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KUORTANEENsyke
TEEMU PUOLIJOKI  KUORTANEEN KUNTA, KUNNANJOHTAJA

AAPO PETÄJÄNIEMI  KUORTANEEN KUNTA, ELINKEINOVASTAAVA 
SUVI PELTOKANGAS  KUORTANEEN YRITTÄJÄT RY, PUHEENJOHTAJA 

TÄNÄ KESÄNÄ KUORTANEEN KE-
SÄSSÄ on lukuisia tapahtumia – tulossa 
onkin todellinen super-kesä! Heinäkuun 
lopulle ajoittuva Terwaviikko esittelee 
jälleen tervanpolton perinteitä. Kuorta-
neen Lions clubin toteuttama tervahau-
dan poltto ja sen ympärille eri järjestäjien 
kokoama tapahtumien sarja on ainutlaa-
tuinen yhdistelmä kulttuurihistoriaa, mu-
siikkitapahtumia ja yhteisöllisyyttä, jonka 
voi kokea ainoastaan Kuortaneella.

Tervahaudalle voi tulla viikon aikana 
koska tahansa kokemaan ja katsomaan, 
niin saa opastuksen tämän perinteen pa-
riin. Samaan ajankohtaan ajoittuvat myös 
Kuortaneen Kuhinat.

Kuortane on tunnettu vahvana urhei-
lupitäjänä – tänäkin kesänä yleisurheilun 
huippunimet kisailevat Kuortane Ga-
mesissa. Se, että tämän tason kilpailuja 
käydään kunnassamme, kertoo siitä, että 
täällä on tosissaan satsattu liikuntapaik-
koihin. Areenamme ja kenttämme ovat 
kansainvälistä huipputasoa – ja se on 
paljon pienelle kunnalle. Kaikki on mah-
dollista eri toimijoiden välisellä tiiviillä ja 
rehdillä yhteistyöllä.

Vaikka tapahtumia piisaa, riittää kun-
nassa ihmeteltävää ja koettavaa myös 
ihan tavalliselle kesäpäivälle. Kuortaneen 
sijainti 66-tien kainalossa mahdollistaa 
sen, että tänne on helppo kesälomareis-
sun varrella vain piipahtaakin. Lepohet-
keen soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 
Kirkkoranta, jonka turvalliselle ja muka-
valle hiekkarannalle voi lapsiperhe jäädä 
aikaansa viettämään.

Taidetta kaipaava voi taas pysähtyä 
Soile Yli-Mäyryn taidehalliin kierrokselle. 
Arkkitehtuurin ystäville mieluisa nähtä-

vyys voi olla Alvar Aallon syntymäkodin 
edustalle pystytetty reliefi eli kohokuva 
Aallosta. 

Luontokohteista mainittakoon Sarvik-
kaankosket, joka on paitsi Suomen par-
haita koskikalastuspaikkoja myös käymi-
senarvoinen retkipaikka kenelle tahansa. 
Ainutlaatuinen Kaatialan louhos tarjoaa 
jännittävän käyntikohteen ja mineraaleis-
ta kiinnostuneille ihmeteltävää pitkäksi 
aikaa. 

Muitakin lajiaktiviteetteja löytyy, sillä 
Kuortaneen urheiluopistolla voi muun 
muassa pelata padelia, frisbeegolfata, 
maastopyöräillä tai vaikka meloa. Perin-
teisen golfin harrastajillekin löytyy Suo-
men viihtyisimpänä palkittu Kuortane 
golfin kenttä. Kentän vieressä ravintola 
Kuharannassa herkuttelevat kaikki näl-
käiset.

Kuortaneen keskustasta sen sijaan 
löytyvät palvelut ja kaupat likipitäen 
kaikkeen tarpeeseen. Monet kauempaa 
tulevat mökkeilijät huollattavat täällä au-
tonsakin.

Kuortane on sopivan päivämatkan 
päässä monesta paikasta, mutta kyllä 
täällä voi pidempäänkin viihtyä. Majoi-
tusvaihtoehtoja on laidasta laitaan: löytyy 
hotellia, B&B:tä ja erilaisia mökkejä. 

Kunnasta ovat helposti saavutettavissa 
myös Etelä-Pohjanmaan muut matkailu-
kohteet, kuten Powerpark, Ähtärin eläin-
puisto, Tuuri tai Seinäjoen Ideapark.

Sen lisäksi, että Kuortaneella on aivan 
ihana käydä, on täällä myös mukava asua. 
Meillä on ollut viisaita päättäjiä ja viran-
haltijoita, jotka ovat puhaltaneet yhteen 
hiileen ja tehneet kauaskantoisia, järkeviä 
päätöksiä. Tällä hetkellä meillä on esi-

merkiksi uusi päiväkoti ja alakoulu sekä 
remontoitu yläkoulu ja lukio. Myös uusi 
tehostetun palveluasumisen yksikkö on 
rakennettu.

Kunnassamme on laaja valikoima eri-
laisia tontteja moneen makuun – niitä 
löytyy niin keskustan tuntumasta kuin 
kauempaakin sekä aivan läheltä Kuorta-
neenjärveä.

Harrastusmahdollisuudet ovat ainut-
laatuiset, eikä monessakaan pienessä 
kunnassa ole tällaista valikoimaa kaikeni-
käisten liikuntamahdollisuuksia.

Kunnassamme yhteisöllisyys on tärkeä 
voimavara; yhdistystoiminta on vireää, 

mikä lisää elinvoimaa ja hyvinvointia. Täs-
tä kaikesta olemme ylpeitä ja iloisia!

Jos et koskaan ole käynyt Kuortaneel-
la, niin mitäpä jos tulisit tänä kesänä kat-
somaan, mitä sillä on sinulle annettavaa? 
Olitpa vain ohikulkumatkalla, pidemmällä 
lomalla tai kokonaan kuurtanelainen – 
nautitaan yhdessä Kuortaneen superke-
sästä!

Yhteen hiileen puhaltaen pääsee pidemmälle! Aapo Petäjäniemi (vas.), 
Teemu Puolijoki ja Suvi Peltokangas istahtavat usein yhteisen pöydän ääreen.
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KUORTANE ON TUNNETTU 
urheilu- ja liikuntapaikkakunta. Vah-
va urheilumyönteinen historia ja 
vuosikymmeniä kasvanut urheiluo-
pistotoiminta ovat mielikuvan ta-
kana. Kuortaneella on kansallisesti 
tunnistettu sporttinen maine, joka 
ylläpitää jatkuvaa vetovoimaa alueel-
le. Tiensä Kuortaneelle löytävät niin 
urheilujoukot eri lajeista, opiskelijat, 
perheet kuin aktiivilomalaisetkin.

Ruralia Instituutin muutama vuo-
si sitten tekemän tutkimuksen mu-
kaan Kuortaneen Urheiluopiston 
aluetaloudelliset vaikutukset Ete-
lä-Pohjanmaalla olivat BKT:lla mitat-
tuna 22,2 miljoonaa euroa. Puolet 
summasta on suoraan urheiluopis-
ton liikevaihtoa, mutta puolet ta-
loudellisia vaikutuksia Kuortaneelle 
ja muuhun maakuntaan. Liikunnan ja 
urheilun myötä alueelle syntyy mer-
kittävää matkailutuloa.

Suurin osa urheiluopiston asiak-
kaista tulee paikkakunnan ulkopuo-
lelta. Kuortanelaista liikuntatilojen 
ja palveluiden käyttöä on arviolta 
vain 3-4% kokonaisliikevaihdosta. 
Kuortaneelle tullaan lähialueelta, 
kaikkialta Suomesta ja paljon myös 
muulta maailmasta. Urheiluopistolla 
vierailee vuositasolla kansainvälisiä 
asiakkaita 50-60 eri maasta nostaen 
opiston Etelä-Pohjanmaan kansain-
välisimmäksi matkailukohteeksi. 

Suurin osa ulkomaisista kävijöis-
tä tulee urheiluopistolle urheilun 
merkeissä – valmennuskeskukseen 
tullaan leirityksen, valmentajakoulu-
tuksen ja kilpailutapahtumien myö-
tä. Kansainvälisiä majoitusvuorokau-
sia kertyy tuhansia vuodessa.

Kuortane on vetovoimainen koh-
de myös tavallisten liikkujien, lei-
ri- ja rippikoululaisten, lomalaisten 
sekä lapsiperheiden keskuudessa. 
Varsinkin kesäaikana alueella liikkuu 
paljon liikunnasta innostuneita mat-
kaajia. Urheiluopiston monipuoliset 
liikuntaolosuhteet houkuttavat pai-
kalle niin kanta-asiakkaita kuin myös 
uusia kokeilijoita. Parhaimmillaan 
Kuortaneella majoittuu 800 ihmistä 
ja ravintoloissa valmistetaan yli 2000 
annosta päivässä.

Erityisen lisän Kuortaneen liikun-
tamatkailuun tuovat ympärivuotiset 
kisa- ja turnaustapahtumat. Kuorta-
neen kruunun jalokivenä on tietysti 
kansainvälinen Kuortane Games 
-kisaklassikko, joka tunnetaan meillä 
ja maailmalla. Tänä kesänä kilpailu 
järjestetään jo 83. kerran ja kor-
keammalla profiililla kuin kertaakaan 
aikaisemmin. Kisaviikonloppu kerää 
paikalle paljon urheilijoita, valmen-
tajia, yleisöä ja mediaa.

Seuraava iso kansainvälinen arvo-
kisatapahtuma tulee olemaan opis-
kelijoiden MM-kisat golfissa vuon-
na 2024 yhteistyössä Ruuhikosken 
golf-kentän kanssa.

Ihmiset liikkuvat Kuortaneelle 
ja Kuortaneella. Liikunnan toimiala 
on suosittu ja urheilu kiinnostaa. 
Liikunnan terveyshyödyt tunniste-
taan paremmin kuin koskaan aikai-
semmin. Yksilö- ja perhetasolla on 
tartuttu liikkumattomuuden pan-
demian hoitoon ripeästi. Useimmat 
ovat valmiit panostamaan entistä 
enemmän liikunnalliseen elämänta-
paan kotona ja matkailukohteissa. 

Tämä näkyy myös kantatie 66:lla 
kun liikkuvien ihmisten matka käy 
yhä useammin Kuortaneelle.

Liikuntamatkailu liikuttaa
TEKSTI TAPIO KORJUS

TÄYDEN PALVELUN 
AUTOKORJAAMO

autohuoltovesteri.fi  ı  puh. 06 525 4479  ı  040 5716 124 / Ari

Huollot • Korjaukset • Autosähkötyöt
• Vikadiaknostiikka

• Renkaiden myynti, asennus,
nelipyöräsuuntaukset

• Lisälämmitinasennukset ja -korjaukset
• Ilmastointihuolto- ja korjaustyöt

• Kamera- ja tutkakalibroinnit

Vesterintie 2, 63100 Kuortane  •  Puh. 06 525 4479 tai 040 571 6124
info@autohuoltovesteri.fi  •  www. autohuoltovesteri.fi

Kuortaneen oma
KYLÄKAUPPA!

Keskustie 43 63100 Kuortane
06 5254 223
mikko.myllarinen@k-market.com

K-MARKET KUORTANE

ark 7-21
la 7-21
su 10-21

Palvelu pelaa

Tervetuloa! KUORTANE

Kesäajan palvelemme klo 22 saakka!

TILAA OSTOKSESI VERKOSTA K-RUOKA.FI

7-22
7-22
9-22

Hiekkaranta Bed & Breakfast
Viihtyisä aamiaismajoitus 

Kuortaneenjärven rannalla!

Kirkkotie 25, 63100 Kuortane
p. 0400 630 684, hiekkaranta@pp.inet.fi

www.hiekkaranta.info

K
O

LU
M

N
I



4
KUORTANEENsyke

Kuortaneen tervahaudalla 
kannattaa käydä yöllä. 
Visiitti voi tarjota 
näkymän syvälle 
johonkin suurempaan.

 
Kuumaa hehkuva hauta napsuu 
hiljaisesti. Mitään muuta ei kuulu. 
Liikenteen äänet ovat vaienneet. 
Haudan mustuudesta hiljalleen 
nouseva savu värisee kesäyön viile-
nevässä ilmassa ja katoaa tummalle 
taivaalle. Joku kohentaa tulta. Elee-
tön, ikiaikainen näytelmä ja tervan 
tuoksu täyttävät aistit.

Kun Kuortaneen Terwaviikon 
vetonaula, Aholankankaan terva-
hauta, sytytetään paikallisen Lions 
Clubin toimesta, se ei lepää koko-
naiseen viikkoon. Tervahaudalla on 
koko ajan vähintään kaksi valvojaa, 
tervanpolttajia ja usein päällysmies 
tervasiira. Näin myös öisin.

”Haudalle saa tulla koska vain 
katselemaan ilmaiseksi. Vain sy-
tytysilta on maksullinen. Haudan 
tunnelma on hyvin erilainen päiväl-
lä ja yöllä, niin yleisölle kuin polt-
tajillekin. Yleisöä käy ihan kaikkina 
vuorokauden aikoina. Etenkin yöllä 
osa tulee vain istumaan hiljaa ja 
katselemaan rauhassa haudan ky-
temistä.”, tervanpolttoporukassa 
mukana oleva Mika Viitanen kuvai-
lee.

Tervahaudan äärellä pääsee lä-
helle suomalaista kansanperinnet-
tä. Tervaa on poltettu jo 1700-lu-
vulta lähtien. Kuortane on ollut 
oikea tervanpolton mahtipitäjä, 
niin hyvässä kuin pahassa. Terva 
toi vaurautta, sen avulla sanotaan 
tienatun Kuortaneen komeat kaks-
fooninkiset talot. Toisaalta tervan-
janossa metsää kaadettiin valtavat 
määrät. Meinasipa kerran Kuor-
taneenjärvikin palaa, kun rannalla 
poltettu tervahauta räjähti. Näin 
ainakin legendan mukaan.

Monituiset tarinat tervanpolton 
menneisyydestä tuovat oman lisä-
värinsä tervanpolttoon nyt, kun se 
on muuttunut teollisuudenalasta 
joka kolmas vuosi järjestettäväksi 

näytösluonteiseksi käsityöperin-
teeksi. Vanhoja tervahautoja vaali-
taan muinaismuistolailla, eikä niitä 
saa hävittää. 

Kuortanelaisten lempinimi no-
kiotta on myös jotain muuta kuin 
pelkkä mustanaamaisen tervan-
polttajan nimitys. Kuortanelaiset 
eivät ole kuten muut ovat, Sulevi 
Riukulehdon kotiseutututkimuk-
sesta voi päätellä. Kun muualla 
Etelä-Pohjanmaalla on kuljettu 
päät kumarassa körttiläisyyden 
hengessä, ymmärsivät kuortane-
laiset tanssin, laulun ja ilottelun 
päälle. Oma kotiseutuhistoria on 
nokiottille tärkeää vieläkin. Ter-
vanpoltto on merkkinä menneiden 
arvostuksesta.

 
Ikiaikainen ja 
kansainvälinen tunnelma
Kyllä tervaa itketetään myös päi-
vänvalossa ja karnevaalitunnelmas-
sa. Haudan sytytys ja tapin avaus, 
eli kun tervaa aletaan valuttaa, 
ovat suuria kansanjuhlia musisoin-
teineen, tansseineen ja puheineen. 
Väkeä on paljon, kansanmusiikki ja 
tango soivat vuorotellen. 

Tervanpolton ympärille on 
kehkeytynyt oma tapahtumansa, 
Terwaviikko. Se ajoittuu Kuorta-
neen Kuhinat -kesämarkkinoiden 
yhteyteen, joten kesäpitäjä ottaa 
tuolloin meiningistään kaiken irti. 
Urheiluopiston läheisyys tuo ter-
vakulttuurin äärelle yleisöä maa-
ilman ääristä. Haudalla on kuultu 
englannin ja saksan lisäksi muun 

muassa Afrikan kieliä. Haudalta on 
lähetetty myös livekuvaa Amerikan 
serkuille.

 ”Moni suomalainen ja ulkomaa-
lainen on lähtenyt haudalta ter-
vakasteen saatuaan tervamerkki 
otsassa, leveä hymy naamallaan”, 
Mika Viitanen muistelee.

Kuortaneella paikallinen Lions 
Club on tunnettu juuri tervanpolt-
toperinteestä ja Leijona-miehet 
vannovat, etteivät kyllästy tervan-
polttopuuhaan ikinä. Vaikka tämä 
yksi viikko ympärivuorokautisine 
päivystyksineen on raskas, niin 
joka kolmas vuosi järjestettävä ta-
pahtuma on täynnä suuria kohtaa-
misia, yllättäviäkin. 

”Aamuyön tunteina ei voi aina 
tietää millaista porukkaa haudalla 
vierailee. Monenlaisia kaveriporu-
koita on käynyt, mutta yhteistä 
kaikille on se, että he ovat hyvällä 
tuulella ja kiinnostuneita, kuinka 
tervanpoltto oikein tapahtuu” ku-
vailee kauden 2021–22 LC Kuorta-
neen presidentti Tepa Reinikainen.

Väsyneille on haudan äärellä 
puolijoukkueteltta torkkuja var-
ten. Tervanpolttajat eivät nuku.

Tuokio kesäyössä tervanpoltto-
kulttuuria hengittäen on hyvässä 
mielessä huumaava kokemus. Voi 
tuntea elämän kiertokulun ja ym-
märtää edes hetken verran oman 
pienuutensa. Tunne on samankal-
tainen kuin se kevään ensimmäinen 
hetki, kun kuulet yhtäkkiä havinaa 
pääsi yläpuolelta. Joutsenet, olette 
palanneet!

Anna mustan viedä
TEKSTI 
KIRSI HAAPAMATTI, 
TUOMAS OJAJÄRVI
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Tervanpoltto on perinteinen askare jo 1800-luvulta, etenkin Kuortaneella. Tervaa poltetaan ”hikoilutta-malla” sitä kuorituista mäntypuista. Puut ladotaan ympyrämalliseen hautakuoppaan säteittäin. Tuli syty-tetään ja sitä hoidetaan niin, että hauta ei pala roi-hulla, vaan hiljaisesti kytien. Pikkuhiljaa tervaspuista alkaa norua tervaa. 
Tervanpoltolla on oma termistönsä. Tervankusi esimerkiksi on tervansekaista vettä, jota puista polt-tamisen alkuvaiheeksi irtoaa. Tervaa käytetään perinteisesti puunsuoja-aineena, mutta nykyään on monenlaisia tervatuotteita saip-puasta ja löylytuoksusta erilaisiin tervaisiin elintarvik-keisiin.

 Kuortaneen Terwaviikon tervahauta on Lions Club Kuortaneen talkoilla toteuttama ponnistus. Työ alkaa metsässä jo 3,5 vuotta ennen tervahaudan polt-tamista. Miehet koloavat ja kuorivat mäntyjä kolme-na keväänä ja neljäntenä ne kevättalvella kaadetaan, sahataan pitkittäin ja taapeloidaan kuivumaan. Muu-taman kuukauden kuivuttuaan ne pätkitään ja lado-taan suoraan hautaan. Tämä tapahtuu vain päivä-pari ennen varsinaista sytytystä ja samalla hauta valmis-tellaan muutenkin polttokuntoon, jolloin esimerkiksi päällimmäiseksi kerrokseksi asetellaan kunttaa, jotta hauta palaisi kytemällä.

Tervanpoltto on kusista hommaa

Ajankohtaiset tiedot ohjelmasta löytyy osoitteesta 
www.kuortane.fi/terwaviikko

Tervahauta on avoin koko 
Terwaviikon ja toimintaa 
sen ympärillä voi käydä 
katsomassa mihin 
vuorokauden aikaan
tahansa. Tervahaudalla on 
myös esityksiä ja muuta 
toimintaa joka ilta. 
Ainoastaan haudan 
sytytystilaisuus keskiviikkona 
on maksullinen. 
Tervahaudasta vastaa 
Kuortaneen Lions Club.
Non-stop traktorikyyditys 
välillä Urheiluopisto–
Tervahauta–Kuhinamarkkinat 
perjantaina 22.7. klo 11–20 ja 
lauantaina 23.7. klo 10–16

OHJELMA

18.-19.7 Tervahaudan ladonta
KE 20.7. Nyt se syttyy!
Avajaiset ja käsiohjelmien 
myynti (5 €) alkaa klo 18.
Tervahaudan sytytys 
klo 19 alkaen
Kuorolaulua, virvoketeltta 
avoinna klo 17-
Kirveenheiton alkukarsinnat 
klo 18- (Kuortaneen yrittäjät)
TO 21.7. Karaokea ynnä 
muuta
Lastenteatteri: 
Matkoja aurinkoon klo 18
Karaoke virvoketeltassa 
klo 19– (Teltta avoinna klo 17-)

Kirveenheiton alkukarsinnat 
klo 18– (Kuortaneen yrittäjät)
PE 22.7. Tervaa ja tanssia
Tapin avaus klo 19, 
tulooko tervaa!
Tervatanssit klo 21 alkaen, 
virvoketeltta klo 16–
Kirveenheiton alkukarsinnat 
klo 18– (Kuortaneen Yrittäjät)
LA 23.7. Perinnepäivä
Perinnepäivä tervahaudalla. 
Vihdan/vastan tekoa, 
pärekopan tekoa, 
päreiden tekoa.
Klo 12–16 ohjelmassa 
kengitysnäytös, 
talutusratsastusta, poneja 
rapsutettavaksi ja 
hevosenkengän heittoa.
Pelimanneja esiintymässä 
klo 14–16
Virvoketeltta 
avoinna klo 15-
Kirveenheiton finaali 
klo 15.30 (Kuortaneen yrittäjät)
Musiikkiesitys klo 17
SU 24.7. Terwakirkko ja 
Kuurtanes-päivä
Tervakirkko 
tervahaudalla klo 10
Kirkonmenojen jälkeen 
kunta tarjoaa hernekeittoa 
(Reserviläisten soppatykki)
Kuurtanes-päivän 
juhlallisuudet klo 12 alkaen.
MA 25.7 Hauta hiipuu

Tervahaudan ohjelmaTervahaudan ohjelma
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MONI ISOKIN KAUPUNKI jää 
toiseksi 3500 asukkaan Kuortaneel-
le liikuntamahdollisuuksien laadussa 
ja runsaudessa. Kuortaneen urhei-
luopiston puitteet ovat priimaa jopa 
huippu-urheilijoiden näkökulmasta. 
Maailmantähtiin voi törmätä opis-
tolla milloin tahansa. 

–  Juuri siinä onkin suola ja hie-
nous, että paikka on avoin kaikille. 
Maailman olympiavalmennuskes-
kuksissa se on harvinaista, sanoo 
toimitusjohtaja Jussi Töyrylä.

Opisto on lähtemätön osa Kuor-
tanetta – ollut jo yli 70 vuotta. Se 
on myös kunnan isoin työllistäjä. 
Suoria henkilötyövuosia on 150, 
lisäksi välillisten henkilötyövuosien 
määrä on yli 80. Jokainen opistolle 
tuotu euro poikii tutkimuksen mu-
kaan toisen maakunnan yrityksiin.

Töyrylä pohtii, että opiston 

historiassa on tehty aikaan ja asu-
kasmäärään nähden massiivisia in-
vestointipäätöksiä. Yksi keskeinen 
menestykseen vaikuttanut tekijä 
oli uuden hotellin ja päärakennuk-
sen rakentaminen laadukkaine ma-
joittumis- ja ruokailupalveluineen 
2000-luvun alkupuolella. Nyt opisto 
on yksi Suomen suurimpia valmen-
nuskeskuksia ja liikunta- ja urhei-
lulomakohteita, jollaisena Töyrylä 
sen ennen kaikkea näkee. Majoitus-
kapasiteetti on kesäaikaan 850 vuo-
depaikkaa. 

Monitoimiareenan 
rakentaminen alkamassa
Kesällä alkaa uuden monitoimia-
reenan rakentaminen. Sinne tulee 
harjoitteluolosuhteet salibandylle, 
koripallolle, joukkue- ja akrobati-
avoimistelulle ja crossfitille – siis 

suihin.

Kuortaneella hyvä toimia
Töyrylä antaa ison tunnustuksen 
kunnalle, jonka kanssa yhteistyö-
tä tehdään monilla eri tavoilla ja 
projekteja on voitu yhteistyössä 
toteuttaa. Kuortanelaista maalais-
miljöötä on puolestaan kiittäminen 
siitä, että laatua voidaan tarjota 
myös luonnon, järvimaiseman ja 
rauhallisen ympäristön muodossa. 
Kuortaneen kesä tekee ulkomaa-
laisiin aina vaikutuksen.

Töyrylällä on pitkä kokemus mat-
kailualalta kotimaasta ja ulkomailta. 

jälleen monelle uudelle lajille. Seu-
raavana kesänä areenan yhteyteen 
aukeaa terassi ja kioski, jonne siir-
tyy ulkoliikuntavälineiden vuokra-
us.

Keskustelut uuden uimahallin ra-
kentamisesta ovat menossa kunnan 
kanssa. Sinne suunniteltuja, 50 met-
rin pituisia altaita löytyy Suomesta 
vain kaksi: Helsingistä ja Kuopiosta. 

Palveluiden laajentuessa varau-
dutaan kasvattamaan myös majoi-
tuskapasiteettia ja ravintolatiloja. 
Seinien ohella opisto on satsannut 
miljoonilla euroilla viime vuosina 
ympäristöystävällisiin energiaratkai-

Ennen Kuortaneelle tuloaan hän 
työskenteli Levillä mielenkiintoi-
sena ajanjaksona, jolloin se kasvoi 
kansainväliseksi matkailukohteeksi. 
Kaiken avaimena hän pitää vakaata 
taloutta ja kannattavuutta. 

– Ne ovat edellytys sille, että 
voimme kehittää liikuntaa, huip-
pu-urheilua ja lasten ja nuorten 
liikuntaa säätiön tavoitteiden mu-
kaisesti ja satsata olosuhteisiin, 
asiantuntijuuteen ja laatuun. Kos-
kaan ei pidä jäädä paikalleen ja aja-
tella, että nyt on kaikki valmista.

Kuortaneen urheiluopisto 
jatkaa kehitysaskeliaan
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Liikunnallista kesää opistolla
• Varaa vuoro padel-kentälle.
• Vuokraa sup-lauta tai kanootti.
• Suuntaa poluille fatbikella.
• Ota kierros frisbeegolfia.
• Poimi omat juttusi ohjatusta 
 kesäohjelmasta.

Osoite: Hynniläntie 18, 63130 Mäyry 
Puh. 040 556 37 87

www.soileyli-mayry. com

Soile Yli-Mäyryn 
taidehallin 

30. juhlakesänäyttely

TYHJYYTEEN 
KADONNEET!

Näyttely auki 
12.6.–14.8.2022 

joka päivä klo 12–17.

Lisätietoa tapahtumista 
www.kuortane.fi/tapahtumat

TIISTAI 19.7.
Museokuhinat talomuseolla 
klo 13–17
Kirkkokonsertti klo 19
KESKIVIIKKO 20.7.
Avoin frisbeegolfkilpailu 
klo 13
TORSTAI 21.7.
Kuurtanesjärven kesäpyörääly 
klo 9–13
12 tunnin lentopallomaraton
Laulun ja runon ilta lukiolla 
klo 19
Terassijamit, Urheiluopiston 
ravintola Aalto klo 19
Terwapop Keskustiellä 
klo 20-02
PERJANTAI 22.7.
Kuhina-markkinat 
Keskustiellä klo 10-18

TERWAVIIKON MUITA TAPAHTUMIA

Terwapop 
Keskustiellä klo 12–03
KuhinaRock Urheiluopiston 
ravintola Aalto klo 21
LAUANTAI 23.7.
Kuhina-markkinat 
Keskustiellä klo 9–15
Kuhinaesitelmä 
kunnantalolla klo 13
Karehtimisen SM-kilpailu
klo 14
KuhinaJatsit,  
Botnia Big Band, 
Urheiluopiston ravintola Aalto, 
klo 19–21
Kuhina-tanssit KuKun majalla 
klo 20.30–1.30
Terwapop Keskustiellä 12–03
SUNNUNTAI 24.7.
Kuurtanes-päivän juhla 
Terwahaudalla klo 12
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Kuortane tunnetaan kaksfooninkisistaan Kuortaneen kuharannassa on ruokailuun myös aurinkoinen terassi.

Kuortaneen riviera eli kirkkoranta on yksi Etelä-Pohjanmaan 
lapsiystävällisimmistä rannoista, loivasti syvenevän vesirajan ansiosta.

Kuortaneen kirkon katolla komeilee kukko

ONNITTELUT! Olet tehnyt elä-
määsi koskevan hyvän päätöksen 
ja matkustamassa Kuortaneelle. 
Takuulla viihdyt, mutta sitä edes-
auttaaksemme kerromme vinkit 
täydelliseen koko perheen vierai-
luun keskelle kaikkea. Nyt kutsuu 
Kuurtanes!

Kuortane on ihanteellinen koko 
perheen lomakohde. Siellä kävijä 
jää ikään ja mieltymyksiin katso-
matta harvoin tyytymättömäksi. 
Kuortane ei ole mikään metropoli, 
mutta se yllättää monipuolisuudel-
laan ja tarjoaa kokemukset kom-
paktissa paketissa.

HISTORIAN HAVINAN 
TUNTEE
Hyvä paikka aloittaa tutustuminen 
Kuortaneeseen on astua sisään 
postikorttiin. Sinisenä helmeilevä 
järvi ja pitkät, komeat pohjalaista-
lot – maisema on niin klassinen ja 
upea, että on vaikea uskoa, ettei se 
ole vain taiteilijan sommittelema 
maalaus.

Kuortane on kuulu sen upeista, 
kotiseutuhistoriaa henkivistä pu-
namullalla maalatuista puutaloista, 
kaksifooninkisista. Ne ovat peruja 
1700-luvulta saakka. Näitä pohja-
laisrakennuksia on säilynyt peräti 
140. Suuri osa talonpoikaisarkki-

nikään pukukopin suojassa. Rantai-
lijoiden käytössä on myös kyläyh-
distyksen kajakkeja. Vieläpä löytyy 
Salmen uimaranta Kuortaneenjär-
ven pohjoisosassa. Sitä ylläpitää 
Salmen kyläseura. Kuortaneella on 
muuten erityisen aktiivista kylätoi-
mintaa.

Lisäksi kirkasvetinen Kaatialan 
entinen louhos on elämyksellinen 
uintipaikka, mutta virallista uima-
rantastatusta sillä ei ole.

KAIKEN KESKELLÄ
Kuortaneen Keskustassa ei eksy-
mään pääse. Käytännössä kaikki 
tarvittava on pääkatu Keskustien 
varrella: Ravintolat, kirjasto, urhei-
lukenttä, leikkipaikkoja, kampaa-
moita, kauneushoitoloita, ruoka-
kaupat ja Kauppakeskus Kuurna. 
Lisäksi mainitulle keitaalle eli uima-
rannalle on kävelymatka.

Keskustan alueella on neljä mu-
seota, kaikki Kuurtanes-seuran 
pyörittämiä. Niissä on hyvä piipah-
taa, kun vatsa on täynnä ruokaa. 
Ytimessä on myös Kuortaneen 
kaunis puukirkko. Se on rakennet-
tu vuonna 1777 ja sen kolmikerrok-
sinen kellotapuli 1831. Kellotapuli 
mainitaan usein maamme kauneim-
maksi. Sen harjalla ei muuten ole 
ristiä, vaan korkeimmalla komeilee 
kukko. Kirkon paanukattoa hoide-
taan kuortanelaisella tervalla.

Tervaa ei sovikaan jättää mai-
nitsematta, kun Kuortaneesta on 
kyse. Pitäjällä on pitkät perinteen 
tervanpoltossa. Terva (tai terwa) 
oli 1700–1800-luvuilla tärkeä kaup-
patavara ja vaurauden lähde ja niin 
suuri osa monen kuortanelaisen 
elämää, että heille annettiin liika-
nimi nokiotta. Kaikkiaan vanhoja 
tervahaudan paikkoja on pitkin 
Kuortanetta monta sataa. Tun-
netuin niistä on keskustaajaman 
lähellä sijaitseva, Lions club Kuor-
taneen ylläpitämä. Aholankankaan 
tervahauta. Tervahauta sytytetään 
nykyisin erityisen Terwaviikko-ta-

tehtuurista sijaitsee Kuortaneen-
järven Länsirannalla ja Ruonalla, 
joten tähän postikorttimaailmaan 
ja samalla aikamatkalle menneisyy-
teen pääsee parhaiten kiertämällä 
Kuortaneenjärvi ympäri. Reitti jär-
ven ympäri on noin 24 kilometrin 
pituinen, ja sen voi autoilun lisäksi 
taittaa vaikkapa polkupyörillä. Pyö-
riä voi vuokrata Urheiluopistolta. 
Länsirannalla on muuten aktiivi-
nen kyläyhdistys, joka harjoittaa 
SUP-lautojen vuokrausta. Ei ollen-
kaan hassumpi näkökulman vaih-
dos hypätä hetkeksi aaltojen päälle 
ja katsella Suomi-filmien maisemaa 
järveltä päin.

Jos järven kiertää vastapäivään, 
päätyy reitin loppupuolella Ruo-
naan. Siellä voi muistella Suomen 
sodan (1808–1809) tapahtumia. 
Ruonalla käytiin tuolloin verisiä 
taisteluita. Ruonalla on vielä pys-
tyssä ja käytössä monia sodan 
aikaan ruhjotuksi tulleita raken-
nuksia. Suojelukohde Ruonan silta 
poltettiin sodassa osittain, mutta 
silta on saatu sittemmin kunnos-
tettua. Sillalle kannattaa pysähtyä. 
Millaisia tunteita sitä kulkeneet ih-
miset ovatkaan sisällään kantaneet?

Taisteluiden muistomerkki Ruo-
nalla on helppo löytää: se sijaitsee 
aivan Kantatie 66 läheisyydessä. 

Ruonalla on myös Suomen sodan 
opastuskeskus historiasta kiin-
nostuneille. Sieltä voi varata myös 
opastuskierroksen historiallisille 
tapahtumapaikoille.

Jos yhtään tuntee vetoa men-
neiden aikojen tutkailuun, mutta 
haluaa välillä kakistaa historian 
pölyt kurkustaan, Kuortaneella on 
siihen oiva tapa. Kuortaneen kult-
tuuripyöräilykohteet on kerätty 
kätevään reittikarttaan. Eikä huol-
ta, reitistö vie myös modernimman 
kulttuurin äärelle – kyse ei ole 
vain sotaisan historian turneesta. 
Jotkin kohteet ovat yllättäviäkin. 
Salmenkylässä kohoaa suuri Piis-
koomänty, jonka juurella aikanaan 
toimeenpantiin raipparangaistuk-
sia 1600-luvulla. Ei varmasti nau-
rattanut silloin, mutta nykyään 
männyn juurella on takuuvarma 
Instagram-kuvan ottamisen paikka. 
Auts!

Mikäli perusteellisempi katsaus 
alueen historiaan kiinnostaa, Kuur-
tanes-seura tarjoaa opastettuja 
järvenympäryskierroksia.

SYÖ, JUO KUORTANE
Ennen kuin nälkäkiukku iskee, on 
hyvä suunnata ruokapatojen ää-
relle. Kuortaneen keskustassa saa 
pitsaa, kebabia ja burgereita ja keit-

tolounasta ja maittavia leivonnaisia.
Pitsaa ja noutopöytä on katet-

tuna myös suositussa risteyskoh-
dassa Kuortaneen Nesteellä. Erin-
omainen ruokapaikka ja kahvila on 
myös Mäyryssä Kuortane Golfin 
yhteydessä sijaitseva Kuharanta.

Iltamenoihin kannattaa suunnata 
Urheiluopiston ravintoloihin, joissa 
on A-oikeudet ja upeilla terasseilla 
kesäisin letkeitä jami-iltoja.

PULAHDUS RIVIERALLE
Jos tässä kohtaa päivää tekee mieli 
virkistäytyä kansainvälisemmässä 
tunnelmassa, kävisikö Riviera? Siksi 
Kuortaneen Kirkkorannan uima-
rantaa kuuluu kutsuttavan, eikä 
syyttä. Hiekkaranta on suosittu 
kaukaakin tulevien keskuudessa. 
Auringonpalvojat ja pulikoijat anta-
vat täyden kympin rannan fasilitee-
teille: käytössä ovat niin pukukopit 
kuin suihkutilat. Omia rantaleluja 
tai -pelejä ei muuten tarvitse yrit-
tää kesäautoon ahtaa, sillä rannalla 
kesäisin palveleva 4H-yhdistyksen 
nuorten pyörittämä Kesäpesä tar-
joaa niitä maksutta käyttöösi.

Rannalta ei tarvitse poistua 
koko päivänä, jos siltä tuntuu. Ke-
säpesä myy suola- ja makeapalaa.

Myös Ruonalla on uimaranta, 
jossa uima-asuun voi pujahtaa nii-

Kuortane – kellon ympäri TEKSTI KIRSI HAAPAMATTI
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Sarvikkaankosket on myös suosittu kalastuspaikka.

pahtuman yhteydessä kesäisin joka 
kolmas vuosi. Seuraavan kerran 
heinäkuussa 2022.

Kuortaneen kirjakauppa on oi-
vallinen piipahduskohde, sillä kir-
jojen lisäksi siellä myydään muita 
paikallisia tuotteita, muun muassa 
käsitöitä ja taidetta. Sieltä voi myös 
ostaa hyväätekeviä tervatuotteita.

Harva tietää, että arkkitehti Al-
var Aalto on syntynyt Kuortaneel-
la. Hänen syntymäkotinsa on reilun 
kilometrin tuntumassa keskustas-
ta, Alvar Aallontiellä.

NUKU PAREMMIN
Kuortaneella nukut hyvin, sillä rai-
kas järvi-ilma ramaisee ihanasti, ja 
yöllä on hiljaista ja rauha maas. Ellei 
sitten ole meneillään jokin Kuorta-
neen hienoista kesätapahtumista, 

jolloin ilta-aikakin on tavallista ku-
hisevampaa.

Majoitusvaihtoehtoja on run-
saasti. Hiekkarannan Bed and 
breakfast keskustassa on sopiva 
monenlaisen ryhmä rämän yöpy-
mispaikaksi: huoneita on tarjolla eri 
kokoisille seurueille, ja aittamajoi-
tukseen voi ottaa myös lemmikin. 
Kuharanta golfkentän yhteydessä 
(noin 5 km keskustasta) on hotel-
litason majoitusta klubiravintolan 
aamiaisineen. Vastaremontoidut 
huoneet tyydyttävät vaativamman-
kin yöpyjän maun. Kuharannassa 
on myös varattavia rantasaunoja 
anniskeluoikeuksineen. Urheiluo-
piston Liikuntahotellilla on niini-
kään monenlaista majoitusta, myös 
isoille seurueille.

Sarvikkaankosken koskimökit 

pohtimaan, kun myöhään illalla 
katselee ilta-auringon kultaamaa 
Kuortaneenjärveä.

MENE LUONTOON, 
YLLÄTYT!
Erinomaisesti nukutun yön jälkeen 
– eikö vain liikunnallinen luonto-
päivä kiinnostaisi? Lähiluontoon 
pääsee Kuortaneen keskustasta 
kävellenkin, mutta kauemmas ha-
lajava voi vuokrata polkupyörän 
esimerkiksi Urheiluopistolta tai 
Hiekkarannan Bed and breakfas-
tilta. Useimpien luontokohteiden 
läheisyyteen pääsee myös autolla. 
Kuortaneen metsissä on peräti 23 
laavua tai kotaa taukopaikoiksi. Eri-
laisia luontopolkuja on kilometreit-
täin. Esimerkiksi Aholankankaan 
alueen polkuverkosto on melkoi-
nen kokemus. Alueen erilaisiin 
elämysreitteihin voi tutusta myös 
Löytöretkiä-blogissa.

Sarvikkaankosket on Kuorta-
neen läpi virtaavan Lapuanjoen ko-
mea koskipaikka. Sarvikkaankosket 
ovat kalastajien ja luontokuvaajien 
suosiossa. Jokikanjoni on kasvilli-
suudeltaan hyvin poikkeava maa-
kunnan muuhun luontoon nähden. 
Se on rehevän lehtomaista. Kesä-
yönä Sarvikkaankoskella lepakoita 
bongaava luonnonystävä voi tun-
tea olevansa toisessa maailmassa. 
Tai ainakin etelän mailla. Jos Kirk-
korannan uimarantaa kutsutaan 
Rivieraksi, Sarvikkaankosket on 
Kanarian saaret. Sarvikkaan vanha 
silta ja sen lepakot ovat valokuva-
tuin kuortanelaiskohde. Matkaa 
Sarvikkaankoskille on keskustasta 

puolestaan sijaitsevat reilun 15 km 
päässä keskustasta. Hyvinvarustel-
tujen ja myös talvella käytettävissä 
olevien mökkien kruunu on ääni-
maailma. Kosken ikiaikaiseen kuo-
huntaan on hyvä uinahtaa.

Jos mökkeily Kuortaneella kiin-
nostaa pidemmäksikin aikaa, kan-
nattaa tarkastaa Nettimokki.com 
-palvelun tarjonta.

Yöpyipä missä tahansa, illalla 
kannattaa lähteä rantaan katso-
maan auringonlaskua. Aurinko 
näyttää laskevan järveen ja muut-
tavan sen valtavaksi tulijärveksi. 
Vanhan tarinan mukaan niin on 
sata vuotta sitten käynytkin, kun 
rannalle kytemään jätetty terva-
hauta syttyi ilmiliekkeihin. Legen-
da kertoo, että koko järvi syttyi 
tuleen. Tätä tarinaa voi pysähtyä 

viitisentoista kilometriä.
Nisosjärvi Kantatie 66 toisella 

puolella lähellä Ruonan kylää on 
todellinen lintujärvi, ja se onkin lin-
tuvesiensuojeluohjelmassa rauhoi-
tettu. Se tarjoaa elinpiirin kaulus-
haikaroille, nokikanoille ja monelle 
muulle lintulajille. Lintutornia sen 
tämän matalan järven rannoilla ei 
ole, mutta ei sitä oikeastaan osaa 
kaivatakaan. Peltomaisemassa si-
jaitsevalle järvelle on esteetön nä-
kymä kaikista ilmansuunnista.

Kuortaneenjärven eteläosan 
Pennalanlahti on sekin merkittävä 
lintualue ja luontoarvoiltaan upea. 
Ei ihme, että Pennalanlahti valittiin 
Suomi 100 -juhlavuonna yhdeksi 
maamme luontohelmikohteeksi.

Kaatialan louhos on oikea luon-
non puuhamaa. Tai no, luonnon ja 
ihmisen: avolouhostoiminta siellä 
lakkautettiin ennen vuotta 1970. 
Sen jälkeen louhokset ovat täyt-
tyneet vedellä. Sukellusharrastajat 
ilahtuvat tästä monipuolisesti luo-
lastoja tarjoavasta paikasta. Sukel-
tajien iloksi louhoksen pohjalle on 
pudotettu autonraato ja pienlento-
kone. Kaatiala on mahtava paikka 
myös kesäiselle uintiretkelle. Sinne 
on keskustasta matkaa 18 km ja 
Sarvikkaankoskilta 5 km.

TAITEIDEN KUORTANE
Ellei kulttuurinnälkäinen ole saa-
nut itseään kylläiseksi keskustan 
museoissa, on hyvä syy poiketa 
Soile Yli-Mäyryn taidehalliin. Retki 
voi olla ylevä tapa päättää Kuor-
tane-visiitti. Taidehalli sijaitsee 
Mäyryn kylässä Kantatie 66 varrel-
la, noin 13 km keskustasta. Soile 
Yli-Mäyry on kuortanelaislähtöinen 
taidemaalari, joka on kansainväli-
sesti erittäin tunnettu värikkäistä 
teoksistaan. Yli-Mäyry on pitänyt 
kesänäyttelyitään taidehallissa pian 
kolmenkymmenen vuoden ajan. 
Kun uusi näyttely avataan, kiemur-
taa paikalle pitkä jono. Näyttelyi-
den aukioloaikana taidehallissa on 
avoinna kahvila.

Vinkki vitonen, jos seurueessa 
taide ei kaikkia kiinnosta: Mäyryn 
kylällä on komea 20 metrin kor-
keuteen kohoava Rumavuoren 
näkötorni. Varoitamme heikkoher-
moisia, torni on korkea! Ehkä tai-
teen katsominen maan kamaralla 
kiinnostaisi sittenkin?

TULIKO HIKIPANTA 
MUKAAN?
Kuortaneenjärven rannalla sijaitse-
va Kuortaneen Urheiluopisto on 
huippu-urheilun ja kuntoliikunnan 
tyyssija. Kuortaneella on myös 
valtavasti muita urheilumahdolli-
suuksia – esimerkiksi Keskustiellä 
koulun pihan maksuton lähiliikun-
tapaikka. Kuortane Golfin 9-reikäi-
nen kenttä aukeaa keväällä aikaisin, 
jopa aikaisemmin kuin jotkin etelän 
kentät. Katso kattava listaus Kuor-
taneen liikuntatarjonnasta kunnan 
nettisivuilta.

Tervetuloa viihtymään tervan-
tuoksuiselle Kuortaneelle.

Nisosjärvi on todellinen lintujärvi

KUORTANE X-FILES – ELI TÄTÄ ET TIENNYT KUORTANEESTA

• Pyövelin hommaa oli piiskaaminen, kun Kuortaneen Piiskoomännyn juurella pantiin raipparangais- 
 tuksia toimeen 1600-1800 -luvuilla. Raippa raikasi yleisön nähden, sillä ruumilliset häpearangaistuk- 
 set olivat suuren suosion saaneita tapahtumia. Viimeisen kerran Piiskoomännyn alla annettiin piiskan 
 laulaa vuonna 1982. Silloin kyse oli kuitenkin kesätapahtuman ohjelmanumerosta.
• Vahvistamattomien lähteiden mukaan Kuortaneen Kaatialan louhoksella liikkuu kummitus. ”Lör- 
 pöttäväksi piruksi” sitä on nimitetty. Kaatialan louhos on suosittu sukeltajien kohtaamispaikka.
• Kuortane on kelvannut tapahtumapaikaksi myös fiktiivisessä kirjallisuudessa. Muusikko Pauli Hanhi-
 niemen esikoisromaani kertoo baaria Kuortaneella pitävistä kaveruksista. Antti Tuurin Wallenber-
 gissa liikutaan myös Kuortaneella ja kerrotaan Jaakko Wallenberg -nimisen henkilön perustamasta 
 uskonlahkosta.
• Wallenbergin oppeja jatkoi vasulaisuudeksi kutsuttu liike. Se on kiinnostava jakso Kuortaneen his- 
 toriassa. Vainotut vasulaiset joutuivat kulkemaan kokouksiinsa sivupolkuja pitkin. Tiemmä Mäyryn 
 kylässä on yhä sivupolku, ”uskon ja hengen juntu”, jota pitkin herätysliikkeen jäsenet taivalsivat  
 salaisiin kokouksiinsa. Kuortaneella virisi siis hieman toisenlainen kristillinen henki kuin eteläpohja- 
 laisittain on totuttu. Siinä missä körtit kulkivat päät painuksissa ja pelkäsivät ankaraa Herraa, vasu- 
 laiset tanssahtelivat ja kallistelivat viinapaukkujakin.
• Kuortaneella on vietetty rajatiedon tapahtumaa Ultrapäiviä jo vuodesta 1987. Ufot, energiahoidot  
 ja aurojen tulkinta kiinnostavat.

Auringonlasku on komea näky Kuortaneenjärvellä

7 KESÄ 2022
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KESÄINEN KUORTANE 
on tänäkin vuonna kotimaan-
matkailijan paratiisi mataline 
hiekkarantoineen, viehättävine 
majoituksineen sekä tervan-
tuoksuisine ja urheilullisine ta-
pahtumineen. Kunnasta löytyy 
aktiviteetteja, vierailukohteita 
ja ruokailupaikkoja moneen 
makuun.

Uusi, matkailijoiden, mök-
kiläisten ja kuntalaisten avuksi 
perustettu www.mykuortane.
fi -sivusto kokoaa palveluita 
tuottavat yritykset ja yhteisöt 
yhden klikkauksen taakse. Näin 
matkailuun ja vapaa-ajanasumi-
seen sekä tapahtumiin liittyvä 
tieto löytyy yhdestä paikasta. 
Sivuston taustalla on alku-
vuodesta perustettu yhdistys, 
Kuortaneen Matkailu ry.

– Yhdistyksen tavoitteena 
on edistää matkailutoimijoiden 
näkyvyyttä ja löydettävyyttä 
mutta myös rakentaa toimijoi-

den yhteistä verkostoa. Yhdes-
sä saadaan aikaan enemmän. 
www.mykuortane.fi-sivusto on 
merkittävässä roolissa palvelui-
den käyttäjien näkökulmasta, 
mutta se helpottaa myös mat-
kailutoimijoiden omaa markki-
nointia. Sivusto mahdollistaa 
sen, että kaikenkokoisilla mat-
kailutoimijoilla on yhtäläiset 
mahdollisuudet tulla löydetyk-
si, kiteyttää yhdistyksen pu-
heenjohtaja Kristiina Vainiola. 

Toiminnan käynnistämisek-
si on tänä vuonna meneillään 
myös Viestinnästä voimaa 
Kuortaneen matkailuun -han-
ke, jota rahoittaa Leader Kuu-
destaan ry. Yhdistykseen voivat 
tulla mukaan kaikki matkailu-
toimijat tai muuten matkailun 
edistämisestä kiinnostuneet.

Ota seurantaan www.my-
kuortane.fi-sivu sekä MyKuor-
tane-tilit Facebookissa ja Insta-
gramissa.

MyKuortane kokoaa 
kesäisen matkailun menun

Kuortaneen Matkailu ry:n hallituksesta kuvassa vasemmalta 
Aapo Petäjäniemi, Kristina Vainiola, Jussi Töyrylä, edessä Sami Tynjälä. 

Kameran takana Pirjo Uusitalo-Aura. Hallitukseen kuuluvat myös 
Vesa Jaskari ja Kristian Hobin.

JOS ET OLE VIELÄ KÄYNYT 
vierailemassa Kuortaneella Kuha-
rannassa, olisiko tämä se kesä?

Kuortane Golf tarjoaa 9-reikäi-
sen golfkentän lisäksi ravintola-, 
majoitus- sekä kokous- ja sauna-
palveluja niin yksityis- kuin yritys-
asiakkaille. Ravintolan keittiö on 
auki äitienpäivästä syksylle asti tar-
joten maukkaita ruokia ja erilaisia 
virvokkeita. Talvikaudella ravintola 
on tilauksesta. Hotellitasoisesta 
majoituksesta löytyy yhteensä 10 
-huonetta (23 petipaikkaa) ympä-

rivuotisesti. Rantasaunoja on kaksi 
kappaletta, jotka toimivat pelaaji-
en pukuhuonetiloina, mutta ovat 
myös vuokrattavissa yksityiskäyt-
töön. Lisäksi maksuttomina palve-
luina Kuharannasta löytyy par- 3 
harjoituskenttä golfin lajikokeiluun, 
beachvolley -kenttä sekä minigolf. 
Välineitä saa lainaksi ravintolasta. 
Kuhajärven rannalla sijaitseva Ku-
haranta tarjoaa upeat puitteet niin 
tyhy-päivien kuin juhlatilaisuuksien 
viettoon.

9-reikäinen Kuortane Golf pal-

kittiin Suomen viihtyisimpänä gol-
fkenttänä vuonna 2021. Kuortane 
Golf haluaa tehdä lajiin tutustu-
misen mahdollisimman helpoksi ja 
kynnyksen matalaksi uusille harras-
tajille. Golfkursseja ja harjoitusilto-
ja järjestetään läpi kesän. 

Kuortane Golfin palveluita ovat 
kaikki tervetulleita käyttämään, 
olit sitten ohikulkija, työmatkalla 
tai lomalla. Kuharannan täyden pal-
velun keidas sijaitsee Kuortaneen 
Kuharannassa alle 30 min matkan 
päässä Seinäjoelta.

Kuortane Golf & Kuharanta kutsuu  
syömään, saunomaan, pelaamaan ja yöpymään

Kuharannan palvelut, kurssiaikataulut ja muut lisätiedot 
www.kuortanegolf.fi

Kilpailu alkaa klo 13.00 
ja se pelataan 
Kuortaneen Urheiluopiston 
frisbeegolf radalla.

Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu 
metrix-järjestelmän kautta 19.7. mennessä.
Hinta 10 €/hlö.

3 sarjaa: 
Miehet, Naiset ja alle 15-vuotiaat.
Kilpailussa myös mm. hole-in-one potti 
sekä puttauskisa.

Lisätietoa: www.kuortane.com/terwafbg 
Kisan järjestää Kuortaneen Urheiluopisto 
sekä Malluusen frisbeegolfseura ry

Terva FBG
AVOIN FRISBEEGOLF-KILPAILU

KUORTANEEN URHEILUOPISTO 
järjestää kaikille avoimen frisbeegolf-kilpailun 

keskiviikkona 20.7.

JK-Tech OyJK-Tech Oy
Autojen moottoriohjelmoinnit,

DTA ja Delta –moottorinohjainlaitteet, ym.
KATSO LISÄÄ: www.jk-tech.fi tai soita 0400 819 760

Rakennuspalvelu T. Paavola 
Uudis- ja saneeraus-

rakentaminen 

puh. 040 509 6341
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Daniel Ståhl yrittää rikkoa Kuortaneen kenttäennätyksen 3. kerran. Johannes Vetteriltä voi aina odottaa jopa maailmanennätystulosta.

MITÄ YHTEISTÄ ON Madridilla, 
Berliinillä, Manchesterilla ja Kuor-
taneella? No muun muassa näillä 
mainituilla paikkakunnilla kisataan 
vuonna 2022 World Athletics 
Continental Tour Silver tasolla. 
3500 asukkaan Kuortane on pie-
nin paikkakunta, missä näin kova-
tasoisia yleisurheilukilpailuja tänä 
vuonna järjestetään. Silver tasolle 
nousun myötä Kuortane Games 
on Suomen toiseksi arvokkain 
yleisurheilukilpailu. Edellä on vain 
kultatasolla kilpailtava Paavo Nur-
mi Games.

Kuortane tunnetaan vahvasti 
urheilusta ja Kuortaneen juhan-
nuskisojen eli nykyisen Kuortane 
Gamesin historia ulottuu vuoteen 
1921. Jo kolmena edellisenä vuon-
na Kuortane Gamesilla on ollut 
kansainvälinen status, ensin Clas-
sic taso ja kahtena viime vuonna 
World Athletics Continental Tour 
Bronze taso. Tänä vuonna kisat jär-
jestetään jo 83. kerran ja jälleen siis 
astetta kovempana.

– Kisojen tapahtumaranking 
on kahdesta haasteellisesta koro-
navuodesta huolimatta noussut. 
Silver-tasolle pääsyä pitääkin pitää 
merkittävänä saavutuksena jär-
jestäville osapuolille, mutta myös 
alueellisesti sekä kansallisestikin, 
kertoo kisojen pääsihteeri Tuomas 
Mikkola

Vetter ja Ståhl 
jälleen mukana
Saksalainen keihäshirmu Johannes 
Vetter ja ruotsalainen kiekkotäh-
ti Daniel Ståhl ovat tähdittäneet 
Kuortaneen kisoja kahtena viime 
vuotena, eikä kaksikko halua tä-
näkään vuonna jättää mittelöjä vä-
liin. Viime vuonna Vetter onnistui 
rikkomaan Aki Parviaisen yli 20 
vuotta vanhan kenttäennätyksen ja 
Ståhl paransi kiekkoringissä Kuor-
taneen kenttäennätystä jo toista-
miseen. Molemmat lähtevät myös 
tänä vuonna rikkomaan ennätyksiä.

Kiekossa Ståhl saa kiriä maan-
mieheltään, olympiahopeamitalisti 
Simon Petterssonilta (SWE).

Kotimaan tähtiä 
laajalla rintamalla
Kuortane Games on vuosia ollut 
vahvasti sekä ulkomaisten että 
kotimaisten tähtien suosiossa. 
Yksi syy kisojen suosioon on Ur-
heiluopiston läheisyys, jossa moni 
urheilija viettää treenijaksoa ennen 
kisoja. Myös järjestelyt toimivat 
urheilijoiden mukaan hyvin Kuor-
taneella. Tänäkin vuonna kisoissa 
nähdään iso joukko kotimaisia täh-
tiä. 

Kovia tuloksia viime vuosina 
tehnyt Topi Raitanen kisaa jälleen 
1500 metrillä ja naisten 800 met-
rillä nähdään viime vuonna uuden 
Suomen ennätyksen tehnyt Sara 
Kuivisto. 

Suomen ennätyksen haltijoita 
nähdään myös naisten kolmiloi-
kassa ja miesten pituudessa. Sen-
ni Salmiselta ja Kristian Pullilta 
voidaankin odottaa huippuhyppyjä 
Kuortaneella.

Wilma Murto teki viime vuon-
na kovan tuloksen Kuortaneella, 
paransi loppuvuodesta vielä omaa 
Suomen ennätystään ja oli paras 
suomalainen yleisurheilija Tokion 
olympiakisoissa. Onnistuisiko Suo-
men ennätyksen rikkominen tänä 
vuonna Kuortaneella?

Naisten 100 m aidat on viime 
vuosina ollut kova kilpailu suoma-
laisten huippunimien välillä. Tänä 

vuonna viivalla on varmistunut jo 
loistavan hallikauden tehnyt Reet-
ta Hurske.

Nimilista kasvaa jatkuvasti ki-
sojen lähestyessä ja osanottajat 
löytyvät osoitteesta www.kuorta-
negames.com 

Vuoden 2022 kisoissa sekä mies-
ten että naisten puolella kilpaillaan 
kahdeksassa lajissa. Lisäksi mukana 
on kolme paralajia. 

Miesten lajit: 100 m, 110 m aj, 
400 m aj, 1500 m, keihäs, kiekko, 
pituus, seiväs.

Naisten lajit: 100 m aj, 200 m, 
400 m aj, 800 m, 3000 m seiväs, 
kolmiloikka, keihäs.

Paralajit: tuolikeihäs ja 100 m 
sekä 400 m kelaus.

Kisat ovat koko kunnan 
yhteinen ponnistus
Kuortane Games on iso yhteinen 

ponnistus koko kunnalle. Kisojen 
aikana talkootyöläisiä on paikalla 
lähes 300. Kisojen taustaorgani-
saatioina toimivat Kuortaneen 
Kunto, Eliittikisat ry, Kuortaneen 
Urheiluopisto ja Kuortaneen kun-
ta. Tähtäimet kisojen suhteen ovat 
jatkuvasti korkeammalla.

– Laaja pitkäaikaisten yhteis-
työkumppanien joukko on mah-
dollistanut kisojen järjestämisen 
ja kehittämisen nykyiselle tasolle. 
Ilman heidän tukeaan kisojen jär-
jestäminen nykyisellä tasolla ei olisi 
mahdollista, muistuttaa Eliittikisat 
ry:n puheenjohtaja Heikki Savela

– Kisojen kohdalla puhutaan 
myös kunnan kannalta merkittä-
västä tapahtumasta. Kunta onkin 
viime vuosina investoinut kenttä-
olosuhteisiin ja toivottavasti näin 
voidaan mahdollistaa kisojen jär-
jestäminen tällä tasolla jatkossakin. 

Tulevina vuosina ainakin katso-
mo-olosuhteita tullaan tarkastele-
maan, sanoo kunnanjohtaja Teemu 
Puolijoki

– Kisoilla sekä Urheiluopistolla 
on ollut pitkä yhteinen taival, joten 
kisojen henki elää vahvasti myös 
opistolla. Kisat ovat tuoneet opis-
ton ja Olympic Training Centerin 
myös vahvasti kansainvälisten ur-
heilijoiden tietoisuuteen ja opisto 
tunnetaan nykyään maailmalla hy-
vänä harjoittelupaikkana. Silver-ta-
solle pääsy onkin todella hieno 
asia, mutta tavoitteita pitää tietysti 
aina olla, joten näkisin silverin ti-
lalla jopa kullan tulevina vuosina, 
Kuortaneen Urheiluopiston rehto-
ri Tapio Korjus innostuu.

Kuortane Games entistä kovatasoisempi

Naisten 100 m aidat on ollut yksi kisojen kohokohta viime vuosina.

Kuortane Games 
18.6. klo 15.30
Nimilista kasvaa 
jatkuvasti kisojen 
lähestyessä ja osanottajat 
löytyvät osoitteesta 
www.kuortanegames.com 
Vuoden 2022 kisoissa 
sekä miesten että naisten 
puolella kilpaillaan 
kahdeksassa lajissa. 
Lisäksi mukana on 
kolme paralajia. 
MIESTEN LAJIT: 
100m, 110m aj, 400m aj, 
1500m, keihäs, kiekko, 
pituus, seiväs
NAISTEN LAJIT: 
100m aj, 200m, 400m 
aj, 800m, 3000m seiväs, 
kolmiloikka, keihäs,
PARALAJIT: 
tuolikeihäs ja 100 m 
sekä 400 m kelaus.

TEKSTI TUOMAS OJAJÄRVI
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Liikuntasihteeri Tuomas Mikkola, kunnanjohtaja Teemu Puolijoki ja 

elinkeinovastaava Aapo Petäjäniemi tutustumassa
Kaatialaan syksyllä 2021.

Kaatialan louhokselta louhittiin 
mineraaleja sotatarpeisiin.Pauliina Ahti ja Mikko Paasi vetävät Bottomline Projects -yhdistystä.

TODELLA KIRKASVETINEN
syvä louhos ja valkoiset kivet ovat 
ensihuomio, johon Kaatialan lou-
hokselle ensi kertaa vieraileva 
varmasti kiinnittää silmänsä. Kuor-
taneen Lentilän kylässä sijaitseva 
Kaatiala on vuosikymmenten aika-
na muuttunut tärkeästä teollises-
ta mineraalilouhoksesta etenkin 
sukeltajille ja malminharrastajille 
tärkeäksi kohteeksi. Viime vuosi-
na aluetta on haluttu enenevässä 
määrin rakentaa myös luontomat-
kailijoiden kohteeksi. Kaatialan 
louhoksesta tehdään parhaillaan 
myös digitaalista 3D-mallinnusta 
sukeltajista koostuvan Bottomline 
Projects –yhdistyksen toimesta. 

Kvartsia sotatarpeisiin 
Varhaisimmat kirjalliset maininnat 
Kuortaneen Kaatialasta ovat vuo-
delta 1857 peräisin olevasta H.J 
Holmbergin teoksesta Mineralo-
gisher Wegveiser durch Finnland. 
Kyseisessä julkaisussa paikka on 
nimetty Hopiakallioksi ja sieltä on 
mainittu löytyväksi mm. ruusuk-
vartsia, tantaalia, berylliä, mustaa 
turmaliinia, maasälpää, albiittia ja 
lepidoliittia. 

”Muistitiedon mukaan Kaatialas-
ta louhittua kvartsia olisi kuljetettu 
Ähtärin Inhan tai Seinäjoen Öster-
myran rautaruukkeihin 1800-luvun 
lopulla. Kuortaneen kunnan pit-
käaikaisen kunnanlääkärin Jouko 
Laitakarin isä Aarne Laitakari toi 
Kaatialan uudestaan tunnetuk-
si laatimalla tutkielman Kaatialan 
Kuutelokalliosta vuonna 1914.”, 
kertoo Kuortaneen kunnan ympä-
ristöpäällikkö Jukka Kotola. 

Alueella suoritettiin tutkimuksia 
1920–30-luvuilla mutta vasta toi-
sen maailmansodan puhkeaminen 
ja kotimaisen terästeollisuuden 
kvartsin tarve sai aikaan louhoksen 
avaamisen. Kvartsia vietiin Loko-
mon tehtaille, jossa valmistettiin 
mm. kenttätykkejä. Suomen Mi-
neraali Oy:n palveluksessa ollut 
Viljo Kovanen tutki kesän 1942 

vuonna 1968. 
Historia näkyy pohjalla edelleen 
Siinä missä uimarit voivat nauttia 

vedellä täyttyneestä Kaatialan lou-
hoksesta pinnalta käsin, sukeltajat 
pääsevät ihmettelemään hylättyjen 
kaivosten dramaattisia tunnelei-
ta, pystyseiniä ja kirkkaita vesiä. 
Louhoksen pohjalta löytyy taakse 
jätettyjä kottikärryjä, saappaita ja 
autonrenkaita. Sukeltaessa voi tun-
tea liikkuvansa ajassa taaksepäin. 
Hiljaisuudessa voi kuulla historian 
havinan. Ei siis ihme, että sukeltajat 
matkustavat Suomeen ulkomaita 
myöten ihailemaan kaivosten ku-
vauksellisia maisemia. 

”Kaivosten tunnelit näyttäyty-
vät labyrintteinä, missä luolat ris-
teilevät moneen suuntaan, mones-
sa kerroksessa. Sukeltaja leijuu ja 
liikkuu kaivoksissa 3D-maailmassa. 
Silti kaivosten kartat ovat edelleen 
paperille raapustettuja 2D-hahmo-
telmia tunneleista. Tämä luo haas-
teita erityisesti kerrosten välisten 
yhteyksien ymmärtämiseen.”, ker-
too Pauliina Ahti, joka toimii myös 
Bottomline Projects –yhdistyksen 
varapuheenjohtaja.

Vuonna 2021 Kuortaneen kunta 
ja suomalainen Bottomline Proje-
cts -yhdistys yhdistivät voimansa 

aikana mm. Kaatialaa ja varsinai-
nen toiminta aloitettiin nopeasti 
jo 8.10.1942. Varsinainen kaivos-
toiminta Kaatialassa loppui vuonna 
1968. 

Sukeltajien keidas 
Kaatialan louhos on ollut sukelta-
jien suosiossa ainakin 1980-luvulta 
saakka. Louhoksen kirkas vesi ja 
monipuoliset sukellusmahdollisuu-
det ovat edistäneet louhoksen tun-
nettavuutta sukeltajien keskuudes-
sa. Kaatiala tarjoaa kaikentasoisille 
sukeltajille jotain.

”Kaivoksen matalassa päädys-
sä valkoinen hiekka- ja sorapohja 
syvenee loivasti tarjoten uusille 
sukeltajille oivallisen paikan harjoi-
tella sukellustaitoja. Kokeneemmat 
sukeltajat viihtyvät syvemmässä 
päässä, missä pohja löytyy 30 met-
ristä.”, kertoo sukellusta itsekin 
harrastava Pauliina Ahti

Syvä pää tarjoaa myös hienot 
puitteet vedenalaiseen valokuvauk-
seen, sillä sieltä löytyy auton romu, 
välivedessä leijuva varta vasten ra-
kennettu lentokone, sukelluskello 
sekä muutamia muita yllätyksiä 
sukeltajille. Syvän pään seinämäs-
sä, n. 20–30 metrin syvyydessä, 
löytyy kolme aukkoa, jotka ovat 
sisäänkäyntejä tunneleihin. Tunne-
lit muodostavat yksitasoisen luo-
laston, jossa sukellettavaa riittää 
muutaman sadan metrin verran, 
ja matkan varrella on sukeltajille 
kaikenlaista nähtävää kottikärryistä 
luolatonttuihin.

Luolasto on suosittu luolasu-
keltajien keskuudessa, ja luolaston 
yksinkertaisuudesta johtuen se on 
myös hyvä paikka kouluttaa luola-
sukeltajia. Vaikka Kaatialassa su-
keltaminen on suosittua ja pääosin 
turvallista, niin valitettavasti on-
nettomuuksiltakaan ei ole vältytty. 
Muistomerkit louhoksen pohjois-
päässä muistuttavat kolmesta me-
nehtyneestä sukeltajasta. 

Sukellusta Kaatialassa voi har-
rastaa ympäri vuoden. Eri vuoden-

ajat tarjoavat erilaisen vedenalaisen 
maiseman. Veden kirkkaus ja näky-
vyys ovat parhaimmillaan talvella, 
jääkannen alla. Tuolloin kaivoksen 
pohjan voi parhaimmillaan nähdä 
pinnalta käsin.

”Kesäaikaan vedellä on taipumus 
samentua, osittain leväkukintojen 
takia. Louhoksesta löytyy myös 
kaloja, ainakin ahvenia ja melkoisen 
yksinäinen hauki. Joskus, erityisesti 
talvisin, ahventen voi nähdä uivan 
tiheänä parvena.”, Ahti kertoo.

Veden lämpötila vaihtelee myös 
vuodenaikojen mukaan. Pinnalla 
vesi voi kesäisin nousta liki 30 as-
teeseen, kun taas pohjalla ja luolas-
tossa vesi on ympäri vuoden noin 
4–6 asteista.

Kaatialan louhoksella käykin 
myös paljon uimareita kesäisin, 
mutta virallista uimarantastatusta 
sillä ei ole veden epäpuhtauksien 
takia. 

”Kaatialan molempien louhos-
ten vedestä on tutkimuksissa to-
dettu korkeita arseenipitoisuuksia. 
Arseeni ei ole herkistävää eli se ei 
aiheuta ihoallergiaa, eikä se myös-
kään ainakaan pieninä pitoisuuksina 
vedessä aiheuta ihon, limakalvojen 
tai silmien ärsytystä. Kunta ei ole 
perustanut virallista uimarantaa 
Kaatialaan, ennenkuin asiasta on 
saatu varmistus ympäristöterveys-
viranomaisilta.”, selventää Jukka 
Kotola.  

Käsivoimasta 
koneelliseen louhinitaan
Sota-aikana miehet olivat rintamal-
la ja Kaatialan työvoiman muodos-
tivat naiset, pojat ja rintamapalve-
luksesta vapautetut miehet. Lähes 
kaikesta välineistöstä oli sodan 
vuoksi pulaa ja louhinta- ja lajitte-
lutyöt tehtiin lihasvoimin. Talvella 
1943 otettiin käyttöön nostokraa-
na eli käsikäyttöinen puominosturi, 
jolla kivet nostettiin louhoksesta. 
Sodan jälkeen vuonna 1945 lou-
hokselle saatiin höyrykone, joka 
antoi voimaa vinoratavintturille. 

Kun oli tuotettu riittävä määrä 
materiaalia, haettiin Kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä erikoislupa 
materiaalin kuljettamiselle kuor-
ma-autolla Niinimaan rautatiease-
malle. Sähkömoottorit korvasivat 
höyrykoneen vuosina 1950–1951, 
ja vuonna 1951 rakennettiin ensim-
mäinen varsinainen lajittelulaitos. 

Viimeisin versio lajittelulaitok-
sesta rakennettiin vuonna 1956. 
Kiviaines murskattiin leukamurs-
kaimella alle 75 mm kappaleiksi, 
ja seulottiin edelleen kolmeen ko-
koluokkaan: 75-50 mm, 50-25 mm 
ja <25 mm, josta viimeksi mainittu 
ohjattiin suoraan jätteeksi. Muu 
materiaali ohjattiin lajitteluhihnoil-
le, jossa eri mineraalit eroteltiin 
kukin omaan siiloonsa.

”Vaikka louhintatyö ja lajittelu 
uudistui, niin arvokkaiden mineraa-
lien saaminen vaikeutui jatkuvas-
ti. Louhinta oli keskittynyt aluksi 
esiintymän sydänosaan, joka koos-
tui valtavista kvartsi- ja kalimaa-
sälpäkiteistä. Lajittelu oli tuolloin 
helppoa eikä jätettä juuri syntynyt. 
Mutta vuosien myötä jouduttiin 
louhimaan esiintymän heterogeeni-
siä alueita, joiden kidekoko oli pie-
ni ja jotka sisälsivät yhä enemmän 
turmaliinia ja muita epäpuhtauk-
sia.”, selventää Jukka Kotola

Puhtaan materiaalin saavuttami-
seksi jo pienikin määrä turmaliinia 
ja kvartsia aiheutti lohkareiden hyl-
käämisen. Lopulta jouduttiin tyy-
tymään kompromissiratkaisuun, 
jossa kiviaines jaettiin ensiluokkai-
seen epäpuhtauksista vapaaseen 
materiaaliin, sekä toisen luokan 
materiaaliin, jossa hyväksyttiin epä-
puhtauksina turmaliinia ja kvartsia. 
Heikkolaatuinen aines jauhettiin ja 
puhdistettiin magneettisella erotti-
mella Tapanilan maasälpätehtaalla 
lähellä Helsinkiä. Hylkykiven lou-
himinen tuli myöskin aikaa myöten 
kannattavaksi. Kaatialassa kokeil-
tiin myös tunnelilouhintaa kahteen 
kertaan vuosina 1967 ja 1978. Var-
sinainen toiminta kuitenkin loppui 

Kaatiala – louhoksesta virkistyskeitaaksi
TEKSTI TUOMAS OJAJÄRVI, JUKKA KOTOLA, PAULIINA AHTI, MIKKO PAASI

10
KUORTANEENsyke



11 KESÄ 2022

Kaatialan louhokselta louhittiin 
mineraaleja sotatarpeisiin.

Kaatiala on sukeltajien suosiossa. Kaatialan louhoksesta tehtävä 3D-mallinnos vaatii 
niin veteen kuin ilmaan soveltuvaa kuvauskalustoa.

luodakseen aivan uudenlaisen rat-
kaisun vedenalaisten tunneleiden 
kartoitukseen. Bottomline Pro-
jectsin sukeltajat ovat kuvanneet 
louhosta niin veden alla kuin il-
massakin luodakseen louhoksesta 
3D-jäljitelmän.  

”Tavoitteena on, että Kaatialan 
kaivoksen mallista tulee uusi, mo-
derni standardi kaivossukelluksen 

turvallisuudelle. Lisäksi toivee-
na on, että virtuaalinen 3D-malli 
mahdollistaa historiaa kumpuavan 
seikkailun louhoksessa jokaiselle, 
vaikka omalta kotisohvalta käsin.”, 
Ahti toteaa. 

Kaatiala kehityskohteena 
Kaatialan louhosta on viime vuo-
sien saatossa kehitetty jatkuvasti 

la on merkittävä ja mielenkiintoi-
nen historiansa, Kaatiala palvelee 
tunnettuna ja suosittuna sukel-
luskohteena ja alueella on myös 
virkistys- ja luontoarvoja. Kuorta-
neen kunta näkee tärkeäksi tuoda 
alueen historiaa tunnetuksi sekä 
edistää Kaatialan mahdollisuuksia 
olla osana sukellusturvallisuuden 
parantamista ja kohteen kehit-
tymistä myös tätä kautta. Tässä 
käynnissä oleva, mielenkiintoinen 
3D-mallinnushanke on tärkeässä 
roolissa. Kuortaneella matkailu 
nähdään tärkeänä vetovoimateki-
jänä, jossa myös Kaatialan seutu 
tarjoaa mahdollisuuksia. Etenkin 

enemmän luontomatkailun suun-
taan. Louhokselle on myös raken-
nettu viihtyvyyden parantamiseksi 
muun muassa grillikatos ja kuiva-
käymälä. Kunta on ostanut maat 
louhoksen ympäriltä ja toiveena on 
kehittää tulevaisuudessa Kaatialan 
luontopolku- ja pyöräilyreitistöä.

”Kaatialassa yhdistyvät kunnan 
kannalta monta tekijää. Louhoksel-

Etelä-Suomeen nähden Kaatiala 
sijoittuu myös hyvin saavutetta-
vuutensa kannalta. Luonnollisesti 
Kaatiala nivoutuu myös laajemmin 
koko kunnan ja sen palvelujen 
eteenpäin viemiseen”, pohtii kun-
nanjohtaja Teemu Puolijoki Kaati-
alan kehitystä.

Perinteistä Kaatialan luonto- ja 
mineraalipäivää vietetään lauantai-
na 3.9.2022 klo 11–15.

Päivässä pääset tutustumaan 
muun muassa Bottomline Projects 
3D-hankkeeseen, malmin keräilyyn 
ja voit tutustua louhoksen luon-
toon sekä historiaan. Myytävänä 
on makkaraa ja lättyjä.

Mallinnuksella tehty poikkileikkaus Kaatialan louhoksesta.Kaatialan pohjassa näkyy historiaa. Pohjaan on upotettu 
myös erilaista esineistöä mm auto.

11 KESÄ 2022

TIETOLAATIKKO LUOLIEN MALLINNUKSESTA
3D-photogrammetria ei tekniikkana ole mitään uutta mutta da-
tan kerääminen veden alta ja luolastojen perältä sekä ilma-, avo-
vesi- ja luolastokuvien yhdistäminen yhdeksi toimivaksi malliksi, 
on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuista ja erittäin vaativaa työtä. 

Sukeltajat työskentelevät armottomissa olosuhteissa, syvällä 
tunnelistoissa jääkylmässä vedessä ja kuvaussukellukset saattavat 
venyä pitkiksi koska jo pelkän luolaosuuden mallintamiseen on jo 
nyt otettu yhteensä toistasataatuhatta kuvaa. 

Työtä auttaa rebreather sukelluslaitteisto, joka kierrättää su-
keltajan hengityskaasua poistaen siitä hiilidioksidia ja lisäämällä 
happea tai muita seoskaasuja sukeltajan tarpeen mukaan. Pin-
nalla kuvamateriaali syötetään mallinnosohjelmaan, joka sitten 
prosessoi mallin.

Kun ei ole olemassa mallia tai manuaalia miten tämän tason 
3D replika tulisi rakentaa, niin matkalla on tullut vastaan useita 
haasteita ja vieläkin on pitkä matka maaliin, ennen kuin voidaan 
puhua onnistuneesta lopputuloksesta.

KUVA KRISTA PAASI

KUVA MIKKO PAASI

Kaatialan louhos.
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KUORTANEEN 

KIRKKORANNAN 

KESÄPESÄ-KAHVILALLA 
päästään jälleen korona-
tauon jälkeen nauttimaan 
kahvittelusta kahvilan 
sisätiloissa. Kahvilaan 
luodaan myös hiukan 
uutta tunnelmaa pienillä 
sisustusmuutoksilla. Va-
likoimaan tulee suolaista 
ja makeaa. Yksi vahvis-
tettu uutuus on Ingma-
nin pehmytjäätelö, josta 
makuvaihtoehtoja löytyy 
useampia. 

Kesäpesä kahvilan 
myötä Kuortaneen 4H on 
saanut jälleen työllistet-
tyä nuoria kesätöihin ja 
näin nuorille saadaan kar-
tutettua arvokasta työko-
kemusta. Toivommekin, 
että hyödyntäisitte palve-
lua mahdollisimman pal-
jon, näin tukisitte nuorten 
työllistämistä. 

Uutuutena Kesäpesäl-
tä on mahdollista lainata 
sup-lautoja sekä erilaisia 
rantapelejä.

Kesäpesä TÄNÄ KESÄNÄ KUORTANEELLA 

on mahdollisuus päästä tutus-

tumaan frisbeegolfiin, sen tek-

niikoihin sekä lajiin yleensä pie-

nimuotoisen kurssin muodossa. 

Tarkoituksena on tuoda suosit-

tua lajia yhä tutummaksi, että 

yhä useampi innostuisi lajista. 

Frisbeegolf on rento harrastus, 

jossa yhdistyy ulkona liikkumi-

sen ilo mielenkiintoiseen peliin. 

Frisbeegolfin myötä voi viettää 

mukavaa aikaa ystävien tai per-

heen kesken tai vain pelailla it-

sekseen. 

Kuortaneen 4H:n toiminnanjoh-

tajana toimiva Piia Pyhälahti on 

huomannut, kuinka laji on nos-

teessa varsinkin nuorten kes-

kuudessa.

”Oman pojan harrastamisen 

myötä laji on tullut lähelle myös 

omaa perhettäni ja tästä syntyi-

kin idea kurssin järjestämiseen 

Kuortaneelle.”, Piia toteaa.

”Ideaa vauhditti vielä omalla 

paikkakunnallani Alajärvellä 

asuva, frisbeegolfissa mainetta 

niittänyt, Antti Kotilainen. Hä-

nen kanssaan kurssin suunnit-

telu lähtikin nopeasti käyntiin.” 

Frisbeegolfin pituusheiton Suo-

men ennätystä nimissään pitä-

vä, mm. Yhdysvalloissa kisan-

nut Kotilainen innostui lajista jo 

nuorena perheen lomamatkalla 

pohjoiseen. Siitä lähtien laji on 

vienyt mennessään ja nyttem-

min hän on kilpaillut tosimie-

lessä maailman parhaimmistoa 

vastaan. Parhaimmaksi saa-

vutuksekseen hän mainitsee 

Suomen ennätyksen 199 metrin 

pituusheitollaan sekä 2019 vuo-

den European Open kisojen yh-

deksännen sijan. Tulevaisuuden 

suunnitelmistaan Kotilainen 

listaa tärkeimmiksi kisata mah-

dollisimman paljon ja sijoittua 

kärkisijoille isoimmissa kisoissa. 

Kurssi toteutetaan Kuortaneen 

kunnan ja 4H.n yhteistyönä. 

Toimintaa rahoitetaan kunnan 

puolelta Liikkuva Kuortane 

hankkeen kautta, jossa tarkoi-

tuksena on lisätä vapaa-ajan 

liikuntamahdollisuuksia.

Frisbeegolf-kurssilla opitaan 

sääntöjä, etikettiä, heittotyylejä 

ja harjoittelua.

Oppia frisbeegolf-kurssilta

Kurssipäivät ovat ma 13.6., to 16.6., ma 27.6., to 30.6., ma 11.7., to 14.7.
Kurssipäivät alkavat klo 17 ja kestävät 1,5 tuntia. Kurssille mahtuu 12 kurssilaista. 

Jos ilmoittautuneita tulee niin paljon, että saadaan toinenkin kurssi, niin se pidetään 
samoina päivinä ensimmäisen perään klo 18.30 alkaen. Lisätietoa: kuortane.4h.fi

Kesäpesä on avoinna 
päivittäin klo 12–18. 

(Huono sää voi vaikuttaa aukioloihin.)

Järjestää Heikki Klemetti -seura

TEKSTI PIIA PYHÄLAHTI

Juhlapuhe Teppo Ylitalo
Musiikki- ja tanssiesityksiä

Kunnon Kuurtanelaisen julistaminen

Kuortaneen kirkossa 
19.7.2022 klo 19

Ohjelma 10 €

Esiintyy 
Mari Järvinen ja Markku Lepistö 

sekä muita 
Kuortanelaislähtöisiä muusikoita.

URKUNUOTTIKIRJAN 
JULKAISUKONSERTTI

Heikki Klemetin

Kuurtanespäivän 
juhla

sunnuntaina 24.7. 
klo 12 Tervahaudalla
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Kuortaneen museot
TALOMUSEO JA KLEMETTIMUSEO

Ennen museoiden avautumista on 
touko-kesäkuulla kökkää mm. mu-
seoalueiden ympäristön hoitoa ja 
siistimistä sisällä ja ulkona. 
Kesäopas aloittaa juhannuksen jäl-
keen ja museot ovat avoinna ke–su 
kello 12–18. Muina aikoina voi soitella 
Aino-Maijalle 040 512 7652. 

Lisätietoa: 
www.kuurtanes-seura.fi 
tai Facebookissa 
Kuurtanes Seura 
sekä www.kuortane.fi

KESÄKUHINOIDEN YKSI 

PERINTEINEN ohjelmanumero on 

Kuortaneen Yrittäjät ry:n kirveen-

heittokilpailu, jonka finaaliin Ku-

hina-markkinat on perinteisesti 

huipentunut. Näin Terwavuotena kir-

veenheittokilpailun alkukarsinnat ja 

finaali järjestetään Aholankankaan 

tervahaudalla.

Koko kirveenheittoharrastus on 

alun perin lähtöisin Kanadasta, jos-

sa sen kehittivät paikalliset metsurit. 

Kuortaneelle kirveenheitto saapui 

noin 20 vuotta sitten, kun idean isä 

Raimo Saari, innostui lajista eräällä 

asiakaskäynnillään Porvoossa.

 – Siitä se ajatus sitten lähti ja eh-

dotin silloiselle yrittäjäyhdistyksen 

hallitukselle, että mitäpä jos tuotaisiin 

seuraaville kuhinoille kirveenheittoa. 

Kirveenheitosta tulikin erittäin suo-

sittu ja osallistujia tulee ympäri maa-

kuntaa, hän kertoo.

Kirveenheitossa kisataan kahdes-

sa sarjassa: miehet ja naiset ja mo-

lemmista sarjoista palkitaan kolme 

parasta. Palkinnot saa selville terva-

haudalla.

Alkukarsinnat: 

(aloitusajat saattavat joustaa)

Keskiviikko 20.7. klo 18->

Torstai 21.7. klo 18->

Perjantai 22.7. klo 18->

Lauantaina 23.7. klo 12-15

Finaali lauantaina 23.7. klo 15.30

SELVÄT SÄÄNNÖT

Kirvestä heitetään 6,1 metrin pääs-

tä maalitauluun. Tauluna käytetään 

pölkkyä, joka on halkaisijaltaan 50– 

70 cm ja paksuudeltaan 30–40 cm. 

Heittokirves on kahdella kädellä hei-

tettävä tappara. Kaikki kilpailijat heit-

tävät samalla kirveellä, eikä kisaan 

saa ottaa omaa kirvestä. Alkukarsin-

noissa ja finaalissa on kolme heittoa. 

Yhteistulos ratkaisee.

Kirveenheittokisa
on kesäperinne

MUSEOKUHINAT 
järjestetään 

ti 19.7.2022 klo 13–17.

Tänä vuonna 
teemana ovat 

tuulimyllyt. 

Lisäksi leikkimielisiä 
kilpailuja ja musiikkia.

 Ohrapuuroa ja kahvia 
myynnissä. 

Ohjelma tarkentuu 
myöhemmin.
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on ruokaaElämä

ma-la 7-21 su 9-21
Koulutie 1, Kuortane

Tilaa helposti 

ja kätevästi

tuotteita!

www.s-kaupat.fi

Ruoan verkkokauppa
Voit noutaa 

tilauksesi

myymälän

yhteydessä 

olevasta

noutopisteestä.
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Viihtyisä leipomo-kahvila 

0400 422 864 • KUORTA
N

E

Hyvä kahvi, tuore pulla – tänne ompi hauska tulla!

keskellä kylää

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT TUOTTEET

P. 044 422 864 • www.leipomopaulakahra.fi

Kodinkoneet Kefalta

Mika Pollari p. 050 547 9774, mika.pollari@kefaoy.fi

www.kefakodinkoneet.fi

Hopeakorut
Kaikki kampaamotyöt
Hiustenpidennykset
(teipit ja sinetit)
Kampaamotuotemyynti

0400-962207  ı   Keskustie 36 (OP:n talo)  ı   63100 Kuortane

Kuortaneen Apteekki

Palvelupiste Kuortaneen Urheiluopistolla palvelee joka päivä klo 7-21.

Ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua!

Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-14
p. (06) 5421 400
Keskustie 48, 63100 Kuortane
www.kuortaneenapteekki.fi

ASENNUS- JA METALLITYÖ

KONTTELI OY
www.konttelioy.fi

SÄHKÖASENNUS
SIPPOLA OY

0400 353 959
Sähköasennukset/urakointi • Suunnittelu • Antenniverkot • Ilmalämpöpumput

P. 050 467 8859 / Juhani Keisanen
keratek.talotekniikka@gmail.com
www.keratek.fi  |  Kuortane

Etelä-Pohjanmaan alueelle kotitalouksiin ja yrityksiin.

LVI-ALAN PALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA.

LVI-ASENNUS
ILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUT • TARVIKEMYYNTI 

Perinteiset KuhinaJamit 
ravintola Aallossa torstaina 
21.7.2022 klo 19–22.
Menossa mukana saksofonisti 
Jukka Lumme ystävineen.

KuhinaRock jytäilee taas 
ravintola Aallossa 
perjantaina 22.7.2022 klo 21.30 alkaen. 

Kokenut perinnerockyhtye Hänen Leipänsä 
on kutsunut mukaan vakivierailijansa, te-
räskeuhko Asko ”Azzy” Ylisen Cobra-yhty-
eestä. Kitarasektiossa vierailee mäyryläisen 
kitarismin uudemman polven edustaja, mm. 
Nemosta tuttu Arttu Volanto. 

Illan avaa rumpali Jukka ”Jukelintähti” 
Laurilan laulama bluesrokahatava setti ja 
kulminoituu alkuperäisvokalisti Jorma Hie-
tamäen ”purkkaa ja etenkin jytää” -maku-
paloihin. 

Klassista rockia (CCR, Deep Purple, 
Uriah Heep, Status Quo, Dr. Feelgood, 
Hurriganes...) kuullaan kahteen mittavaan 
settiin annosteltuna. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy.

Jorma ”Jorkki” Hietamäki, laulu (1974-)
Markku ”Makkara” Laurila, basso (1974-) 
Jukka Laurila, rummut ja laulu 
(vuodesta 1988) 
Jukka Viitasaari, kitara (vuodesta 1990) 
Jukka Laitila, kitara (vuodesta 2016)  
Asko ”Azzy” Ylinen, laulu 
Arttu Volanto, kitara 

KuhinaJatsit, Botnia Big Band 
Urheiluopiston ravintola Aalto, 
lauantaina 23.7.2022 klo 19–21 
BoBBaa johtaa tuttuun tapaan KT, FL 
Markku Viitasaari. Alati uusiutuvassa oh-
jelmistossa soivat sulassa sovussa big band 
-standardit ja Maria Viitasaaren laulamat 
sielukkaat siniset hetket, joista osa duettoi-
na BBB:n ykköskitaristi Markku Keski-Mä-
enpään kanssa. Poppoon omat sävelsepot 
pääsevät kuuluville, sillä Suomen Kulttuu-
rirahaston Etelä-Pohjanmaan rahaston tu-
kema projekti ”Pohojalaasta jatsia isoolle 
orkesterille” takaa jatsiklassikkojen höys-
teeksi tervatullutta uunituoretta materi-
aalia.

Konsertti soitetaan ulkolavalla, 
mutta köppääsellä kelillä sisällä. 

Vapaa pääsy!

Kauneussalonki Marilyn Oy
Keskustie 45 63100 Kuortane

TI-PE klo 9-17, LA klo 9-13

044 236 0151 • www.kauneussalonkimarilyn.fi

BOTNIA BIG BAND - KUVA MAARIT KANGAS

HÄNEN LEIPÄNSÄ 2021 
- KUVA LAURA PEKKARINEN

SAKSOFONISTI JUKKA LUMME YSTÄVINEEN KUHINAJAMEISSA 2020 - KUVA JUKKA VIITASAARI
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KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE

Vesterintie 1, Kuortane
Ma-Pe 7.30-17 La 9-13

Puh. 040 5533 580
www.kuortaneenkonejatarvike.fi

VALIKOIMASTAMME 
MYÖS

AGA-kaasupiste
SHELL-polttonesteet
Hydrauliikkapalvelut
Hevosten & koirien
ruoat

PUUTARHA-
MYYMÄLÄSTÄ

Mullat ja 
lannoitteet
Kesäkukat
Ruukut ja 
tarvikkeet

LINDE-palvelupiste
NESTE-polttonesteet
Hydrauliikkapalvelut, 
myös päivystys aukioloaikojen 
ulkopuolella.
Hevosten & koirien ruoat

MAANRAKENNUKSEN 
MONIOSAAJA

P. 040 569 7507

Laulun ja runon iltaLaulun ja runon ilta

Porin prikaatin sotilasvala 
Kuortaneella

PORIN PRIKAATIN 2/2022 saapumiserän yksi 
sotilasvakuutus- ja -valatilaisuus on suunniteltu jär-
jestettäväksi torstaina 11.8. Kuortaneella. Kello 14 
suunnitelluksi alkavassa tilaisuudessa Kuortaneella 
joukkona on Pohjanmaan jääkäripataljoona. Alokkai-
ta tilaisuudessa on noin 500 ja Porin prikaatin muuta 
henkilöstöä noin 100. Varusmiesten läheisiä odote-
taan saapuvaksi noin 1500 - 2000 henkilöä. Lisäksi 
kaikki kuntalaiset toivotetaan seuraamaan tapahtu-
maa.

Päivän ohjelma sisältää sotilasvakuutuksen, soti-
lasvalan, ohimarssin sekä kalustonäyttelyn.

Sotilasvala on suunniteltu pidettäväksi Kuorta-
neen yleisurheilukentällä ja kalustonäyttely urheilu-
kentän vieressä Aholankankaan hiekkakentällä. Ohi-
marssi tapahtuu Keskustietä pitkin. Päivä aiheuttaa 
muutoksia liikenteelle Kuortaneen keskustassa.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta ilmoitetaan ke-
sän aikana kunnan nettisivuilla. Koronatilanne voi 
vaikuttaa tapahtumaan.
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KUORTANEEN LUKIOLLA 
torstaina 21.7. klo 19. 

Esiintyjänä entinen 
Kuortaneen yläasteen ja lukion kuoro.  

Hyväntekeväisyyskonsertti koulun 
musiikkitoiminnan hyväksi. Vapaa pääsy!
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040 960 9177 / Ari Reuna

UUDISKOHTEET • SANEERAUS 
TERASSIT • KYLPPÄRIT

Sammontie 2e, 63100 KUORTANE • janne.hautamaki@pp.inet.fi

Vaativien purkukohteiden erikoisosaaja

Nyt myös jätehuoltopalvelut

www.erikoispurku.fi

www.peprec.fi

Vaativien purkukohteiden erikoisosaaja

Nyt myös jätehuoltopalvelut

www.erikoispurku.fi

www.peprec.fi

Vaativien purkukohteiden erikoisosaaja

Nyt myös jätehuoltopalvelut

www.erikoispurku.fi

www.peprec.fi

Vaativien purkukohteiden erikoisosaaja

Nyt myös jätehuoltopalvelut

www.erikoispurku.fi

www.peprec.fi

Vaativien purkukohteiden erikoisosaaja

Nyt myös jätehuoltopalvelut

www.erikoispurku.fi

www.peprec.fi
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Taksipalvelu
Kalle Hernesmaa

0400 661 130
63130 MÄYRY

TAKSI     2 INVATAKSIA     TAKSIBUSSI
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Kuortanelainen 
kansantanssiryhmä 
Vinteliska tanssii
jälleen kesällä.

Vinteliskaan ovat puhaltaneet ke-
vättuulet ja tanssiryhmä järjestää 
pitkästä aikaa Polkkakurssin. Leh-
den ilmestymisen aikoihin on vielä 
yksi polkkakerta jäljellä 29.5. Jos 
et tähän kurssiin ehtinyt, ei hätää! 
Syksyllä pyöräytetään Lakeuden-
portin Kansalaisopiston kanssa 
yhteistyössä tanssikurssi, jolloin 
opetellaan perinteisiä tansseja ihan 
alkeista lähtien. Tanssikipinän is-
kiessä kursseilta on helppo jatkaa 
mukaan Vinteliskaan. 

”Otamme mukaan mieluusti 
uusia tanssijoita, myös soittajat ja 
laulajat ovat tervetulleita.

Ohjelmiston kanssa jatkamme 
perinteitä ja pyrimme pitämään 
homman mielenkiintoisena tanssi-
joille ja yleisölle. Pilkettä on hyvä 
olla silmäkulmassa”, sanoo ohjaaja-
na keväällä aloittanut Sari Nevan-
suu. 

Rakkaudesta lajiin
Ryhmässä on ollut mukana kym-
menittäin tanssijoita ja tällä hetkel-
lä aktiivisesti on mukana seitsemän 
paria. Osa on ollut mukana jo nel-
jällä vuosikymmenellä ja muutama 
on juuri aloittanut. 

Henry Niemelä on ollut muka-
na jo 1989 vuoden Kruunuhäistä 
ja parinsa Päivi Niemelä on ollut 
morsiamena Kruunuhäissä 1991 
ja liittynyt siitä mukaan ryhmään. 
”Vinteliskassa erityistä on muka-
va yhdessäolo ja porukalla tehdyt 
esiintymisretket. Liikunta tulee 
vähän kuin vahingossa.”, Henry 
kertoo. ”Ulkopaikkakuntalaisena 
ryhmään kuuluminen on ollut tär-
keää ja Vinteliskasta on löytynyt 
paljon uusia tuttuja”, Päivi summaa. 
Huippuhetkenä Päivi mainitsee 
Vinteliskan valinnan Kunnon Kuur-

tanelaaseksi vuonna 2009. Henry 
lisää tähän vielä isolla porukalla 
esiintymiset, esimerkiksi SKY:n 
kesäjuhlat ja Nordlek -tapahtumat. 
Molemmilla on ollut omat kom-
melluksensa esiintymisvaatteiden 
kanssa: Päivin kansallispuvun tasku 
on tipahtanut kesken esityksen 
Virossa urheilukentälle ja Henryl-
tä vuonna 1992 Joensuun yhtei-
sesiintymisessä tippui helavyöstä 
puukko ja erään kerran meinasivat 
tippua housut! Niemelät nauttivat 
esiintymisestä ja se kannustaa hei-
tä treenaamaan. 

Vinteliskaan kuuluminen on 
tuonut mukanaan mukavaa yh-
dessäoloa, naurua ja iloa. ”Uuden 
ohjelmiston tullessa oppiminen 
voi tuntua haastavalta, mutta aina 
on oppinut. Myös monia yhteisiä 
reissuja on tehty ja niistä mieleen-
painuvimpana oli vuoden 2017 Eu-
ropeade Turussa”, muistelee Armi 
Kaaranka. Armi oli pitkään haaveil-
lut tanssimaan lähtemisestä ja tuli 
mukaan Vinteliskaan 2014 Kruunu-
häiden jälkeen. Hän aikoo olla mu-
kana niin kauan kuin kuntoa riittää. 

”Minusta ette helpolla eroon pää-
se!”, Armi naurahtaa. Hyvä niin.

Martti Hautamäki on aloittanut 
Vinteliskassa Armin kanssa samaan 
aikaan ja myös Kruunuhäiden 
kautta. Martti on tanssikonkari ja 
tykkää käydä lavatansseissa. Kan-
santanssiryhmään liittyminen on 
nostanut tanssiharrastuksen uu-
delle tasolle ja hän on opetellut 
polkat ja masurkat. ”Välillä lais-
kottaa lähteä treeneihin Menkijär-
veltä asti, mutta kotiin tullessa on 
todella hyvä mieli”, Martti kertoo. 
”Viime Speleissä sattui housut jää-

Vinteliska - tanssimisen iloa
TEKSTI SARI NEVANSUU, MARIA KALLIONIEMI

mään kotiin ja Ilmajoelta etsittiin 
kuumeisesti housuja. Halpa-Hal-
lista löytyi onneksi mustat colle-
gehousut ja onneksi ne menivät 
täydestä.” Martti tarinoi. Martti on 
tykännyt myös esiintymismatkoista 
ja näistä Pispalan Sottiisi on jäänyt 
erityisesti mieleen.

Koko toimintansa ajan Vintelis-
kalla on ollut ”elävät pelimannit”, 
joista ryhmä on erityisen kiitolli-
nen. Tällä hetkellä Esa Märijärvi ja 
Henna Harju pitävät haitareineen 
huolta musisoinnista. Harjoitteluti-

lanteissa siitä on etua, että soittaja 
paitsi osaa soittaa valitun kappa-
leen, mutta tarvittaessa myös vaih-
taa sopivampaan. Myös tempon 
muuntelu onnistuu paremmin soit-
tajalta kuin nauhurilta; treenatessa 
tämä on ihan timanttinen juttu!

Tänä kesänä suunnataan uudella 
ohjelmistolla esiintymisiin ainakin 
Tervahaudalle ja Lokakuun Loiskei-
siin.

Vinteliskan taivalta
Vinteliska on Kuortaneen Ylijoen 
Nuorisoliiton aikuisten kansan-
tanssiryhmä, joka on toiminut 
nelisenkymmentä vuotta. Vuonna 
1978 Tuula ja Raimo Loukola aloit-
tivat perinteisten kansantanssien 
ohjaamisen Kuortaneen kansa-
laisopistossa. Ylijoen Nuorisolii-
ton puitteissa tanssiohjelmistoon 
mukaan tulivat pian myös Eero 
Kalliolahden vetämät kruunuhää-
tanssit. Nimi Vinteliska, joka on 
yksi kruunuhäätansseista, otettiin 
ryhmän käyttöön vuonna 1988.

Ryhmä on esiintynyt kotikunnan 
tapahtumissa, kansantanssi- ja mu-
siikkifestareilla ja  hauskuuttanut 
yksityistilaisuuksissa. 

Kulttuuritapahtuma Eteläpohja-
laiset Spelit kerää kansanmusiikin 
ja -tanssin taitajia yhteen vuosit-
tain ja Vinteliska valittiin vuoden 
2020 Speliyhtyeeksi. Koska Spelejä 
ei järjestetty 2020, Vinteliska jatkoi 
myös vuoden 2021 Speliyhtyeenä 
ja esiintyi sekä Speleissä että Loka-
kuun loiskeissa.

Kun 1980-luvun alkupuolella 
Markku Lepistö lähti opiskelemaan 
ryhtyi Esa Märijärvi hanurillaan 
”hyppööttämään”. Anneli Aho tuli 
mukaan viulunsa ja joskus 2-rivi-
senkin kanssa kuluvalla vuosituhan-
nella ja tuoreimpana kiinnityksenä 
mukaan liittyi Henna Harju. Esityk-
siä elävöittämässä on ollut viime 
vuosina myös  FolkKanat -lauluyh-
tye.
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KIRJASTON 
PALVELUAJAT

ma-ti klo 12–19 
ke-pe klo 12–16  

Omatoimiaika

ma-su klo 9–21 

Mahdolliset poikkeukset 
aukioloissa ilmoitetaan 
kirjaston somekanavissa 
ja ovessa. 

KIRJASTON 
SOMEKANAVAT

Facebook: 
Kuortaneen kunnankirjasto
Instagram: 
@kuortaneenkirjasto 

Email: 
kirjasto@edu.kuortane.fi 

  

eMagz-palvelu 
käytössäsi myös etänä 
Voit lukea omalla laitteella-
si kotimaisia aikakauslehtiä 
missä ja milloin vain, sillä 
e-lehtipalvelu eMagz on käy-
tettävissä Eepos-kirjastoissa 
myös etänä.  Etäkäyttöön tar-
vitset Eepos-kirjastojen kir-
jastokortin ja nelinumeroisen 
tunnusluvun. Palvelu toimii 
yleisimmillä nettiselaimilla, 
mutta suosittelemme käyttä-

mään Firefoxia tai Chromea. 
Lehdet löydät osoitteesta ht-
tps://eepos.emagz.fi 

Kirjaudu sisään ja klikkaa 
haluamasi kansikuvaa ja lue. 
Jokaisella lehdellä voi olla 
kerrallaan yksi lukija, joten 
jos lukeminen ei onnistu heti, 
kannattaa kokeilla myöhem-
min uudelleen. Luettavana 
on 27 lehteä, mm. Kuluttaja, 
Maaseudun tulevaisuus ja 
Tekniikan Maailma.

Kirjaston kautta 
tennis- tai padelkentille 
Kirjastosta lainattavien lii-
kuntavälineiden määrä kas-
vaa. Nyt ei pelikentille lähtö 
ole ainakaan mailan ja pal-
lon puutteesta kiinni, kun 
frisbeegolfkiekkosettien, eri 
kokoisten luistimien ja gyms-
tickien lisäksi lainattavaksi 
on tullut tennis- ja padelmai-
lasettejä lapsille ja aikuisille. 
Kassissa on aina kaksi mailaa 
ja 1–4 palloa.

NÄYTTELYT 2022 

Toukokuu: 
Riitta Aho – Pan- ja soft-
pastellitöitä ja akryylitöitä 

Kesäkuu: 
Merita Ruusuvuori – 
maalauksia  

Heinäkuu: 
Sinikka Koivusalo – 
akryylimaalauksia 

Elokuu: 
Lakeudenportin 
kansalaisopisto 

Lokakuu: 
Leena Jaakkola – 
piirroksia ja julisteita 

Marraskuu: 
Jari Jansson – maalauksia 

Joulukuu: 
Nuorisotoimi

Kuortaneen kirjasto

TULE MUKAAN 
OPASTETULLE 

HAUTUUMAAKIERROKSELLE.

Torstaina 30.6. klo 18 ja 
maanantaina 25.7. klo 12.

 Oppaana Arja Yli-Honkola

Lähtö 
Kesäpesän puoleiselta portilta.

P. 050 460 6020
timma.fi/studioviivik

KESKUSTIE 30 • KUORTANE

@studioviivik

Keskustie 30  •  Kuortane  •  p. (06) 525 4289  •  www.kirjakuortane.fi

TI-PE 10-17, LA 10-14

Paljon 
muutakin 

kuin 
kirjakauppa

Järjestää Kuortaneen Vammaisneuvosto

Kuortaneen seurakunta 
kutsuu mukaan kesällä! 

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Hyvän jumalan siunausta kesääsi!

KIRKOSSA
• Sunnuntaisin jumalanpalvelus
 klo 10
• Ovet auki arkisin klo 9–14
• 22.5. klo 15 Lapsityön 
 kevätkirkko
• 29.5. alkaen klo 10 50 vuotta
 sitten ripillepäässeitten päivä
• Kuortaneen omat 
 konfirmaatiot: 
 Torppa 1: 10.7. klo 10 ja
 Torppa 2: 17.7. klo 10
• 29.7 klo 19 kesäillan urku-
 tuokio, Juuso Lundström,
 vapaa pääsy, kolehti 
 urkurahastoon

SEURAKUNTATALOLLA
• 7. ja 9.6. alle kouluikäisten
 leiripäivät
• 24.8. 4-vuotissynttärit

TORPALLA
• 16.–17.6.
 alle 10-v. leiri erähengessä
• 17.–18.6. yli 10-v. leiri 
 erähengessä
• 25.8. klo 18 entisten nuorten
 nuotiolauluilta, mukaan 
 kutsutaan kaikkia, jotka ovat
 Torpalla leireilleet

Lisätietoja kuortaneenseurakunta.fi ja Viiskunta sekä Facebook.

www.kolarityo.comwww.kolarityo.com
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R AV I N T O L A M M E  O VAT  AV O I N N A  J O K A  PÄ I VÄ !
SEURAA 
MEITÄ
SOMESSA:

@ k s m - r a v i n t o l a t

T Ö I H I N  U R H E I L U O P I S T O L L E ?
Oletko miettinyt millaista olisi työskennellä Urheiluopistolla? 
Haemme jatkuvasti työntekijöitä Kuortaneen Urheiluopiston ravintolan timanttiseen tiimiin. 
Me tarjoamme sinulle huipputyöympäristön uudistetuissa, toimivissa ravintolatiloissamme 
Kuortaneen kauniissa järvimaisemassa sekä ennen kaikkea mukavat työkaverit.

Tervetuloa maistamaan uudistunutta 
kesäistä Á la Carte-listaamme.

Virkisty & herkuttele

Tutustu avoimiin 
työpaikkoihimme osoitteessa
w w w . k u o r t a n e . c o m / t y o p a i k a t 
ja hae meille töihin!

Terassijamit
jälleen kesällä ravintola Aallossa!

Kesäkuussa: 
Ke 8.6.     Jukka Lumme Trio 
Ke 22.6.  Blackbirds

Seuraa kesän esiintyjäpäivityksiä somesta 
sekä tapahtumakalenteristamme osoitteessa 
w w w . k u o r t a n e . c o m / t a p a h t u m a t

Keskustie 48 B 1, 
63100 Kuortane

JELENA
p. 040 171 1362

JENNA
p. 0400 443 146

Elina Niemi, p. 050 567 3690
jalkahoitaja, perushoitaja
www.elinanjalkahoiva.wordpress.com
Kauppakeskus Kuurna, Kuortane

Jalkojen perushoitoa, 
jalkahoitotuotteet

Myös kotikäynnit 

sekä lahjakortit.

Elinan
JalkaHoiva

Elina Niemi, p. 050 567 3690
jalkahoitaja, perushoitaja
elina.niemi1@gmail.com
www.elinanjalkahoiva.wordpress.com

Jalkojen perushoitoa, 
jalkahoitotuotteet

KESÄAUKIOLOT 2022
Alavuden, Kuortaneen, Soinin, 
Töysän ja Ähtärin terveysasemien 
yhteinen ajanvarausnumero on 06 
2525 7612. Tähän ajanvarausnume-
roon ollaan yhteydessä niin kiireel-
lisen kuin kiireettömänkin hoidon 
tarpeessa. Voit asioida myös Pihlaja-
linna-terveyssovelluksen kautta. 

Alavuden pääterveysasema 
toimii normaalisti kesäajan eli on 
avoinna ma–pe klo 8–22.  
Ähtärin pääterveysasema toimii 
normaalisti kesäajan eli on avoinna 
ma-pe klo 8–18.  
Päivystys Seinäjoen keskussai-
raalassa, puh. 116 117.

Kuortaneen, Soinin ja Töysän 
terveysasemien kesäsulku
Kuortaneen terveysaseman avovas-
taanotto ja hoitotarvikkeiden jake-
lu ovat suljettuina 20.6.–10.7.2022 
Kuortaneen lastenneuvola on sul-
jettuna 11.7.–31.7.2022 ja äitiysneu-
vola on suljettuna 11.7.–15.8.2022.
Töysän ja Soinin terveysasemien 
avovastaanotto, hoitotarvikkeiden 
jakelu ja neuvolat ovat suljettuina 
Töysässä 11.–31.7.2022 ja Soinissa 
4.–31.7.2022.

Pihlajalinna Etelä-Pohjanmaan 
Työterveyshuolto 
Alavuden työterveyshuolto on sul-
jettuna 18.–31.7.2022.
Ähtärin työterveyshuolto on suljet-
tuna 4.–17.7.2022.
Kuortaneen työterveyshuolto on 
suljettuna 18.7.–14.8.2022.
Töysän työterveyshuolto on suljet-
tuna 28.6.–14.8.2022.
Soinin työterveyshuolto on suljet-
tuna 5.7.–1.8.2022.
Pihlajalinnan hoitajapuhelinpalvelun 
numero 010 312 011 on avoinna 
joka päivä vuorokauden ympäri.

Psykiatrian poliklinikka  
Psykiatrian poliklinikka toimii heinä-
kuussa supistetusti.

Fysioterapia
Alavuden ja Ähtärin pääterveysase-
mien fysioterapia toimii rajoitetusti 
kesäajan. Apuvälineet ym. asioin-
ti- ja puhelinaika arkisin klo 12–13. 
Puhelinnumero Alavudelle 044 550 
1261 ja Ähtäriin 040 133 8196.
Kuortaneen fysioterapia on suljet-
tuna 18.7.–14.8.2022.
Soinin fysioterapia on suljettuna 
11.7.–7.8.2022.

Ajanvaraus numerosta 040 133 
8092 ma–to klo 10–14 ja pe 10–13.
Ähtärin pääterveysaseman röntgen 
on avoinna ma–to klo 8–16 ja pe 
klo 8–14. 
Ajanvaraus numerosta 040 120 
9774 klo 9–11 ja 12–14.

Toimintakeskukset
Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin 
toimintakeskukset ovat suljettuina 
4.–31.7.2022.

Ikätorit
Alavuden, Soinin ja Ähtärin Ikätorit 
ovat suljettuina 4.7.–31.7.2022.
Kuortaneen Ikätori on suljettuna 
11.7.–14.8.2022.

Kuntoutuskeskus Otsonlinna
Kuntoutuskeskus Otsonlinna on 
suljettuna 4.–17.7.2022

Reseptit uusitaan sulkuaikoina Töy-
sän ja Tuurin, Kuortaneen ja Soinin 
apteekissa, KELA:n kantapalvelun 
tai terveyssovelluksen kautta. Re-
septit tulisi mahdollisuuksien mu-
kaan uusia joko ennen tai jälkeen 
sulun omilla terveysasemilla.

Hoitotarvike- ja diabetes-
tarvikejakelu Alavuden ja 
Ähtärin terveysasemilla
Alavuden tarvikejakelu on avoinna 
tiistaisin klo 10–12 ja klo 14–16 ai-
noastaan puhelimitse ja keskiviikkoi-
sin klo 9–11.30 ja 12–14 ainoastaan 
paikan päällä käymällä (suljettuna 
28.–30.6.2022).
Ähtärin tarvikejakelu on avoinna 
torstaisin klo 10–12 ainoastaan pu-
helimitse ja klo 13–15.45 ainoastaan 
paikan päällä käymällä (suljettuna 
28.–30.6.2022).

Hammashoitolat
Alavuden ja Ähtärin hammashoito-
lat ovat auki normaalisti koko kesän. 
Kuortaneen hammashoitola on sul-
jettuna 20.6.–10.7.2022.
Töysän hammashoitola on suljettu-
na 11.–31.7.2022.
Soinin hammashoitola on suljettuna 
4.–31.7.2022.

Kuortaneen avovastaanotto / lääkärinvastaanotto 
suljettu 26.–27.5. sekä kesäsulku 20.6.–10.7.2022.

Laboratorio 
Alavuden pääterveysaseman la-
boratorio on avoinna arkisin klo 
7.30–15.
Kuortaneen terveysaseman labora-
torio on avoinna arkisin klo 7.30– 
9.30 (paitsi kesäsulun aikana 20.6.–
10.7.2022).
Soinin terveysaseman laboratorio 
on avoinna ti 7.30–10.15 ja to klo 
7.30–9.45 (paitsi kesäsulun aikana 
4.–31.7.2022).
Töysän terveysaseman laborato-
rio on avoinna ma–to klo 7.30–
9.30 (paitsi kesäsulun aikana 4.–
31.7.2022).
Ähtärin pääterveysaseman labora-
torio on avoinna ma–ti klo 7–15, 
ke–to klo 7–14 ja pe 7–12.

Röntgen 
Alavuden pääterveysaseman rön-
tgen on avoinna 20.6.–18.9.2022 
ma–pe klo 7.45–14.30. 
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Vuonna 2018 voimaan tullut 
uusi rakennusten luokittelu-
järjestelmä aiheuttaa kunnalle 
käytössä olevan järjestelmän 
muutoksia. Tästä johtuen eteen 
tulee myös nykyisessä järjes-
telmässä olevien rakennusten 
tietojen täydentäminen ja kor-
jaaminen.

Kuortaneella tähän työ-
hön on saatu apua Seinäjoen 
ammattikorkeakoulusta, kun 
SeAMKissa rakennusmestarik-
si opiskeleva Niko Vehnänen 
työskentelee toukokuusta elo-
kuuhun tietojen päivityksen 
parissa.

– Projektissa pyritään saa-
maan vanhat rakennusluvat 
sähköiselle kartalle, jotta mu-
renevat vanhat paperikartat 
voidaan pakata arkistoon ja 
tiedot saadaan digitaaliseen 
muotoon, kertoo rakennustar-
kastaja Katja Karonen.

Projektin tarkoituksena on 
samalla poistaa rakennusrekis-
teristä jo aikoja sitten puretut 
rakennukset. Toivomuksena 
on, että ihmiset ilmoittelisivat 
itsekin, jos esim. kiinteistövero- 
otteessa näkyy jotain ylimää-
räistä.

– Tässä yhteydessä tehdään 

myös jonkin verran käyntejä 
kiinteistöillä. Tänä kesänä ei 
varsinaisesti edes yritetä kat-
selmoida luvattomia rakennuk-
sia, mutta nyt tarjotaan mah-
dollisuus niistä ilmoittaa, sanoo 
Karonen.

Projektissa keskitytään eri-
tyisesti rakennusten tietoihin, 
jotka koskevat lämmitysmuo-
toa, jätevesijärjestelyjä ja muita 
liittymiä ja yleisesti rakennus-
ten käyttötarkoituksia.

– Nikolle voi varata ajan ja 
hänen kanssaan voi autetusti 
tehdä rakennuslupahakemuk-
sia. Tämä koskee erityisesti 
mm. pihasaunoja, jotka ovat 
kaikki rakennusluvallisia oli-
vat sitten jalaksilla tai ilman, 
tärkeimpänä näissä on, että 
varsinkin ranta-alueilla jäteve-
det käsitellään oikein, Karonen 
muistuttaa.

Lisätietoa:
Niko Vehnänen
p. 040 759 0593
niko.vehnanen@kuortane.fi

Katja Karonen, 
rakennustarkastaja
p. 0400 179 467
katja.karonen@kuortane.fi

KUNTA PÄIVITTÄÄ RAKENNUSREKISTERIÄ

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA

1.–31.7. Liikuntatoimi lomailee

VARHAISKASVATUS

Lasten uimataidon 
kehittäminen 
on turvallisuusteko 
Kuortaneen kunnan tarjoa-
mat uimakoulut järjestetään 
kesäkuussa 6.–10.6.2022. 
Uimakoulut on tarkoitettu 5 
vuotta tänä vuonna täyttä-
ville. Tarjolla on kolme ta-
soryhmää: Saukot, Delfiinit 
ja Tekniikkaryhmä, jotka ko-
koontuvat viikon aikana viisi 
kertaa. 
Ryhmiin otetaan maksimis-
saan 10 lasta ilmoittautumis-
järjestyksessä 29.5. mennes-
sä. 
Lisätietoja ja aikataulut 
www.kuortane.fi/uimakoulut  

TOIMINTAA

LIIKUNTATAPAHTUMIA
Talven Mestariliikkujat -kam- 
panjan suoritusilmoitukset 
31.6 mennessä liikuntatoi-
mistoon tai sähköisen lomak-
keen kautta.
1.5.–31.8. Kuortaneen kesän 
Kuntopyöräilyhaaste (lisätie-
toja: www.kuortane.fi/kunto-
pyoraily)
1.5.–30.9. Kesän 
Mestariliikkujat -kampanja
Lisätietoja: www.kuortane.fi/
mestariliikkujat

26.5. Helatorstain kuntopyö-
räpäivä saa ihmiset pyörille 
(lisätietoja: www.kuortane.fi/
helatorstainpyorapaiva)
6.–10.6. Kesän uimakoulut 
maanantaista perjantaihin 
(useita ryhmiä tarjolla
Lisätietoja:
www.kuortane.fi/uimakoulut
18.6. 83. Kuortane Games 
2022, World Athletics Conti-
nental Tour Silver & Motonet 
GP klo 15.30 alkaen, 
www.kuortanegames.com 

Hanakat-rastit 2022 
Kuortaneella
14.6. (15.–18.6.) Rumavuori
19.7. (20.–23.7.) Ampumarata
9.8. (10.–13.8.) Kainuunvuori
30.8. (31.8.–3.9.) Jokikalliot
Iltarastit tiistaisin tarjoaa Ras-
tiketut, Kuortaneen Kunto, 
Ähtärin Urheilijat ja Lehtimä-
en Jyske.
Lisätietoja: 
Kuortaneen Kunnon 
suunnistus- ja hiihtojaosto 
www.kuortku.fi

Tutustu Kuortaneen var-
haiskasvatukseen Peda.
net sivuilla (www.peda.net/
kuortane/varhaiskasvatus). 
Näiltä sivuilta pääset näke-
mään, mitä varhaiskasvatuk-
sessa tapahtuu, löytyy mm. 
paljon kuvia lasten touhuista.

kunta oli ohjaavan opettajan 
Heli Neulaniemen johdolla 
valmistellut alkuleikin ja jo-
kaiselle kootiin jaettavaksi 
herkkupussukan, joka koos-
tui suomalaisista herkku-
tuotteista. 

Salissa raikui nauru ja 
lasten kasvoilta paistoi ilo ja 
hymy, kun leikittiin ja touhut-
tiin yhdessä. Tortillat mais-
tuivat kaikille varsin hyvin - 
puhumattakaan jälkiruuaksi 
tarjotuista jäätelöistä. 

Ruonan koululle on otettu 
vastaan 12 ukrainalaisoppi-
lasta, iältään 7-16. Koulun-

Ruonan koululla pidettiin 
perjantaina 30.4.2022 terve-
tuliaisjuhla ukrainalaisoppi-
laille ja heidän opettajalleen 
Tetiana Soloduhalle. Ruonan 
oppilaat olivat koristelleet 
salin ukrainan lipun värein si-
nikeltaisilla koristeilla. Myös 
oppilaiden ja opettajien pu-
keutumisessa näkyi sininen 
ja keltainen. Toisen luokan 
oppilas Ella Myllymäki oli 
sinikeltainen kynsiä myöten. 

Juhlassa koulunjohtaja 
Marja ”Malla” Luomaranta 
toivotti kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi. Oppilastoimi-

TERVETULOJUHLA UKRAINALAISOPPILAILLE

johtaja Luomaranta pitää 
tärkeänä tarjota sotaa paen-
neille lapsille turvallisen ja 
tavallisen arjen koulunkäyn-
nin muodossa - ja Ruonalla 
siihen on loistavat tilat. 

Oppilaat ovat välitunneilla 
yhdessä; on jo keinuttu, hei-
tetty frisbeetä ja palloteltu. 
Ensi viikosta lähtien ukrai-
nalaiset oppilaat ovat mu-
kana taitoaineiden tunneil-
la; Mallan musiikissa, Helin 
kuvataidetunneilla ja Saila 
Mäki-Leppälän vetämässä 
liikunnassa.

ruoka-apua voi antaa os-
tamalla ruokalahjakortin 
K-Market Miiluun tai S-Mar-
ket Kuurnaan, joista lahjakor-
tit jaetaan tarpeen mukaan.

Ukrainalaiset halusivat 
välittää kiitokset kuortane-
laisille Syke-Nokiposti-leh-
den kautta.

”Hyvät Kuortaneen asuk-
kaat! Kiitämme sydämemme 
pohjasta kaikkien Ukrainasta 
tulevien pakolaisten puoles-
ta vieraanvaraisuudestan-

Kuortaneelle saapui pää-
siäisen aikana Ukrainasta 34 
henkilöä. Tulijoiden perus-
tarpeet järjestettiin nopeasti 
pääosin saatujen lahjoitus-
ten turvin, josta iso kiitos kai-
kille lahjoittajille.

Avuntarvetta varten Face-
bookiin on perustettu ”Uk-
rainalaisten apu – Alavus/ 
Kuortane/lähikunnat-ryh-
mä”, jossa ylläpidetään tar-
vittavien tavaroiden listaa 
lahjoitusohjeineen. Lisäksi 

KIITOS UKRAINALAISILTA

ne, suojasta ja sydämienne 
lämmöstä! Ukrainan vaikei-
den tapahtumien ja pitkän 
matkan jälkeen, apunne ja 
tukenne ovat olleet meil-
le erittäin tärkeitä, ja ystä-
vällisyytenne, huomionne 
ja huolenpitonne liikuttivat 
meidät kyyneliin. Näytitte, 
mitä Jeesuksen opetus ”ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi”, todella tarkoittaa.”
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RUONAN RINKI RY – 
TUU RINKIHI! 
Rinkirannassa, osoitteessa Nie-
miskyläntie 60, 63150 RUONA, 
kauniin Kuortane-järven ran-
nalla järjestetään perinteinen 
kesätapahtuma Rökköökset 
keskiviikkona 13.7.2022 alkaen 
klo 18.00. Tervetuloa! 

Ruonan Rinki ry vuokraa tilo-
jaan erilaisiin perhejuhliin ja 
kokouksiin sekä järjestää pieni-
muotoisia tapahtumia kesän ja 
tulevan syksynkin aikana. 

Seuraathan meitä Faceboo-
kissa https://www.facebook.
com/RuonanRinki

Tekijöitä tarvitaan ja 
tämä on just sulle! 
Voidaksemme turvata toimin-
nan jatkuvuuden ja mielenkiin-
toisten tapahtumien järjestämi-
sen, tarvitsemme mukaamme 
lisää innokkaita tekijöitä niin 
perinteisiin kesäkökkiin kuin 
muidenkin tapahtumien järjes-
telyihin. Ota siis yhteyttä uu-
teen puheenjohtajaamme: Riit-
ta Koskinen, rullaliisa@gmail.
com tai suoraan puhelimitse 
040 860 1153 ja TUU RINKIHI!

LÄNSIRANTAASET RY
Kylän laavu venerannassa kaik-
kien kuntalaisten virkistyskäy-
tössä.

Venerannassa venepaikat jäl-
leen vuokrattavana kesäkau-
delle 2022.

Sup-laudat 2 kpl vuokrattavissa 
kesäkaudella. Lisäksi vuokralle 
löytyy iso grilli ja lämpökattilat. 
Tiedustelut ensisijaisesti face-
bookin kautta tai watsapp 
0440332494/Takala

Lisätietoja palveluista ja tiedo-
tuksia ajankohtaisista asioista 
löytyy facebook- sivulta Län-
sirantaaset ry ja nettisivuilta 
osoitteesta www.lansirantaa-
set.com. 

Länsirantaaset ry. toivottaa 
aurinkoista kesää 
jokaiselle lukijalle!

ETUKUURTANELAASET RY
28.5. klo 15 kesän avaus Ylipään 
kentällä. Tule tutustumaan toi-
mintaamme ja hankintoihimme.

1.6. alkaen joka keskiviikko len-
topalloa Ylijoen kentällä klo 18. 
Kaikki pelihaluiset tervetulleita. 

2.6. alkaen kahvikaraoke klo 18-
21 Ylijoen koululla joka toinen 
torstai kesän ajan.

11.6. Kirppisralli klo 10-16 Yli-
pään kentällä. Tarjolla kahvia, 
myynnissä makkaraa, lettuja 
ym.

16.7. Etukuhinat Ylipään ken-
tällä klo 15 alkaen. Kilpailuja, 
pelejä, livemusiikkia, arvontaa. 
Myynnissä makkaraa, lättyjä, 
paellaa, kahvia...

Pihapelilainaamo avoinna kes-
kiviikkoisin klo 18. Muina aikoi-
na sovitusti soittamalla tai teks-
taamalla Maritalle tai Sarille.

Tulossa norsupalloturnaus tou-
kokuun lopussa tai kesäkuun 
alussa.

Tiedustelut tapahtumista: Ma-
rita 050-5212004, maritzame-
ri@hotmail.com tai Sari 040-
9348246, sarimaija.ylinen@
gmail.com.

Lisätietoa: facebook / 
etukuurtanelaaset (ryhmä)

MLL KUORTANE
MLL Kuortaneen paikallisyh-
distys tarjoaa lapsiperheil-
le Terwaviikolla TORSTAINA 
21.7.2022 KLO 18 Kuortaneen 
Terwahaudan lavalla Teatteri-
esityksen Matkoja aurinkoon!

Aurinkomatkailija Anniina on 
lähdössä jälleen kerran reis-
suun. Matkalaukku on pakat-
tuna, mutta tiedätkös mitä se 
sisältää? No ainakin vispilän, 
kastelukannun, ison kynän, 
tuulihyrrän ja jäätelön – sillä 
kun matkalle lähtee, voi sattua 
ja tapahtua mitä tahansa!
Esityksestä vastaa Draama-
purkki ja esitys on suunnattu 
yli 3 vuotiaista alakouluikäisiin. 
Esitys on ilmainen lapsiperheil-
le MLL Kuortaneen paikallisyh-
distyksen tarjoamana. Tervetu-
loa!

KUORTANEEN LATU RY
Kuortaneen Latu ry järjestää 
Terwaviikon ja 25. pelikesänsä 
kunniaksi 12 tunnin lentopallo-
maratonin.

Lentopalloa pelataan torstai-
na 21.7.2022 klo 12–24 Lepistön 
rantasaunan kentällä Lapuan-
joen rannalla. (opastus Kuljun-
tie 16 ja 18 välistä.)

Pelaamaan ovat tervetulleita 
kaikki kiinnostuneet.

KUKU YLEISURHEILUJAOSTO
6.6. klo 17.30 
Etelä-Pohojalaanen Timanttilii-
ga. Sarjat T/P 9-15 N/M 17

7.6. klo 16.00  KeihäsMafia 
Kuortaneen osakilpailu

30.–31.7. PM-sisuhuipentuma 
T/P 9–15 

1.9. klo 17.30 Peukku-kisat T/P 
9–15, M19, N/M17
(katso kilpailukalenteri.fi)

ELÄKELIITON 
KUORTANEEN YHDISTYS
Mölkyn peluuta perjantaisin 
klo 10 Kortesmäessä 
Toimintojen talon kentällä.

Tanssit Kukun Majalla 
6.6, 12.7, 2.8 ja 30.8.

Ennakkotietoa:
2.7 klo 15.00 Kesäteatteri Heikki 
Luoman ”Yllätysvieraita” Kars-
tulassa Wanhoissa Wehkeissä.
15-17.8 ”Kuin silloin ennen” 
-festarit Ikaalisten Spa&Resort 
kylpylässä. Monipuolista ohjel-
maa.

Seuraa ilmoitteluamme 
Lakeuden Portissa.

KESÄKUURTANESLAISET
Kuortaneenjärven 
ympäripyöräily 21.7. klo 9–13.

Kesäkuurtaneslaisten perin-
teinen kesäseminaari kunnan-
talolla lauantaina 23.7. klo 13 
alkaen. Esitelmän pitää eversti 
(evp), VTT, dosentti Pekka Visu- 
ri.

KUKUN-MAJALLA 
runsaasti kesälle 
varauksia ja toimintaa.

Kuortaneen Eläkeläisten 
tapahtumat kesällä 2022
7.6.  Päivätanssit
12.7.  Päivätanssit
2.8.  Päivätanssit
30.8.  Päivätanssit
12.8.  Karaoke kisa

14.7.–17.7. Yksityistilaisuus
23.7.  Kuhinatanssit / Joonas
 Erkkilä yhtyeineen 
13.8. Jalkapalloturnaus 
 urheilukentällä 
13.8.–14.8. Nyrkkeilyleiri / 
 Suomen nyrkkeilyliiton
 järjestämä tuomari-
 koulutus ja leirikisat. 

Jos tarvitset tiloja, 
ota yhteyttä: 040 557 3524

Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa
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MALLUUSEN FRISBEEGOLF
Kuortaneella Mäyryssä sijait-
seva Malluusen frisbeegolfra-
ta on avattu uudistettuna pe 
6.5.2022. Alueelta löytyy nyt 
pelattavaksi yhteensä 27 väy-
lää, mikä tarkoittaa yli kolmea 
kilometriä heitettävää! Frisbee-
golfkeskus sisältää vaativan 
18-väyläisen kisaradan sekä 
9-väyläisen lämmittelyradan. 
Parkkipaikan ja kisakeskuksen 

yhteydessä on myös puttit-
reenialue sekä lämmittelyalue  
(range). 
Viikkokilpailut ovat alkaneet 
radalla ma 16.5. klo 18 ja niitä 
järjestetään lähtökohtaises-
ti joka maanantai koko kesän 
ajan. Kauden aikana on luvassa 
myös muita tapahtumia.  

Lisätietoja 
malluusenfrisbeegolfrata.fi

Koronarajoitusten helpottaessa 
aloittelemme toiminnan pa-
lauttamista normaaliin suun-
taan. Kesällä osallistumme 
Kuhinoille perinteisesti lättyjä 
paistamalla ja syksyllä jatkuu 
Lounas-treffit, keilailu ja kun-
tosalit entiseen malliin. Seijan 
kuoron tilannetta katsotaan 
myöhemmin.

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY 

Elokuussa teemme kylpyläret-
ken Pärnuun 4-7.8.22. Tarkem-
mat tiedot matkasta ja muista 
tapahtumista yhdistyksen net-
tisivuilta kuortane.senioriyhdis-
tys.fi tai Lakeuden Portin ilmoi-
tuksista järjestöt palstalla.

Ilmoitamme toiminnastam-
me Facebookissa ja Lakeu-
den Portti -lehdessä sekä 
jäsenille sähköpostilla ja Whats- 
App-viestillä. 

TERVAMARTAT RY

Valmistaudumme jälleen keit-
tämään Kuhinoilla monen 
odottamaa perinneherkkua, 
kaljavelliä. Tervetuloa nautti-
maan! 

Aurinkoista ja 
hyvää kesää kaikille!

Fatbike-pyöriä 
lainattavissa 

kyläyhdistyksillä
Kuortaneen kunnan liikun-
tatoimen hankerahalla on 
hankittu kaksi kolmen FAT-
BIKE-pyörän settiä lainat-
tavaksi kylillä. Settiin kuu-
luu miesten pyörä, naisten 
pyörä ja lasten pyörä sekä 
suojavarusteet (kypärä, 
hanskat, polvisuojat). Lai-
naaminen on maksutonta

Pyörät ovat 2 kk kerrallaan 
yhdessä paikassa ja 1 kk ku-
kin paikka on ilman pyöriä (2 
settiä, 3 lainauspaikkaa). Pi-
sin laina-aika 3 vrk.

Ajelun jälkeen pyörät pitää 
pestä ja tarvittaessa öljytä.

Yhteyshenkilöltä kussakin 
kylässä saa lukkokoodin, jol-
la saa pyörän varastosta.

Pyörät ovat lainattavissa 
seuraavasti:

Lentilä: Toukokuu, kesäkuu, 
elokuu, syyskuu, marraskuu, 
joulukuu, helmikuu, maalis-
kuu. Antti Koivumäki, 
045 119 0118

Ruona: Toukokuu, heinäkuu, 
elokuu, lokakuu, marraskuu, 
tammikuu, helmikuu, huhti-
kuu. Markku Tuuri, 
040 768 9963

Leppälänkylä: Kesäkuu, 
heinäkuu, syyskuu, lokakuu, 
joulukuu, tammikuu, maalis-
kuu, huhtikuu. 
Ismo Mustapää, 
0400 220 697
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JO VUODESTA 2012 on 
kesäkuukausina Kuortaneel-
la bongattu pyöräillen kym-
mentä vaihtuvaa kohdetta. 
On etsitty laavuja, siltoja, 
!opetettuja kyläkouluja ja 
kyläkauppoja, seurojen ta-
loja, vellikelloja, entisiä ja 
nykyisiä yrityksiä, vanhem-
pia ja uudempia kohteita 
Kuortaneen historiasta sekä 
kuntamme rajoja. 

Tänä kesänä bongailu-
kohteina vanhoja tuttuja 
paikkoja sekä haastavampia 
kohteita maantieteellisesti 
mm. Kuortaneen pohjoisin 
ja läntisin paikka. 

Pyöräilybongauksessa on 
tarkoitus kannustaa ihmis-
ten liikkumista ja tutustu-
mista Kuortaneen kuntaan. 
Vajaillakin vastauksilla pää-
see mukaan arvontoihin, 
mutta toiveissa on käynti 
kaikissa kohteissa pyöräil-
len. 

Leikkaa siis irti tästä 
lehdestä bongauskohtei-
den karttasivu ja arvonta-
kuponki ja hyppää pyörän 
satulaan. Vastauslomakkeet 
palautetaan kauppakeskus 
KUURNAN aulassa olevaan 
postilaatikkoon syyskuun 
loppuun mennessä.

Kohde 11 bonuskohtee-
na sijaitsee Kuortaneen, 
Seinäjoen ja Alavuden raja-
pyykillä ja vaatii n. 1 km:n 
kävelyosuuden vaikeahkos-
sa maastossa, suositellaan 
bongaamaan parin kanssa. 
(käyneiden kesken oma pal-
kinto) 

OmaSP ja OP ovat alus-
ta asti olleet tukemassa 
tapahtumaa, tänä kesänä 
mökkiviikko Luostolla ja 
polkupyörä arvottavaksi 
osallistumislomakkeiden pa-
lauttaneiden kesken. Kunta 
on ollut mukana auttamassa 
tiedottamisessa. 

Pyöräillen bongaamaan
Kuortanetta

Järjestäjänä Kuortaneen Latu ry

TUNNUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

Etsi PYÖRÄILLEN vieressä luetellut kohteet ja kirjoita niiden tunnukset 

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

Vastaajan nimi ja puhelinnumero:

Annathan palautetta pyöräbongauksesta - kiitos:

Kuortaneen Ladun pyöräbongaus 

1.6.–30.9.2022

Tori-illat
Ohjelmalliset tori-illat ovat jälleen täällä. 

Nyt on mahdollista kokeilla myymistä, 
sillä paikat ovat maksuttomia. 

Myyntiaika on klo 17–20.

15.6. Yhteislaulua Korsuköörin johdolla klo 18
22.6. Johanna Iivanainen esiintyy klo 18

29.6. Väritädit klo 18

Lisätietoja Annukalta kulttuuritoimesta p. 040 739 4451.
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2.

1.

6.

9.

8.

10.

7.

5.

4.

3.

Bongaa kohteita 1.6.–30.9.2022
PALAUTA VASTAUKSESI SYYSKUUN LOPPUUN MENNESSÄ KUURNAN AULASSA OLEVAAN LAATIKKOON, 

niin olet mukana kisassa, jossa palkintona mm. OmaSp:n lahjoittama mökkiviikko Luostolla ja 

Osuuspankin lahjoittama polkupyörä. Lisäksi yllätys- ja tavarapalkintoja sekä hyvä kunto loppukesästä.

KOHDE
1. Kuortaneen LÄHES pohjoisin kohta (Alajärventien ja 
 Hautakankaantien risteys,  turvallisin reitti: Lapuantie -> Sauna-ahontie->Fossi, 
 VIITOITUS)
2. Talinkalman pato, 
 Hautamäentie n. 6 km
3. Saarelan tervahauta, 
 Lapuantie -> 
 Sauna-ahontietä 1,5 km
4. Länsirannan uimarannan/ venesataman laavu
5. Alvar Aallon muistoreliefi, Alvar Aallontie 23
6. Myllynkivi, Kaarangantie 781
7. T:mi PihaMaalla, 
 Malluusentie ->
 Kimpuramäentie 67
 (kauneimmillaan heinä-
 elokuulla)
8. Pastonperän laavu, 
 Lehtimäentie ->
 Pastontietä n. 2,6 km
9. Pirunpelto (Louhikkokallio),  Virtala-Löyä-risteyksestä  Virtalantietä n. 300 m 
 (VIITOITUS), 
 kävelyä 200 m oikealle
10. Pieni Kukkafarmi, 
 Vanhatie->Hautaojantie 68 (kauneimmillaan 
 heinä-elokuussa)
11. Kuortaneen läntisin kohta,  Kivenmäentie -> Kurkisaaren- tietä n. 7 km -> vasemmalle  1,5 km, josta kävelyä vajaa  1 km/suunta

Toivomme,
että yksityis-

alueita
kunnioitetaan.

Pyöräilyt 
omalla 

vastuulla 
ja varovasti 
liikenteessä!

Tunnukset 

löytyvät 

kohteen 

läheisyydestä!

Lähde 

pyöräilemään, 

hyvät 

palkinnot!

Paljon 
kilometrejä  jahyvää kesää, 

toivoo 
Kuortaneen 

Latu Ry

11.
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KUORTANEENsyke

Taksi
0400 865 770

Kuortaneen Taksi & Bussi Oy
040 822 1345

www.myllyniemipollari.com

KELA-KYYDIT 
0800 500 100

Meillä asiakas voi toivoa 
tiettyä kuljettajaa.

Valitse kuljettaja ja ilmoita numero keskukseen taksia tilatessa:Anne auto 2550, Jouko auto 2550, Liisi auto 2551, Tiina auto 2552, Markku (Alavus) auto 2154

LEIKKAA TALTEEN • LEIKKAA TALTEEN • LEIKKAA TALTEEN

Tervetuloa 
jäteasemalle ja RE-pisteelle!
MAKSUTON VASTAANOTTO: 
Kodin kierrätettäville jätteille
   lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset 

(tyhjänä, puhtaana ja kuivana, korkit erikseen)

   lasijäte (muut kuin lasipakkaukset, esim. lasiastiat)

   metalliesineet ja -romut
   puhdas pahvi- ja kartonki 
   paperi (kodin keräyspaperi)

   tiili ja betoni, keramiikka ja posliini 
   puujäte, puhdas ja maalattu puu
   kodinkoneet
   vaarallinen jäte (esim. akut, maalit ja öljyt) 

   risut ja haravointijätteet

MAKSUA VASTAAN:
   biojäte (elintarvikkeet)
   poltettava jäte (esim. muoviesineet, likaiset muovit ja pahvit, 

sohvat, tekstiilit ja patjat)

   lajiteltava jäte (esim. ikkunat ja lasiovet karmeineen)

   loppusijoitettava jäte (esim. PVC, kipsilevy, mineraalivillat 
ja kattohuopa)

Katso yhteystiedot ja tarkemmat 
lajitteluohjeet: etappi.com

www.kutepa.fi

GROUP

KUTEPA SITE

KULJETUSKALUSTOT
P. 040 766 2424

Hakemus löytyy 
kotisivuiltamme: 
www.kutepa.fi/toihin-kutepalle

ALUMIINI/RST-
HITSAAJAA5

Soita tai laita WhatsApp-viesti 040 766 2424 –
hae heti, paikat täytetään sopivien löydyttyä!

NYT HAEMME 

SITE-KULJETUSKALUSTOJEN 

VALMISTUKSEEN


