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Elinkeinovastaava Teija Uitto-Kohonen
Kuortaneen kunnan elinkeinovastaavana on elokuun alusta asti toiminut Teija Uitto-Kohonen. Hän on
koulutukseltaan yo-parturi-kampaaja-merkonomi ja hän on työskennellyt aiemmin muun muassa yrittäjänä
sekä kehittämishankkeissa Vimpelin
kunnassa.
Ensimmäisten kuukausien aikana
uusi elinkeinovastaava on pyrkinyt
tapaamaan monipuolisesti kuortanelaisia yrittäjiä sekä käynnistänyt

keskustan kehittämishanketta erilaisten työpajojen merkeissä.
– Näen Kuortaneen elinkeinoelämän todella vahvana ja haluan, että
yhdessä yrittäjien ja kunnan kanssa
mietitään jatkosteppejä Kuortaneen
elinkeinoelämän
vahvistamiseksi
entisestään, sanoo Uitto-Kohonen.
Uitto-Kohonen näkee, että yksi
hänen työnsä tärkeimmistä tehtävistä on yritysten ja kunnan välisen
keskusteluyhteyden ylläpitäminen

ja kehittäminen.
– Oman työhuoneeni ovella on
mahdollisimman matala kynnys, joten rohkeasti yhteyttä, jos on mitä
tahansa kysyttävää, Uitto-Kohonen
toteaa.
Kuortaneen
elinkeinovastaava
Teija Uitto-Kohonen
p. 040 505 7802
teija.uitto-kohonen@kuortane.fi

Katse tulevaisuuteen
Tätä tekstiä kirjoittaessani koronaviruspandemian toinen aalto on
saavuttanut Etelä-Pohjanmaan ja
viruksen verkko on kiristynyt myös
Kuortaneen ympärillä. Toivon täydestä sydämestäni, että tämän Nokipostin ilmestyessä tilanne on jo
helpottamaan päin, vaikka pandemian jälkiä tullaan todennäköisesti
korjaamaan vielä pitkään.
Tänä vuonna olemme kaiken kaikkiaan eläneet erikoisia aikoja ja uutta
normaalia erilaisine rajoituksineen.
Globaalin
pandemian
vaikutukset ovat heijastuneet Eurooppaan,
Suomeen ja Kuortaneeseen saakka.
Korona on vaikuttanut tavalla tai toisella jokaisen kuntalaisen elämään.
Perheissä on tehty etätöitä ja käyty
etäkoulua. Palaverit ovat siirtyneet
etäyhteyksin pidettäviksi ja yritykset
ovat taivuttaneet toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen soveltuvaksi.
On eletty epävarmoja aikoja ja erilaista arkea, jota on varjostanut huoli
omasta ja läheisten terveydestä.
Kun elokuun alussa tartuin Kuortaneen kunnan elinkeinovastaavan
tehtävään, pandemiassa elettiin

rauhallisempaa vaihetta. Mikään ei
voi täysin korvata live-kohtaamista,
vaikka loistavia apukeinoja teamsit,
zoomit, sähköpostit, whatsapit ja
puhelut ovatkin. Onneksi olen voinut
ensimmäisien kuukausien aikana
vierailla yrityksissä, osallistua yrittäjien tilaisuuksiin ja istua samojen
pöytien ääreen työkavereiden, päättäjien ja eri yhteistyötahojen kanssa
kasvotusten. Tällä tavalla olen saanut valtavan määrän tietoa, josta
voin ammentaa tulevina kuukausina
tehtävässäni.
Kuortaneen kunnan elinkeinovastaavan tehtävässä olen päässyt
käynnistämään Kuortaneen Keskustaajaman kehittämishankeen. Olemme visioineet ja tulemme visioimaan,
miltä Kuortaneen kunnan keskustaajaman tulisi tulevaisuudessa, viihtyisimmillään ja vetovoimaisimmillaan,
näyttää. Syksyn aikana ehdimme järjestämään yhden kuntalaisille avoimen työpajan, ennen tiukentuneita
kokoontumisrajoituksia. Työpajaan
osallistui innokkaasti keskustelevia
ja visioivia kuntalaisia kaikista eri
ikäluokista. Hanke on selkeästi he-
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rättänyt mielenkiintoa kuntalaisten
keskuudessa. Työpajoja tullaan järjestämään vielä useita tulevan talven ja ensi kevään aikana.
Käännetään katse tiukasti tulevaisuuteen ja pidetään huolta toisistamme!
Teija Uitto-Kohonen
Elinkeinovastaava

Kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja Kyllönen
Katja Kyllönen aloitti Kuortaneen
uutena kirjastonjohtaja – vapaa-aikavastaavana tänä syksynä. Hän
kertoo olleensa aina kirjastoihmisiä
ja sen voi hyvin uskoa. Hänen työuraansa kuuluu kymmenen vuotta
peruskirjastotyötä Alajärvellä ja 12
vuotta verkkokirjastotyötä valtakunnallisessa kehittämisyksikössä Helsingin kaupunginkirjastossa. Kuortaneelle hän innostui hakemaan,
koska sosiaalisena ihmisenä halusi
muutosta etätyöpainoitteiseen työhönsä.
– Olen tehnyt 12 vuotta etätöitä
kotoa, mutta tykkään olla ihmisten
kanssa tekemisissä. Pitkään olen
miettinyt, että haluaisin takaisin kirjastoon, ja päätin lukea vielä yhden
tutkinnon, että voin hakea myös kirjastonjohtajan paikkoja, kertoo uusi
kirjastonjohtaja Katja Kyllönen.
Kirjastonjohtajan virkaan vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Tästä syystä kirjasto- ja tietopalvelutradenomiksi opiskellut Kyllönen
opiskeli kulttuurituottajan ylemmän
ammattikorkeakoulututkinnon viime
talvena. Kulttuurituottajan koulutuksesta on hyötyä myös viran vapaa-aikavastaavan tehtävissä.
– Ajattelen, että myös tuo vapaa-aikapuoli sopii itselleni hyvin,
koska olen kiinnostunut niin liikkumisesta kuin kulttuuristakin. Tässä
on sellainen hyvä kompo kirjaston ja
vapaa-ajantoiminnan välillä.
Kyllönen viihtyy erityisen hyvin
kirjastossa lasten ja nuorten osastolla. Samalla hän on huolissaan

”Kirjasto
on joka kunnan
sydän,
jonne on kaikki
tervetulleita
ja jokaiselle
on ovet
avoinna.”

nuorten lukemisen vähentymisestä
ja pohtii, kuinka sitä voisi lisätä. Toisaalta Kyllönen näkee, että Kuortaneella lapset lukevat ilahduttavasti.
– Vaikka olen ollut vasta hetken
töissä, niin huomaan, että lastenkirjoja lainataan todella paljon ja lapset
käyvät kirjastossa paljon. Lasten ja
nuorten kirjallisuus on todella laa-

dukasta nykyään ja onkin harmi, että
sitä ajan löytymistä lukemiseen ei
nuorilla aina löydy. Itse luen paljon
nuorten kirjallisuutta ja yritän kehittää vinkkauksia lukemisen edistämiseksi. Toisaalta pitää siirtyä taas
enemmän aikuisten kirjallisuuteen,
että myös sieltä pystyy paremmin
asiakkaille vinkkaamaan, Kyllönen
naurahtaa.
Kyllönen pitää tärkeänä, että kirjasto löytyy jatkossakin joka kunnasta.
– Kirjasto on joka kunnan sydän,
jonne on kaikki tervetulleita ja jokaiselle on ovet avoinna. Kirjasto antaa
kaikille mahdollisuuden päästä tiedon lähteelle, Kyllönen kiteyttää.

Katso video Kuortaneen kunnan YouTube-kanavalta: www.youtube.com/KuortaneenKunta1

Vuoden 2020
Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Kuortaneella
on supistettu koronatilanteen vuoksi.

Itsenäisyyspäivän
juhlajumalanpalvelus kirkossa
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Maakauppojen ja rakentamisen aikaa
Maanhankinta ja rakentaminen ovat
nousseet merkittävään asemaan,
kun tarkastellaan kahdenkymmenen vuoden virkakauttani Kuortaneella. Samoin elinkeinopolitiikka ja
palvelujen kehittäminen sekä kuntatalous ovat olleet tärkeitä näkökulmia työssäni.
Näinä vuosina olen neuvotellut ainakin viisitoista maanostokauppaa,
jotka valtuusto on sittemmin hyväksynyt. Merkittävä maanhankinta
oli 2000-luvun alkuvuosina tontin
hankinta Nesteen liikenneasemaa
varten kahdella eri kaupalla. Samoin
merkittäviä maakauppoja ovat olleet
myöhemmin tonttimaiden hankinnat
S-markettia ja uutta alakoulua varten.
Nokuan asuntoalueen käyttöönottoa edelsi maakaupat usean eri
maanomistajan kanssa. Yrityselämän
tarpeisiin ostettiin maata Sampolan
alueelta, jonne yrittäjät ovat rakentaneet yhteistyössä toimitilaa. Kantatie
66:n ja Kuljuntien välissä on noin seitsemän hehtaarin asemakaavoittamaton alue, joka myös hankittiin yritystoimintaa varten.
Niin ikään vielä odottaa asemakaavoitusta ja rakentamista alue,
joka hankittiin kantatien varrelta yläkoululta pohjoiseen. Sama tilanne
koskee vuonna 2008 hankittua 24
hehtaarin aluetta, joka rajoittuu Haavistontiehen ja Kuortaneenjärveen.
Ihan ensimmäinen neuvottelemani maakauppa Kuortaneella koski
Hallisenlammen ranta-aluetta. Tällä
alueella on nyt lasten leikkipuisto ja
venesatama.
Edellä mainituilla maakaupoilla
kunta on mahdollistanut eri toimijoiden rakentamishankkeita kuten
edellä ilmenee. Kunta on tehnyt
myös muutoin yhteistyötä usean rakennushankkeen
toteuttamiseksi.
Esimerkkinä tästä on paikallisen vanhustenkotiyhdistyksen uusi palvelutalo, jonka kunta sitoutui vuokraa-

maan 30 vuodeksi.
Muita esimerkkejä rakentamisen
yhteistyöstä on kunnan ja urheiluopiston yhteisen yhtiön toteuttama
nykyinen LähiTapiola Areena sekä
kunnan ja urheiluopiston pitkäaikainen vuokrasopimus I-Mediat Areenasta, jonka kunta rakennutti leasing-rahoituksella.
Nämä mittavat urheilutilat ovat osa
opiston alueen hulppeaa liikuntapaikkatarjontaa, joka on urheilijoiden
ohella meidän kaikkien käytettävissä.
Liikunnan ja urheilun vahvistamisessa on kunnan näkökulmasta perimmiltään kyse työpaikkojen, asukasmäärän ja paikkakunnan ostovoiman
lisäämisestä.
Valtion kanssa yhteistyötä on tehty tieolosuhteiden kehittämisessä
eri puolilla Kuortanetta. Kunta on
osallistunut virkakaudellani Leppäläntien, Kaarangantien, Virtalantien
ja Kivenmäentien perusparannusten
rahoittamiseen. Nämä tiet ovat valtion paikallisteitä. Erityisesti Kaarangantien ja Virtalantien hankkeissa
kylien aktiivisilla ihmisillä oli erittäin
merkittävä rooli rahoituksen järjestymisessä.
Kunta itse on laajentanut juuri lukiorakennusta ja rakennuttaa parhaillaan uutta alakoulua. Tavoitteena
on edelleen vahvistaa sekä yleislinjan että urheilulinjan vetovoimaa ja
nostaa lukion oppilasmäärä vuoteen
2025 mennessä 250:een. Pienet koululaiset ja henkilökunta pääsevät uuteen Alvarin kouluun elokuussa 2021.
Jo aikaisemmin, vuonna 2013 valmistui Kuortaneelle kautta aikojen ensimmäinen uusi päiväkotirakennus.
Kuortaneen yleisurheiluareenaa
olemme kehittäneet näinä vuosina
reippaasti. Katsomon puupenkit ovat
vaihtuneet etusuoralla muovi-istuimiin ja pääkatsomo on katettu. Kentän suorituspaikat ovat saaneet nykyaikaisen mondo-pinnoitteen. Nämä
puitteet antavat mahdollisuuden
toteuttaa merkittäviä kansainvälisiä
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kisatapahtumia ja tuoda Kuortanetta
esille näkyvällä tavalla vuosittain.
Elinkeinopolitiikkaa on paljolti
toteutettu maan hankinnoilla, kaavoituksella ja kunnallistekniikan rakentamisella sekä eri toimijoiden rakentamishankkeilla. Toki myös kunta
itse on investoinut uusiin yritystiloihin, esimerkiksi Manor Oy:lle vuokratun hallin laajentamiseen 1000 m2:llä
vuonna 2013.
Yritysten toimintaedellytyksiä on
parannettu myös hankkimalla toimitiloja olemassa olevasta rakennuskannasta ja vuokraamalla niitä eteenpäin. Esimerkki tilajärjestelyistä on
yhteistyö Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy:n kanssa, mikä on osaltaan
ollut mahdollistamassa yrityskonsernin vahvaa kasvua. Toinen esimerkki
on Kuurnan entisen kauppakiinteistön hankkiminen ja saneeraaminen
vuokratiloiksi.
Kuntapalveluissa otettiin iso askel
ulkoistamalla sote-palvelut Pihlajalinnan ja neljän kunnan yhteisyhtiölle.
Tavoitteena oli turvata lähipalvelut ja
saada kuntien kustannukset paremmin hallintaan. Tavoitteet ovat toteutuneet suhteellisen hyvin, mutta palvelusopimuksen toteutus ja tulkinta
vaativat jatkuvaa seurantaa ja neuvottelupöydissä istumista.
Kuusiokuntien sote-uudistuksella
ja muilla toimenpiteillä on pystytty
pitämään kuntatalous hallinnassa.
Kunnan asukaskohtainen lainamäärä
oli vuoden 2019 lopussa 2280 euroa.
Etelä-Pohjanmaan vastaava luku oli
4313 euroa ja koko maan 3342 euroa.
Kun huomioidaan lainojen lisäksi
myös vuokravastuut, oli Kuortaneen
tunnusluku edelleen maakunnan ja
koko maan lukuja merkittävästi pienempi. Samoin koko kuntakonsernimme laina- ja vuokravastuut ovat
maakunnan ja koko maan vastaavia
lukemia selvästi pienempiä.
Kuntamme tuloveroprosentti 21,00
on kolmen muun kunnan kanssa Etelä-Pohjanmaan alhaisin. Kiiinteistö-

veroprosenttimme ovat lain sallimilla alarajoilla tai lähellä niitä. Kunnan
taseessa on ylijäämiä viimeisimmän
tilinpäätöksen mukaan noin 2,2 miljoonaa euroa.
Kuntatalouden kunnossa pitäminen on tärkeää kunnan itsenäisyyden
näkökulmasta. Vain heikon talouden
kuntiin pääsee valtiovalta kiinni. Itsenäisyys puolestaan on ehdoton edellytys, kun halutaan turvata lähipalvelut, kehittämistyö ja kuntalaisten
vaikutusmahdollisuudet.
Myös yksityispuolella on pitkän virkakauteni aikana tapahtunut
merkittäviä asioita. Täällä perheeseemme syntyi tytär. Tänne meille
valmistui uusi omakotitalo. Nämä
perhe-elämän tärkeät asiat ovat vaikuttaneet siihen, että Kuortane on
minulle paljon enemmän kuin pelkkä
viranhoitopaikka.
Kiitän kaikkia kuortanelaisia ja yhteistyökumppaneita näistä toiminnan ja yhteistyön vuosista. Pidetään
Kuortaneen lippu korkealla myös tulevaisuudessa.

* Uusi kehitysvammaisten ryhmäkoti
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Pentti Turunen
Kuortaneen kunnanjohtaja
1.2.2001–31.1.2021
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Liikunnallisen elämäntavan hanke
Merja Korpela
toimii
projektityöntekijänä
hankkeessa.

Hankkeessa on
järjestetty jo
ikäihmisten
liikuntakerhoa
koronaohjeistu
kset
huomioiden.

Vaikka Kuortane tunnetaan liikunnallisuudestaan, niin täälläkin ihmisten
liikkumiseen ja hyvinvointiin pyritään
jatkuvasti panostamaan eri tavoin.
Liikunnallisuus onkin nykyään jatkuvasti tärkeämmässä roolissa koko
Suomessa, sillä liikkumattomuuden
kulut yhteiskunnalle lasketaan jo
jopa seitsemässä miljardissa eurossa per vuosi. Ihmisten liikkumiseen
ja hyvinvointiin panostaminen onkin
nähty nyt isona ennaltaehkäisevänä
toimenpiteenä, joka pyritään tuomaan mukaan jo varhaiskasvatuksesta lähtien.
Kuortane on ollut usean vuoden
mukana liikkuva koulu hankkeissa
ja panostuksia liikunnallisuuteen
on kehitetty varhaiskasvatuksesta
lähtien. Nyt maaliskuussa käynnistyneessä hankkeessa on yhdistetty useita eri hankekokonaisuuksia
ja saatu kokoon liikunnallisen elämäntavan hanke, jossa panostetaan
etenkin ikäihmisten, mutta myös
varhaiskasvatuksen ja perheiden
liikkumiseen.
– Meillä on sitä ikäihmisten toimintaa alettu tehostamaan. Kansalaisopisto ja eläkeläisjärjestöt ovat
jo olleet aktiivisia, mutta nyt nähtiin,
että kunnallakin voisi olla rooli siinä

kehittämisessä ja tavallaan saada
eri toimijat tietoisiksi vielä paremmin toisistaan, Kuortaneen kunnan
liikuntasihteeri Tuomas Mikkola kertoo.
Ensi vuoden toukokuuhun kestävään hankkeeseen on myös palkattu puolipäiväinen työntekijä, Merja
Korpela, jolla on vahva liikuntatausta opiskelun kuin kilpaurheilunkin
kautta.
– Olen Kuortaneen urheiluopistolla opiskellut oikeastaan kaikki mitä
mahdollista on. Olen käynyt peruskoulupohjaisen
liikunnanohjaajan
koulun, opiskellut urheiluhierojaksi
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sekä fysioterapeutiksi ja sitten käynyt vielä näitä vähän pienempiä kouluja opistolla. Oman urheilu-uran jälkeen tein oikeastaan fysioterapeutin
hommia, kunnes sitten Alajärvellä
liikuntatoimen sijaisuutta tehdessäni huomasin, että on aika kivaa työtä olla liikunnanohjauksen puolella,
hankkeen projektityöntekijänä toimiva Korpela toteaa.
Syyskuussa Kuortaneella aloittaneen Korpelan työ on vielä mennyt
tutustumisessa varsinkin varhaiskasvatuksen ohjelmaan sekä tilanteen kartoittamiseen ja välinehankintoihin. Tapahtumista on jo saatu

käyntiin omatoimiset perheliikuntaryhmät jalkapallohallissa ja ikäihmisten liikuntakerhot.
Kuortaneen liikunnallisuutta hän
pitää hyvänä, mutta haasteitakin on.
– Ikäihmiset on tietoisia liikunnallisuudesta ja sen hyödyistä, mutta se
miten paljon sitä itse asiassa toteutetaan, on eri asia. On niitä aktiiveja,
jotka liikkuvat ja kulkee, mutta pitäisi
löytää ne liikkumattomat motivoitumaan ja ymmärtämään, että nyt on
ihan oikeasti aika lähteä liikkeelle,
kertoo Korpela ja toteaa.
Liikkumattomien kanssa lähdetään liikkeelle pienistä asioista ja
omasta mielenkiinnon kohteesta.
– Pyritään löytämään ne keinot,
joilla selviää kotona pidempään eli
jaksetaan nousta tuolilta ylös ja saadaan käsiin liikuntaa, Korpela jatkaa.
Aiemmissa hankkeissa liikkumista on saatu lisättyä niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissakin. Nyt
halutaan vielä testata ja mitata aktiivisuuden määrää ja laatua. Samalla
myös halutaan löytää etenkin vähän
liikkuvia perheitä ja tarjota heille erilaisia perheliikunnan kokonaisuuksia
ja tukea pienin askelin perheiden
liikkumisen lisäämistä.
– Liikkuva varhaiskasvatus hankkeiden puitteissa on jäänyt hyviä
asioita ja vielä testataan ja mitataan
mitä se aktiivisuus on ja mihin kohtaan pitäisi saada lisää aktiivisuutta,
Korpela sanoo.
Hyviä tuloksiakin antavien hankkeiden haasteena on se, miten hankkeiden aikana saadut hyvät toimet
saadaan juurrutettua päivittäiseen
arkeen. Kun hankerahoitus loppuu
niin esimerkiksi henkilöresursseihin
ei ole samalla tavalla rahaa.
– Osaa hyvistä toimintatavoista
saadaan varmasti jätettyä organisaatioihin, mutta toki kyse on resursseista, vaikka toimintaa saataisiin
jatkettua muiden toimijoiden avulla,
Mikkola pohtii.
Vaikka liikunnallisuuden hyödyt
tiedetään ja liikkumattomuuden
kustannuksista on esitetty arvioita,

on tarkka rahallinen mittaaminen
usein hankalaa. Siksi Mikkola toivookin, että mittareina voitaisiin käyttää
muitakin kuin raha.
– Se ihmisen tunne siitä, että tämä
on tärkeää ja tuntuu hyvältä, niin sitäkin varmasti tulisi arvostaa, eikä
aina sitä epämääräistä mitä ei voida
suoraan mitata, niin kuin terveyshyöty. Liikunnallisuuden yhteys terveyteen toki on selvä, positiivinen ja
vahvakin. Toki tiedetään, että tällainen liikunnallinen hyvinvointipalvelu
toimii ennaltaehkäisevänä työnä ja
on siten poissa erikoissairaanhoidon
menoista tai työpoissaoloista, mutta
näitä on vaikea muuttaa suoraan luvuiksi tai rahaksi kyseisenä hetkenä.
Siksi tulisikin käyttää mittarina sitä
onko asiakkaat tyytyväisiä ja onko
toimintaan kiinnostusta ja kysyntää,
Mikkola päättää.
Hankkeessa on järjestetty jo liikuntatapahtumia niin ikäihmisille
kuin perheillekin.
Joulun alla on suunnitteilla liikunnallinen joulutapahtuma sekä
ikäihmisille että kotona hoidossa
oleville lapsiperheille. Talven ja kevään aikana järjestetään pari isompaa tapahtumaa niin ikäihmisille,
varhaiskasvatuksen yksiköille kuin
perheillekin, joista osa järjestetään
opiston sisäliikuntahallissa ja osa
ulkona. Näiden päivät tarkentuvat
vasta lähikuukausina osaksi koronan
aiheuttamien haasteiden takia. Tapahtumista informoidaan myöhemmin vallitsevan tilanteen mukaan.
Kannattaa seurata Kuortaneen kunnan nettisivuja (www.kuortane.fi/
liikuntakalenteri) sekä Facebook-sivua Kuortaneen liikuntatoimi.
Varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle järjestetään kolmiosainen
koulutuskokonaisuus
liikkumisen
kehittämiseksi hoitopäivien arjessa.
Ensimmäinen koulutus järjestetään
marraskuun alussa yhteistyössä
Kuortaneen Urheiluopiston kanssa,
joka on tehnyt vastaavaa kehitystyötä varhaiskasvatuksen kehittämishankkeissa.
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NOKIPOSTI
Päätoimittaja
Tuomas Ojajärvi,
viestintäkoordinaattori
p. 0400 832 776,
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
Taitto Maarit Korpela,
Japlan Oy, Kuortane
Paino I-Print Oy, Seinäjoki
Toimitus ei vastaa ulkopuolelta
tulevien tiedotteiden
oikeellisuudesta.

ILMOITA
NOKIPOSTISSA
Seuraava Nokiposti
ilmestyy
helmikuussa 2021
ja se jaetaan
Kuortaneella kaikkiin
kotitalouksiin.
Mikäli haluat ilmoittaa
Nokipostissa, pyydä
sähköpostisi liittämistä
Nokipostin postituslistalle
osoitteessa:
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
tai soita 0400 832 776.
Aineistot osoitteeseen:
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

Asuminen Kuortaneella kiinnostaa
Tontit, vapaa-ajan asunnot ja vuokra-asunnot kiinnostavat nyt kovasti
Kuortaneella.
Rakennustarkastaja Katja Karosen mukaan etenkin
tonttitarjontaa on kesän lopusta asti
kyselty jopa useamman kerran viikossa. Myös loma-asunnot ovat
jatkuvasti kysyttyjä. Rakennustarkastaja vastaa kuitenkin vain kunnan omista tonteista ja yksityisessä
omistuksessa olevat vapaat tontit
sekä loma-asunnot eivät usein ole
kunnan tiedossa.
– Asiakkaita haluaa aina palvella
mahdollisimman hyvin ja siksi onkin
harmi, että monet yksityiset vapaat
tontit tai vapaa-ajan asunnot eivät

ole tiedossa. Me voimme tarjota vain
omia vapaita kohteita, jotka näkyvät
myös kunnansivuilla karttapalvelussa tai vinkata tiedossa oleviin ja
ohjata katsomaan niitä netin myyntipaikoista, kertoo rakennustarkasta
Katja Karonen.
Myös vuokra-asuntojen kysyntä
kasvaa ajoittain Kuortaneella. Etenkin syksyisin opiskelijat kaipaavat
vaihtoehtoisia asumismuotoja, mutta yhä enenevässä määrin myös
perheet ovat kiinnostuneet vuokra-asumisesta Kuortaneella.
– Kunnan omiin vuokra-asuntoihin joudumme valitettavasti hetkittäin tarjoamaan “ei oota”. Kai-

kille pyritään kuitenkin löytämään
omaan elämäntilanteeseen sopiva
katto pään päälle. Kysyjiä ohjataan
myös yksityisille vuokranantajille,
jos vapaita huoneistoja on tiedossa.
Toiveena olisi, että yksityiset vuokra-asunnot löytyisivät helposti Etuovesta tai vastaavista palveluista, sanoo hallinnollinen isännöitsijä Anu
Kataja.
Tontit, asunnot, vapaa-ajan asunnot sekä vuokra-asunnot kannattaakin pitää ajan tasalla välitystä tarjoavien palveluiden sivuilla. Näistä voi
toki vinkata kuntaan, jolloin kiinnostuneille voidaan kertoa erilaisista
vaihtoehdoista.

KuKulle aikuisurheilukoordinaattori

sta
Aikuisurheilu
t
kiinnostunee
ikkaan
voivat olla T
a
sähköpostill
yhteydessä
mail.com
timo.tikka@g
se
tai puhelimit
0
045 230 827

Kuortaneen Kunnon aikuisurheilukoordinaattorina on 20.10. aloittanut
Timo Tikka. Tikka tulee työskentelemään työllistämistuella vuoden ajan Kukun yleisurheilujaoston
alaisuudessa, mutta toimii myös
mahdollisuuksien mukaan kunnan
aikuisurheilun hyväksi, rajoitetun
65 % työaikansa puitteissa. Tikan
työtehtäviin kuuluvat muun muassa
aikuisurheilun kiinnostuksen lisääminen alueella sekä aikuisurheilun
kehittäminen.
– Kuortaneen loistavat puitteet
tarjoavat moninaisia mahdollisuuksia myös aikuisurheilun kilpailu- ja
harjoittelutoimintaan. Uskon, että
KuKuun saadaan uusia aikuisurhei-
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lujäseniä jatkossa. Lisäksi olen viime
talvena tehnyt esiselvityksiä aikuisurheilijoiden innokkuudesta mm.
keihään talvimestaruuskisoja kohtaan ja palaute kentältä oli mielestäni erinomainen. Innokkaita kisailijoita
olisi paljon, Tikka innostuu.
Seinäjoelta kotoisin oleva Tikka
kertoo olevansa 55 vuotta täyttänyt
innokas aikuisurheilija päälajinaan
keihäänheitto. Kuortaneen urheiluopistokin on Tikalle tuttu paikka jo
80-luvulta lähtien.
– Aktiiviaikana 1980-luvulla nuorten maajoukkueleirit olivat aina harjoituskauden kohokohta, kertoo Tikka.
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Jätevesiremontin määräaika mennyt umpeen vuosi sitten
Alle sadan metrin päässä vesistöstä tai luokitellulla pohjavesialueella
sijaitsevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmä tuli olla nykylainsäädännön
vaatimassa kunnossa 31.10.2019.
Määräys koskee kiinteistöjä, joiden
rakennuslupa on myönnetty ennen
vuotta 2004 ja olemassa oleva järjestelmä ei täytä nykysäädöksiä.
Jätevesiremonttiin ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä, mikäli kiinteistö on tarkoitus liittää viemäriverkostoon, kiinteistöllä on käytössä kuivakäymälä
ja kantovesi tai kiinteistön omistaja
tai omistajat ovat syntyneet ennen

9.3.1943 (ikävapautus).
Yli 100 m etäisyydellä vesistöstä
ja pohjavesialueiden ulkopuolella
sijaitsevien kiinteistöjen vanhojen jätevesijärjestelmien uusiminen tulee
ajankohtaiseksi isomman remontin
aikana, jolloin kiinteistölle asennetaan uusia vesikalusteita. Uudisrakennuksia säädökset koskevat automaattisesti.
Kiinteistön omistaja voi kätevästi
tarkistaa itse, sijaitseeko vakituinen
tai vapaa-ajanrakennus alle 100 m
etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella. Suomen ympäristökeskus

Esimerkkikartta SYKE:n sivuilta.

Terveys Pihlajalinna
Kuortaneen terveysasema suljettuna
joulun aikaan 21.–27.12.2020
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tuottaa internettiin karttapalvelun
www.ymparisto.fi/fi-FI/Hajajatevesisaadosten_siirtymaaikaalueet jonne kiinteistön katuosoitteen kirjoittamalla selviää, onko remontti
ajankohtainen.
Määräyksistä voidaan poiketa
silloin, jos ympäristöön aiheutuva kuormitus on kiinteistön käyttö
huomioon ottaen huomattavan vähäistä verrattuna käsittelemättömän
jäteveden kuormitukseen. Laista
voidaan poiketa myös, jos jätevesienkäsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet ovat kohtuuttomat korkeiden kustannusten
ja teknisen vaativuuden vuoksi.
Kunnan ympäristölautakunta voi
hakemuksesta myöntää vapautuksen kiinteistön haltijalle enintään
viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeuslupa raukeaa, mikäli kiinteistön
jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu.
Kunnan ympäristöosastolta lähetetään kirjallinen selvityspyyntö
alle 100 m etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella sijaitsevien
vakituisten ja vapaa-ajankiinteistöjen omistajille vuoden 2021 aikana
ja selvitysten pohjalta tarkastuksia
lähdetään tekemään saman vuoden
aikana. Jätevesijärjestelmän uusimiseen tulee hakea rakennusvalvonnasta toimenpidelupa ja luvan
hakeminen tapahtuu sähköisesti
Lupapiste.fi -palvelua käyttämällä.
Lisätietoja saa kunnan ympäristöosastolta.
Jukka Kotola
Ympäristöpäällikkö

Influenssarokotukset
ajanvarauksella
– seuraa
erillistä
ilmoittelua!

Kuortaneen alueellinen biokaasuselvitys
Kuortaneen Energiaosuuskunta on
yhdessä Envitecpolis Oy:n kanssa
selvittänyt biokaasun tuotantomahdollisuuksia maatalouden biomassojen osalta. Kevään aikana selvitettiin alueiden lantakeskittymiä.
Kartoituksen pohjalta on määritetty syötteiden saatavuuteen pohjautuen
sijoituspaikkavaihtoehdot
biokaasulaitokselle.
Tarkasteluun
valituille laitospaikoille on laadittu
aluemallinnukset, joissa on määritetty massojen kuljetuskustannukset huomioiden laitospaikkojen sijainnit ja tiestöt.
Syötemassoja on saatavilla noin
35 000 tonnin verran alle 15 km
säteeltä valitusta laitospaikasta.
Pääsyötteinä olisi lietelantajakeet,
joiden lisäksi mukana olisi myös kuivalantaa sekä peltobiomassaa. Kannattavuuslaskelmissa tarkastelussa
on kaksi laitoskokoluokkaa; 35 000
tonnia ja 80 000 tonnia syötteitä.
Isommassa kokoluokassa lanta pi-

täisi kerätä koko kunnan alueelta.
Tavoitteena biokaasulaitoksella
on biometaanin tuotanto eli tällöin
puhutaan ajoneuvoihin soveltuvasta
kaasusta. Ajoneuvokaasun tuotanto vaatii biokaasun riittävää puhdistusta, joka tehtäisiin biokaasun
tuotantolaitoksen yhteydessä. Tarkastelukohteissa pienemmässä kokoluokassa tuotettaisiin biometaania noin 5 000 MWh edestä, jolloin
voitaisiin tuottaa polttoaineet reilun
400:n henkilöajoneuvon vuosikulutusta vastaava määrä. Suuremman
kokoluokan laitoksen tuottama ajoneuvopolttoainemäärä olisi noin
10 000 MWh, joka ruokkisi vuositasolla hieman alle 1000 henkilöajoneuvoa.
Kaasukäyttöisten
ajoneuvojen
lukumäärä lisääntyy vauhdilla ja
lisääntyisi vielä enemmän, mikäli tankkausasemia olisi tiheämmin.
Polttoainekuluissa
kaasuautoilija
säästää noin 40 % verrattuna ben-

siinikäyttöiseen autoon ja ilmasto
kiittää, ainakin silloin, mikäli käytetään biokaasua. Bensiini- tai dieselkäyttöisen auton voi muuntaa
kaasukäyttöiseksi tai vaihtoehtona
on hankkia suoraan uusi tai käytetty
kaasukäyttöinen auto.
Biokaasulaitokselle on pyydetty kesän aikana budjettitarjoukset
ja tällä hetkellä laaditaan kannattavuuslaskelmia. Investoinnin kokoluokka tulee olemaan pienemmässäkin kokoluokassa muutamia
miljoonia euroja, joten pienestä investoinnista ei ole kyse. Investoinnin
toteutuminen vaatiikin monen asian
loksahtamista kohdalleen kannattavuuden saavuttamiseksi. Näitä yksityiskohtia hiotaan vuodenvaihteen
2020-2021 aikana, jonka tuloksena
saadaan näkymää, alkaako investointi konkretisoitumaan.
Alavudella tehdään vastaava selvitys ja lyhyesti voidaan todeta, että
syötemäärät ja laitoskokoluokat
ovat samalla tasolla. Biokaasussa on
Kuortaneen ja Alavuden seuduilla
iso mahdollisuus. Selvitysten tekemiseen on saatu Leader-rahoitusta
Kuudestaan ry:ltä.
Lisätietoja:
www.keo.coop ja p. 040 416 1667
Asko Sippola
Kuortaneen Energiaosuuskunta

Christmas Jazz -konsertti
su 13.12.2020 klo 14 Kuortaneen lukiolla
Jazz-laulajatar Mariah Hortans ja
kitaristi Mathias Sandberg
duo vie kuulijat jazzin pariin
Musiikkia voi kuvailla rauhalliseksi, tunnelmalliseksi,
traditionaaliseksi vocal-jazziksi.
Liput 10 € / käteinen
Koronarajoitukset huomioidaan konsertissa
Järjestää Kuortaneen kulttuuritoimi
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KUNTA TIEDOTTAA

ELINKEINOTOIMI TIEDOTTAA
UUSI KUNNANJOHTAJA
ALOITTAA 1.12.
Kuortaneen uudeksi kunnanjohtajaksi valittu Teemu Puolijoki
aloittaa työssään 1.12. Puolijoki
on toiminut ennen Kuortaneelle
tuloaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehitysjohtajana.
Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

KESKUSTAAJAMAN

SIVISTYSTOIMI TIEDOTTAA
KOULUVERKON KEHITTYMINEN
Kuortaneen kunnassa on oppilasmäärän putoamisesta ja taloudellisista haasteista johtuen ollut
vuodesta 2014 lähtien valmisteilla kouluverkon kehittäminen. 2014
päätettiin sulkea yksi alakoulu ja
2016 linjattiin, että lopetettava koulu on Leppälän koulu, koska siellä
oppilasmäärän todettiin tippuvan
nopeimmin. Myöhemmin valtuusto
päätti, että opetustoiminta koululla
päättyy 31.7.2021.
Kuluneen vuoden aikana sivistyslautakunta on valmistellut lopullista
päätöstä kuulemmalla kuntalaisia
ja koulun oppilaita sekä tekemällä taloudelliset laskelmat asiasta.
Sivistyslautakunnan
ehdotuksen
mukaisesti opetustoiminta päättyy kevätlukukauden 2021 jälkeen
ja Leppälän koulu oppilaat siirtyvät elokuussa keskustan alueelle toimintansa aloittavaan uuteen
alakouluun. Kunnanvaltuusto tekee lopullisen päätöksen asiasta
16.11.2020.

MERJA AHOLA
VARHAISKASVATUSPÄÄLLIKÖKSI
Merja Ahola siirtyy vuoden vaihteessa sisäisenä siirtona varhaiskasvatuspäälliköksi. Hän jatkaa edelleen
myös päiväkoti kuperkeikan hallinnollisena johtajana
Nykyinen
varhaiskasvatuspäällikkö Elina Vainionpää siirtyy eskariopettajaksi Alvarin kouluun omasta
pyynnöstään.

Merja Ahola siirtyy vuoden vaihteessa sisäisenä siirtona varhaiskasvatuspäälliköksi. Hän jatkaa edelleen
myös päiväkoti kuperkeikan hallinnollisena johtajana
Nykyinen
varhaiskasvatuspäällikkö Elina Vainionpää siirtyy eskariopettajaksi Alvarin kouluun omasta
pyynnöstään.

Kuortaneen kunnassa on käynnistetty Keskustaajaman kehittämishanke, jonka tarkoituksenA on visioida,
miltä Kuortaneen keskusta näyttää
tulevaisuudessa. Keskustaajamalla
tarkoitetaan Keskustien ja Kirkkotien
ympäristöä Kantatie 66:n ja Kuortaneenjärven välissä. Kyseessä on
Leader Kuudestaan ry:n rahoittama
ja kunnan hallinnoima kulttuuriympäristön kehittämishanke.
Hankkeessa aktivoidaan lähiyhteisöt, yrittäjät, yhdistysaktiivit ja
kunta jakamaan omia näkemyksiään keskustaajaman kehittämiseksi.
Kaikkien kuntalaisten, myös lasten
ja nuorten mielipiteet ovat erityisen
tärkeitä, kun mietitään ideoita, toiveita ja näkemyksiä tulevaisuuden
keskustaajamasta.

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA
Liikuntatoimen ylläpitämä
Ikäihmisten liikuntakerho
tiistaisin klo 10-12 Väentuvalla sekä
Ikäihmisten kävelykerho
keskiviikkoisin klo 9-11 I-Mediat
Areenalla (Opiston jalkapallohalli).
Mestariliikkujien ja kesäpyöräilyn
palkitsemistilaisuus kunnantalolla
torstaina 3.12.2020 klo 18:00 alkaen
(tarjoilu klo 17:30 alkaen)
Kuortaneen kunnan ja
Kuortaneen Kunnon
urheiluvuoden 2020
palkitsemistilaisuus
Kuortaneen Lukiolla pe 18.12.2020
klo 18 (tarjoilu klo 17:30 alkaen)
Joululomalla maksuttomia
yleisövuoroja I-Media Areenalla
lähes päivittäin, lisätietoja
kuortane.fi/liikuntakalenteri
Kuurtanes-hiihto su 7.3.2021, lisätietoja kuortane.fi/kuurtaneshiihto

Kiitos
Kuortaneen sivistystoimi haluaa kiittää koteja ja
yhteistyökumppaneita hyvin toimineesta yhteistyöstä epidemian aikana.
Edelleen pyydämme seuraamaan aktiivisesti
Wilmassa ja Päikyssä julkaistavia tiedotteita
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Talviliikuntapaikat avataan sääolosuhteiden mukaan alkutalven
aikana
Lisää jo kalenteriin:
Kuortane Games la 26.6.2021

KEHITTÄMISHANKE
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tiedonkeruuta ja
yhteisön aktivointia erilaisissa työpajoissa. Toisessa vaiheessa kerätyt
ideat ja ajatukset vedetään yhteen
ja niiden pohjalta tuotetaan kolme
vaihtoehtoista visuaalista mallinnusta Kuortaneen keskustaajaman
kehittämiseksi. Nämä mallit julkaistaan ja niiden kesken järjestetään
äänestys. Kunta sitoutuu ottamaan
visuaaliset mallinnukset huomioon
tulevaisuuden kaavasuunnittelussa
ja keskustaajamaa kehitettäessä.
Hanketta vetää kunnan elinkeinovastaava Teija Uitto-Kohonen.
Ajantasaisen tiedon hankkeesta ja
työpajoista löydät osoitteesta:
kuortane.fi/keskustankehittamishanke

VAPAATA TOIMITILAA KAUPPAKESKUS KUURNASSA
12,6 m2 kalustamaton toimistotila
Kauppakeskus Kuurnassa, Kuortaneen keskustassa. Tila soveltuu
niin toimistotilaksi, myyntitilaksi
tai esittelykäyttöön. Tila on näyttävä, lukittavalla ovella ja lasiseinällä erotettu toimiva kokonaisuus
hyvällä sijainnilla. Vuokra on 4,70
€/m 2/kk + kiinteä kuukausittainen
30 €:n kulumaksu, johon sisältyy
yleissähkö, jätehuolto, sekä vesi- ja
jätemaksu.
106,6 m2 kalustamatonta liiketilaa
+ 22,1 m2 varastotilaa Kauppakeskus Kuurnassa. Tila soveltuu erinomaisesti myyntitilaksi, mutta tiloja
muokkaamalla taipuu monenlaiseen käyttöön. Tila on näyttävä kokonaisuus Kuortaneen keskustassa

hyvällä sijainnilla ja upeilla näyteikkunoilla. Vuokra on 3,70€/m 2/kk +
kiinteä kuukausittainen 50 € kulumaksu, johon sisältyy yleissähkö,
jätehuolto sekä vesi- ja jätemaksu.
Kauppakeskuksessa toimii lounaskahvilan lisäksi mm. kirpputori ja jalkahoitola. Kauppakeskus
Kuurnassa on erikseen varattavat
kokoustilat ja sosiaalitilat yrittäjien
yhteiskäytössä.
Kauppakeskus Kuurnan vapaita
toimitiloja on mahdollista vuokrata
myös PopUp-käyttöön päiväksi, viikonlopuksi, viikoksi tai vaikka kuukaudeksi.
Lisätietoja: Teija Uitto-Kohonen,
Kiinteistö Oy Kuortaneen
Yritystilat, toimitusjohtaja,
p. 040 5057 802

Lasten uimakoulut (4 ryhmää) sekä Vesiralli joulukuussa 2020, lisätietoja kuortane.fi/uimakoulut
Lasten uimakouluryhmät
5 x 60min (Saukot eli aloittelevat
pienessä altaassa sekä Delfiinit
jatkoryhmä ison altaan puolella).

Vesiralli, 7-12 -vuotiaiden
uinnin monipuolisuuskurssi
(maksimissaan
6-8 uimaria/ryhmä)
10 x 60 minuuttia ison altaan
puolella klo 17–18 / 1.–3.12,
8.–11.12. ja 14.–16.12.
Uimataitovaatimuksen lähtötasona
on 25–50 metrin uimataito
syvässä altaassa

Saukot 1 ja Delfiinit 1
(maksimissaan 6-8 uimaria/ryhmä)
ti 1.12. klo 17-18
ke 2.12. klo 17-18
to 3.12. klo 17-18
ti 8.12. klo 17-18
ke 9.12. klo 17-18

Saukot 2 ja Delfiinit 2
(maksimissaan 6-8 uimaria/ryhmä)
to 10.12. klo 17-18,
pe 11.12. klo 17-18
ma 14.12. klo 17-18
ti 15.12. klo 17-18
ke 16.12. klo 17-18

Uimakoulujen ja vesirallin lmoittautumiset
liikuntasihteerille ma 23.11. mennessä
(ilmoita ryhmä, osallistujan nimi,
uimataito, ikä, yhteystieto).

Monipu
olisest
i
k u o r ta
nelaist
a
liikunta
rjontaa
:
k u o r ta
ne.fi/
liikunta
kalente
ri

Kaikissa liikuntatoimen tapahtumissa koronavaraus.
Tapahtuma voidaan siirtää, perua tai osallistujien määrää
rajoittaa voimassa olevien ohjeiden mukaan.
Palkinnot jaetaan tarvittaessa myös postitse.

MYYNNISSÄ RIVITALOHUONEISTO 2H+K+S, 60 M2
Kiinteistö Oy Kuortaneen Vuokratalot myy rivitalohuoneiston. Huoneisto sijaitsee keskustaajamassa, Kortesmäen asuntoalueelta hyvin
hoidetussa Asunto Oy Kuortaneen Kortespuiston asunto-osakeyhtiössä. Asunto myydään tarjoushuutokaupalla.
Lisätiedot ja tarjoukset osoitteessa: kiertonet.fi
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Kuntalaiskyselystä suuntaa talousarvion laadintaan
Kuortaneella kysyttiin syyskuun
alussa kuntalaisten mielipidettä ensi vuoden talousarvion
laadintaan
kuntalaiskyselyllä.
Kunnanhallituksen nimeämä taloustoimikunta oli listannut kyselyyn kymmenen mahdollista
säästökohdetta, jotka vastaajat
saivat asettaa omasta mielestään parhaaksi katsomaansa
toteuttamisjärjestykseen.
Kyselyyn sai jättää myös omia
toimenpide-ehdotuksia. Kyselyn syynä olivat taloustilanteen
muutokset kunnassa. Määräaikaan mennessä kyselyyn jätetiin vastauksia 157 kappaletta.
Kyselyssä piti numeroida mahdolliset säästökohteet yhdestä

kymmeneen tärkeysjärjestyksessä tai jättää toimenpide numeroimatta, jos se vastaajan
mukaan ei pitäisi olla säästötoimenpiteenä.
Vastausten perusteella enemmistö vastaajista piti parhaana
toimenpiteenä
tuloveronkorotusta 0,5 prosentilla. Tämän
kohteen oli valinnut ensimmäiseksi kohteeksi 54% toimenpiteen valinneista vastaajia.
Toiseksi eniten kannatusta sai
yksityisteiden hoidon siirtäminen tiekunnille kunnan avustuksin 30% kannatuksella ja kolmanneksi eniten kuntalaisten
liikuntatuesta luopuminen 24%
kannatuksella. Toisaalta kunnan

liikuntatuesta luopumisesta 46
% oli sitä mieltä, että sen ei missään nimessä tule olla säästötoimenpide.
Kuntalaiskyselyn tulokset on
annettu taloustoimikunnan sekä
lautakuntien käyttöön ensi vuoden talousarviota laadittaessa.
Kuntalaiskyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin
yöpyminen Urheiluhotellin sviitissä aamiaisella kahdelle sekä
tunnin keilavuoro (1 rata).
Yöpymisen
Urheiluhotellilla
voitti Raili K. ja tunnin keilavuoron Aija L. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Taulukossa listattuna seuraavat asiat kyselystä:
1.
2.
3.
4.

Kyselyssä valittavissa olleet toimenpide-ehdotukset sekä niiden vaikutukset kunnan talouteen.
Toimenpiteen ensimmäiseksi asettaneet vastaajat prosentteina.
Toimenpiteen pois säästökohteista jättäneet prosentteina.
Toimenpiteiden valintojen keskiarvo (mitä pienempi luku, sitä enemmän kannatusta toimenpiteellä).

TOIMENPIDE-EHDOTUS JA SÄÄSTÖ
1.
2.

Tuloveron nosto 0,5 %-yks 200.000 €
Kiinteistöverojen nosto siten, että kiinteistöveron
maksu nousee n. 10 % 100.000 €
3. Kuntalaisten liikuntatuesta (euron liput)
luovutaan 50.000 €
4. Yksityisteiden hoito tiekunnille
(kunta osallistuu avustuksin) 90.000 €
5. Vesi- ja viemärilaitoksen taksojen
tarkistaminen 0,10 €/m3 42.000 €
6. Rakennusvalvonnan maksujen
tarkistus 10 % 4.000€
7. Kirjaston aineistohankinnat
puolitetaan 20.000 €
8. Kulttuuri- nuoriso ja liikunta-avustukset
puolitetaan 25.000€
9. Kunnanhallituksen tuet ja avustukset
yhdistyksille ja seuroille puolitetaan 20.000€
10. Ympäristöosaston myöntämän avustukset
puolitetaan 2.500€
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1. KOHDE

EI SÄÄSTÖTOIMENPIDE

KA

54%

31%

3,5

6%

38%

5,1

24%

46%

4,5

30%

40%

3,7

6%

32%

4,2

8%

24%

4,5

10%

32%

4,2

4%

47%

5,2

7%

36%

5,0

2%

41%

5,4

KUORTANEEN IKÄTORI
IKÄTORIN MAKSUTTOMAT PALVELUT YLI 65-VUOTIAILLE
Keskustie 48 A 7, 63100 Kuortane (entinen Oivankulma)
MUISTIKAFFILA klo 11–13
Poikkea kaffille! Joka kuukauden
toinen perjantai.
Toiminta jatkuu koronatilannetta
seuraten:
PE 13.11.20 Vitsipäivä. Vieraana
kuortanelainen Elli Uitto.
PE 18.12.20 Muistikaffilan ja
Reenivintin pikkujoulu
joulutauko
PE 15.1.2021 Muistikaffila
vuonna 2021

Seuraa Kuortaneen Ikätorin
tapahtumia Viiskunta-lehden
TAPAHTUMAKALENTERISTA.
Joulutauko
29.1.2021 Aivojumppaa

REENIVINTTI klo 11–13
Toiminta jatkuu koronatilannetta
seuraten
PE 27.11.20 Aivojumppaa
PE 18.12.20 Reenivintin ja
Muistikaffilan pikkujoulu

Joulutauko 17.12.2020–3.1.2021

KUNTOUTUSTA
YLI 65-VUOTIAILLE
MAKSUTTA
Ikätorin avoin jumpparyhmä
maanantaisin, tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 15–15.45
(ei ilmoittautumista)
(Ei 6.1.2021)
Fysioterapeutti Elina Honkala
Puh. 040 829 1053

MUISTIHOITAJA
Helena Anttila 040 6530866
Kotikäynnit, muistin laajemmat testit
sekä jatkotutkimuksiin ohjaaminen,
ajokorttia varten muistin testaaminen. Soita ja sovi tapaaminen!
PALVELUOHJAUS yli 65-vuotiaille
Palveluohjaaja Terttu Happonen
arkisin puh. 044 550 1858
mm. Kartoituskäynnit,
uudet asiakkaat kotihoitoon,
omaishoidon yhdyshenkilö,
ennaltaehkäisevät kotikäynnit,
palveluohjauskäynnit.
Soita ja sovi tapaaminen!
Muutokset mahdollisia
Toiminta jatkuu koronatilannetta
seuraten.

Kuortaneen historiakirja
Kuortaneen historiakirjaa kirjoitetaan parhaillaan ja eri arkistoista
on löytynyt useita sopivia kuvia
tekstiin. Nyt toivomme, että saisimme Kuortaneeseen liittyviä kuvia myös kuortanelaisten omista
kotialbumeista. Näin koronarajoitusten aikaan monilla on varmasti
mahdollisuus tehdä hieman kotiseututyötä ja selailla kotona omistamiaan kuva-albumeja. Niissä on
varmasti harvinaisia kuvia, joita ei
ole julkisuudessa koskaan nähty.
Tällaisia yksityishenkilöiden, yhdistysten, yritysten ja muiden omistamia erikoisempia kuvia halutaan
ottaa mukaan Kuortaneen historiakirjaan. Kaikenlaisia kuvia voi lähettää, esimerkiksi vanhoja työkuvia,
kauppakuvia eri kylistä, esinekuvia
kotiteollisuustuotteista, kalastus- ja
metsästyskuvia, amerikansiirtolaisten kuvia, Vapaus-, Talvi-, Jatko- ja

Lapin sodan kuvia ja kuortanelaisten veistäjien ja puuseppien tekemien huonekalujen kuvia. Kuvia voi
lähettää paperikuvina tai valmiiksi
digitaalisina. Paperikuvat voi lähettää Kuortaneen kunnantalolle
osoitteeseen Kuortaneen kunta,
Historiakirja-hanke, Keskustie 52,
63100 Kuortane. Paperikuviin tulee
liittää mukaan tieto siitä, ketä tai
mitä kuvassa on, kuvan omistajan
nimi, puhelinnumero ja lähettäjän
palautusosoite. Paperikuvat palautetaan lähettäjälle mahdollisimman
pian, kun ne on digitoitu. Alkuperäisten kuvien sijasta voi lähettää
myös valokuvaliikkeessä tehdyn
kopion. Valmiit digitaaliset kuvat voi
lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen kuortane.historia@gmail.
com. Digitaalisten kuvien tarkkuus
tulisi olla suuri, vähintään se 300
pistettä tuumalle (300 dpi).
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Kuortaneen historiakirjan kuvia
koskevat kysymykset voi lähettää
samaan sähköpostiin:
kuortane.historia@gmail.com tai
soittaa Markku Honkolalle ,
puh. 0400 891 942.

Terveisin
Kuortaneen
historiakirjatoimikunta

Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa

SALMEN KYLÄSEURA RY
Opintopiiri Ruskaryhmä kokoontuu
joka kuukauden ensimmäinen tiistai
klo 13.00 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.
tiistai naiset klo 17-20
keskiviikko miehet klo 18-21
torstai naiset klo 18-21
perjantai miehet klo 18-21
Kausimaksu
- kerran viikossa 60€
- kaksi kertaa viikossa 90€
- kertamaksu 4€
- lapset alle 16 vuotta
puoleen hintaan
Salmirantaa vuokrataan
tilaisuuksiin tai pitkäaikaisempaan
käyttöön. Varaustilanteen näkee
Nettimökistä: www.nettimokki.com/
kuortane/1195 tai soittamalla
Leenalle 0400 859 866.
Joululahjavinkki: Salmen kyläkirjoja
yhä saatavilla Kuortaneen kirjakaupasta ja Leenalta 0400 859 866.
Salmen Kyläseura ry toivottaa
kaikille hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta.

KUORTANEEN
METSÄSTYSSEURA RY
Kuortaneen metsästysseura ry
järjestää Joulurauhanjulistuksen
kaikelle riistalle ja eläimille
Aholankankaan tervahaudalla
tiistaina 22.12.2020 klo 18.00.
Joulurauha julistetaan tilaisuudessa
voimaan ja jatkuu siitä vielä
Joulupäivän.
Tarjolla nuotiomakkaraa ja mehua.
Paikalle tervetulleita kaikki!
Metsästäjät kiittävät maanvuokraajia
yhteistyöstä ja toivottavat rauhaisaa
Joulua ja turvallista uutta vuotta!

LEPPÄLÄN MAA- JA KOTITALOUSSEURA
leppalanmks@gmail.com
Mikäli koronaepidemia antaa
myöden, niin mahdollisuuksien
mukaan pidämme paljon pyydettyjä ja kysyttyjä karaokeiltoja.
Karaokeilloista ilmoitetaan
Facebookissa ja kauppojen seinillä.
Joulupuuro kyläläisille
PE 11.12.2020 klo: 18 alkaen.
Nautitaan riisipuuroa ja
luumusoppaa. Tontuille on myös
laitettu viesti, josko joulupukki
ehtisi tulla tervehtimään.
KESÄKUURTANELAASET RY
Syyskokouksessa valittiin
yhdistyksen hallitus vuodelle 2021
seuraavasti:
Puheenjohtajaksi
Minna Sippola, minna.sippola@yit.fi
Muut hallituksen jäsenet:
Eeva-Maija Mäki-Maunus,
eeva-maija.maki-maunus@
kuusnetikka.fi
Sirkku Koski, sirkku.koski@skv.fi
Markus Aaltonen,
markus.aaltonen@kolumbus.fi
Aino-Maija Niemelä,
ainomaija.niemela@gmail.com
Helena Manninen-Visuri,
helena.manninen-visuri@
kolumbus.fi
RUONAN RINKI
Harmiksemme suurin osa vuodelle
2020 suunnitelluista tapahtumista
jouduttiin perumaan pandemiatilanteen vuoksi niin keväällä,
kuin syksylläkin.
Seuraathan toimintaamme
Facebook.com/Ruonan Rinki ry.

Kiitos! Terveisin
Kuortaneen metsästysseura ry
Heikki Kallioniemi PJ
040 844 3182
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Tapahtumia suunniteltu
myös jo vuodelle 2021.
- Kultakurkkukaraoken esikarsintakilpailu 30.4.2021 klo: 20 alkaen.
- Elofestivaalit ja traktorinvetokilpailut 14.8.2021 klo: 12 alkaen.
Ilmoittelemme tulevista
tapahtumista:
www.leppalankyla.epk.fi
Facebookissa:
sivusto:
Leppälän maa- ja kotitalousseura
ryhmä: Leppälänkylän
maamiesseurantalo
Jukka Kotola,
jukka.kotola@kuortane.fi
Erkki Murtomäki,
erkki.murtomaki@netikka.fi
Hallitus koostuu näin entisistä jäsenistä. Puheenjohtajan vaihdoskin
tapahtui ryhmän sisältä.
Kesäkuurtanelaaset haluaa
kehittää edelleen yhteistyötä
kunnan ja muiden tahojen kanssa.
Hallitus kiittää eri yhteistyötahoja ja kesäkuurtanelaasten
jäseniä kuluneesta vuodesta.
Otamme mielellämme vastaan
ehdotuksia ja toiveita koskien
vuoden 2021 toimintaa.
Erkki Murtomäki
kesäkuurtanelaasten
puheenjohtaja 2018-20

Olemme kuitenkin kunnostaneet
kylätalo Rinkirantaa ja
pihapiiriä vuoden aikana.
Kylätalomme sopiikin mainiosti
erilaisten juhlien pitopaikaksi.
Varauksia voi tiedustella
puh. 040 525 1468.

KUORTANEEN
RESERVILÄISET RY JA
KUORTANEEN
RESERVIUPSEERIT RY
Perinteistä riisipuuroa
soppatykistä Kuortaneen
joulunavajaisissa 20.11.2020.
(Koronarajoitus varauksella)
Tervetuloa!

KUORTANEEN
KANSALLISET SENIORIT RY
Syksyn kuntosali- ja keilailuvuorot
jatkuvat normaalisti.
Muut tapahtumat syksylle on
peruttu Koronatilanteen takia.
Jatkamme tapahtumien
järjestämisiä tilanteen rauhoituttua.
Pitäkää huolta itsestä ja
lähimmäisistänne.
Tarkempia tietoja myöhemmin
Viiskunnan ja Lakeuden Portin
ilmoituksista.

KUORTANEEN
PERUSSUOMALAISET
Kuntavaalikutsunnat Kuortaneella
20.11.2020 klo 16-20.
Olemme mukana Kuortaneen
joulunavausmarkkinoilla torilla.
Mukana vaalipiirin
kansanedustajat
Mauri Peltokangas,
Juha Mäenpää ja Jukka Mäkynen.
Tule kyselemään ja
ilmoittautumaan ehdokkaaksi
kuntavaaleihin.
Tervetuloa teltalle ja grillille!
(Huom. koronavaraus!)

ELÄKELIITTO KUORTANEEN
YHDISTYS
Varsinainen syyskokous
to 26.11.2020 klo 12.00 Väentuvalla,
Keskustie 33. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa!
Joulujuhla joulukuussa -20 ja
Ystävänpäivä helmikuussa -21.
Koronatilanteen vuoksi seuraa
ilmoittelua Lakeuden Portista
ja kotisivulta:
www.elakeliitto.fi/kuortane

KESKUSTAN MÄYRYN
PAIKALLISYHDISTYS
Hiihtolomamatka Leville
27.2-6.3.21. Matka on Mäyryn
paikallisyhdistyksen jäsenperheille ILMAINEN ja ei
jäsenille 100€ sisältäen matkan,
kaksi ruokailua ja päivän Ylläksellä.
Paluumatkalla poikkeamme
Ruotsin puolella Haaparannassa.
Omaa vakuutusta suositellaan.
Leviltä on varattuna
Osuuspankin mökki, jossa on
4 huoneistoa. Yhteen huoneistoon
mahtuu 4–6 hlöä. Hinta 385€/
huoneisto. Mökki sijaitsee rinteiden
lähellä. Voit myös yöpyä muualla.
Jos pankin mökki myydään ennen
hiihtolomaa tai koronaolosuhteet
muuttuvat, koko matka peruuntuu.
Lisätiedot ja sitovat
ilmoittautumiset
Annelle, P. 040 730 8674

Lakeudenportin kansalaisopiston
loppuvuoden kurssit
1104226
KALLIGRAFIAN-KORUTEKSTAUKSEN PERUSKURSSI
Kurssimaksu: 20.00 €
Paikka: Kuortaneen Yhteiskoulu, taidelk
Opettaja: Marika Koskimäki
Syyslukukausi: 27.11.–28.11.2020 (Tunteja: 11.25)
Päivä ja kellonaika: Pe: 17.30–20.30 La: 9.00–15.00
Ilmoittaudu viimeistään: 19.11.2020
1104241
KYLPYPOMMIT JA HUULIRASVAT
Kurssimaksu: 10.00 €
Paikka: Väentupa, alakerta
Opettaja: Anne Luoma
Syyslukukausi: 12.12.2020 - 12.12.2020
Päivä ja kellonaika: La: 09.30 - 15.00
Ilmoittautuminen alkaa: 19.8.2020 18:00
Ilmoittaudu viimeistään: 17.11.2020
7102112
TUNNELMALLISET KUKKA-ASETELMAT JOULUKSI
Kurssimaksu: 10.00 €
Paikka: Väentupa, alakerta
Opettaja: Margit Nurmi
Syyslukukausi: 30.11.2020 (Tunteja: 3.00)
Päivä ja kellonaika: Ma: 18.00–20.15
Ilmoittautuminen alkaa: 19.8.2020 18:00
Ilmoittaudu viimeistään: 23.11.2020
Opiston syyskausi loppuu viikolla 49
ja alkaa jälleen viikolla 1
Lakeudenportin kansalaisopisto
toivottaa kaikille rauhaisaa joulun aikaa.
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KUORTANEEN KUNTA
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Sivistyslautakunta jätti keväällä jakamatta osan avustusmäärärahoista liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotoimintaan vuodelle 2020. Lautakunta julistaa loput määrärahat haettavaksi 20.11.2020 mennessä.
Nuorisotoimi 700€, Kulttuuritoimi 4950€,
Liikuntatoimi erityisavustus 3000€ ja
koulutusavustus 1000€.

Jouluntuoksuinen
piparkakkunäyttely

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

Hae 20.11.2020 mennessä!
Tarkempia tietoja saa tarvittaessa
nuoriso- ja kulttuurisihteeriltä
annukka.salminen@kuortane.fi, 040 739 4451
tai liikuntasihteeriltä
tuomas.mikkola@kuortane.fi, 040 631 7442

Kuortaneen
kirjastossa

1.-29.12.2020
Avajaiset
1.12.2020
klo 17
Järjestää
Kuortaneen nuorisoja kulttuuritoimi

Osallistu
piparkakkutaidenäyttelyyn
1.-29.12.2020
Kuortaneen kirjastossa
Näyttely on tarkoitettu
kaiken ikäisille
leipureille / taiteilijoille.
Työn tyyli on vapaa, samoin aihe.

t yöt
Valmiit
i m i t ta a
t u l e e to e e n
n
Ku o r ta
on
k i r j a s to
20
30.11.20 .
8
klo 17-1

Piparkakkutaiteilija saa käyttää
2 kiloa taikinaa taideteoksessa,
kaiken pitää olla valmistettu
piparkakkutaikinasta.
Järjestää
Kuortaneen nuoriso- ja kulttuuritoimi
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KIRJASTON PALVELUAJAT
MA-TI
KE-PE

klo 12 – 19
klo 12 – 16

Omatoimiaika
MA-PE
klo 9 – 21
Omatoimiaikaan tehdään
muutoksia heti, kun
koronatilanne sen sallii,
joten kannattaa seurailla
kirjaston somea ja nettisivuja!
Kirjaston somekanavat:
FACEBOOK
Kuortaneen kunnankirjasto
INSTAGRAM
@kuortaneenkirjasto
Joulunavajaiset
Kunnan joulunavajaispäivänä
20.11.2020 kirjastossa pientä
tarjoilua ja arvontaa
(mikäli korona sallii).
Näyttelyt
MARRASKUU
Runollisia maisemia –
Jari Janssonin maalauksia
JOULUKUU
Nuorisotoimen näyttely
Kirjat ovat sitä parasta
viihdykettä syksyn pimeyteen
ja talven ja joulun
odotukseen!

Kuortaneen seurakunta
toivottaa lämpimästi tervetulleeksi:
JUMALANPALVELUS
sunnuntaisin
klo 10 kirkossa
19.11. klo 18
TUOMASMESSU
Kirkossa
2.12. klo 9.30
KYNTTILÄKIRKKO
Kirkossa
6.12. klo 10
JUHLAJUMALANPALVELUS
Kirkossa,
tapahtuma kirkossa
sen jälkeen
(lisätietoa kunnan ja
seurakunnan sivuilta)

20.12. klo 16, 17, 18 ja 19
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
Kirkossa - laulutuokio
kestää puoli tuntia!
24.12. klo 15
JOULULAULUHARTAUS
Kirkon pihalla
25.12. klo 8
JOULUAAMUN
JUMALANPALVELUS
Kirkossa
26.12. klo 18
TAPANINPÄIVÄN MESSU
Kirkossa
27.12. klo 10
JUMALANPALVELUS
Kirkossa

11.12. klo 18
LAPSIPERHEIDEN
JOULULAULUILTA
Kirkossa

31.12 klo 19
UUDEN VUODEN
AATTOHARTAUS
Kirkossa

13.12. klo 10
JOULULAULUKIRKKO
Kirkossa

1.1.2021 klo 12
MESSU
Kirkossa

Seurakuntatalolla tapahtuu:
RAAMATTUPIIRI
parittomien viikkojen
keskiviikkona klo 19
SOPUSOINTU-KUORO
parillisten viikkojen
keskiviikkona klo 19

LÄHETYKSEN HYVÄKSI
ENNAKKOON TILATTUJEN
LAATIKOITTEN JA
LEIVONNAISTEN NOUTO
3.12 klo 14-16
Tilaukset 22.11 mennessä
Elina Eskeli 040 5649668

KAIKKIEN PARTIOLAISTEN
YHTEINEN ILTA
23.11 klo 18
JUURILEIPÄÄ
RAAMATUSTA
24.11 klo 18
opetusilta Esa Luomaranta

VANHEMMAN VÄEN
KAUNEIMMAT
JOULULAULUT
10.12 klo 12
RIPPIKOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
7.1. klo 18
nuoret ja vanhemmat mukana

Seuraathan tilannetta,
koronan takia voi tulla
poikkeamia tilaisuuksien
järjestämisessä!
Lisätietoja Viiskunnan
kirkollisissa ja nettisivuilla:
www.kuortaneenseurakunta.fi
SIUNAUSTA SINULLE JA
LÄHEISILLESI JOULUN ODOTUKSEEN!
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AKTIVITEETIT
OMAEHTOISESTI:
Nauti huippuolosuhteista ulkona ja
sisällä urheiluopistolla:
Vuokraa kenttä pelailuun tai väline
omaehtoiseen liikkumiseen vastaanotostamme.
Fatbike-pyörillä valloitat maastot kaikkina vuodenaikona  vauhdin hurmaa!
Varaa kenttä vaikkapa tennikseen,
pickleballiin tai sulkapallon pelaamiseen. Sisäkiipeilyseinällä on neljä eri
tasoista reittiä. Kaikkiin aktiviteetteihin
voit varata myös yksityisohjauksen!
K U O R TA N E . C O M / L I I K U N TAT I L AT

L A H J AV I N K K I :
Verkkokaupastamme helposti
LAHJAKORTIT ALK. 50€
50€:n 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 osto
päivästä. Sitä ei voi käyttää alkoholi
eikä tupakkatuotteisiin. Maksun jälkeen
voit tulostaa lahjakortin verkkokaupassamme.
S H O P. K U O R T A N E . C O M

Tapahtumakalenteristamme löydät ajankohtaisten tapahtumien lisäksi uimahallin aukioloajat ja jäähallin yleisövuorot. Kalenteri päivittyy jatkuvasti, joten sitä seuraamalla tiedät
parhaiten, mitä urheiluopistolla on tarjolla!
Sivustomme etusivulle nostetaan myös ajankohtaiset asiat ja joulun lähestyessä löydät
myös Kuortanehallin ja keilahallin joulun ajan aukioloajat. Kuortanehallille on hankittu
runsaasti lisää kuntosalilaitteita, tervetuloa liikkumaan ja nauttimaan kunnon treeniolosuhteista! K U O R T A N E . C O M / T A P A H T U M A K A L E N T E R I

R AV I N T O L AT
AV O I N N A
JOKA PÄIVÄ
TULOSSA:
20.11. Joulukuhinoilla Kuurnan
pihassa myynnissä uunituoretta
joululeipää ja muita herkkuja.
Tervetuloa!
Joulubuffet tarjolla
ti 15.12. klo 16.30-19.00
Eppulassa, 12€/hlö ja
ke 16.12. klo 11.00-14.00 Ravintola Aallon lounaalla, 25€/hlö.
Jouluaattona 24.12. Joulun illallis
buffet klo 18.00-21.00, 32€/hlö.
KSM-ravintoloilla on nyt omat
julkaisut Facebookissa ja
Instagramissa. Tykkäämällä
KSM-ravintolat sivuista saat
ajantasaisen tiedon ravintolan ja
keilahallin tapahtumistamme.
SEURAA ILMOITTELUAMME
Liikkujan apteekki avoinna
Liikuntahotellin Kioskissa
päivittäin klo 7.00-21.00.

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