tiedät parhaiten, mitä meillä tapahtuu!

R AV I N T O L A M M E O N
AV O I N N A K O K O J O U L U N !
Tervetuloa maistamaan uudistettua á la carte
listaamme, tarjolla mm. hirvikäristystä
1.11. alkaen Jouluinen á la carte sekä joulubuffet myynnissä.
13.12. Aallon perinteinen joululounas klo 11-14,
hinta 30 €/hlö

K U O R TA N E . C O M

14.11. Eppulassa tarjolla jouluisia makuja klo 16.30-19,
hinta 13 €/hlö

L A H J AV I N K K I :

25.11. Kuurnan jouluavauksessa kojullamme myynnissä
leipää ja muita herkkuja klo 16 alkaen.

Verkkokaupastamme helposti LAHJAKORTTI ALK. 50 €
50 € arvoisella lahjakortilla voi maksaa esim. ruokailuja, uinteja, kuntosalikäyntejä, kenttävuokria tai testejä. Sitä voi käyttää osamaksuna majoitukseen tai
kursseihin. Keilahallissa voi keilata useamman kerran.
Lahjakortti on voimassa vuoden ostopäivästä. Sitä ei voi käyttää alkoholi eikä
tupakkatuotteisiin. Maksun jälkeen voit tulostaa lahjakortin verkkokaupassamme.

24.12. Aaton joulubuffet Ravintola Aallossa klo 18-21,
hinta 30€/hlö. Pöytävaraukset p. 06 5166 660
26.12. Joulukaraoke Ravintola Aallossa klo 19 - 21
31.12. klo 20 Ravintola Aallossa Uudenvuoden jamit:
Jukka Lumme & Friends. Vapaa pääsy! Tervetuloa!
Seuraa ilmoitteluamme
k u o r t a n e . c o m /r av i n t o l a

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

S E U R A A M E I TÄ S O M E S S A !
@kuortaneenurheiluopisto

Opistotie 1, 63100 Kuortane | www.kuortane.com
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@kuortaneotc

