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JULKAISU, JOTA PITELET 
KÄSISSÄSI, 
on Kuortaneen Yrittäjien julkaisema SY-
KE-lehti, joka on järjestyksessään jo 16. 
vuosikerta. Tänä vuonna lehti on aiem-
paa huomattavasti laajalevikkisempi, sitä 
jaetaan nyt Kuortaneen lisäksi myös 11 
muussa Etelä-Pohjanmaan kunnassa. Ku-
ten aiemminkin, lehti on toteutettu yh-
teistyössä Kuortaneen kunnan kanssa, 
ja mukana on myös kunnan tiedotuslehti 
Nokiposti. Lehti tarjoaa tietoa paikkakun-
nan yrityselämästä, palveluista, tapahtu-
mista ja näkemisen arvoisista paikoista. 

Tulevana kesänä matkailu tulee luulta-
vasti olemaan vielä rajoitettua, joten nyt 
on mainio tilaisuus tutustua lähiseutuun 
vaikkapa matkailemalla Kuortaneella, toki 

voimassa olevat rajoitukset ja turvallisuus 
huomioiden. Toivottavasti rajoitukset 
helpottavat kesään mennessä sen ver-
ran, että Kuortaneen kesän tapahtumat 
pystytään toteuttamaan täysipainoisesti. 
Tarjolla on tapahtumia huippuluokan ur-
heilusta kulttuuriin ja kaikkea siltä väliltä. 
Kuortaneelta löytyy hieno ympäristö ja 
hyvät puitteet monipuoliseen harrasta-
miseen ja vapaa-ajan viettoon, erityises-
ti liikunnan puolelta löytyy monenlaisia 
mahdollisuuksia. Etelä-Pohjanmaan Rivie- 
raksikin kutsuttu Kirkkoranta tarjoaa hy-
vän paikan rentoutumiseen kauniin Kuor-
taneenjärven äärellä. Nähtäviä ja koettavia 
paikkoja ovat myös Kaatialan louhos, Sar-
vikkaan kosket, Kuharanta, Ruonan histo-
rialliset maisemat ja monet muut.

Elämysten lisäksi palveluja ja yrityksiä 
kunnassamme on myös tarjolla runsaasti. 
Tämänkin lehden sivuilta löytyy monen-
laista paikallisen yrittäjän palvelua, joita 
kannattaa hyödyntää Kuortaneella liikku-
essa ja muutoinkin, sekä myös yritysten 
välisen yhteistyön merkeissä.

Yhdistyksemme talkooporukka kunnan 
viestintäkoordinaattorin ja elinkeinovas-
taavan vahvistamana on tehnyt tänäkin 
vuonna ison työn tämän lehden ilmestymi-
seksi, heille siitä kiitokset. Ilmoittajat mah-
dollistavat taloudellisesti tämän lehden 
tekemisen, joten suuri kiitos myös heille.  

JUHANI KIVIMÄKI 
Puheenjohtaja, Kuortaneen Yrittäjät ry
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Elinvoimaa tulevaisuuden kunnassa
TULEVA KESÄ ALKAA 
KOLKUTELLA 
vähitellen ovella, tuoden mukanaan 
myös monet Kuortaneen kesäta-
pahtumat. Kunnan kesä on tapahtu-
marikas, ja käynnistyy näiden osalta 
jo kesäkuun puolenvälin vaiheilla 
Pyöräsuunnistuksen MM-tapahtu-
malla. Lisäksi kesällä järjestetään jo 
perinteeksi muodostuneet yleis-
urheilukilpailu Kuortane Games ja 
markkinatapahtuma Kuortaneen 
Kuhinat. Näiden ohella esimer-
kiksi Porin Prikaatin valatilaisuus 
ollaan järjestämässä Kuortaneella 
elokuussa. Kesän monet tapahtu-
mat tuovat iloa niin kuortanelaisille 
kuin myös muiden paikkakuntien 
asukkaille, parhaimmillaan myös 
alueella matkaileville lomalaisille. Ta-

pahtumat järjestelyineen kertovat 
myös paikkakunnan yhteisöllisyyden 
merkityksestä ja voimavarasta. Tu-
levaisuuden kunnassa osallisuudella 
onkin yhä tärkeämpi rooli kunta-
laisten äänen kuulumisessa ja hy-
vinvoinnin edistymisessä. Aktiivista 
kuntalaistoimintaa Kuortaneella 

oleva kunnan keskustaajaman ke-
hittämishanke, jota suunnittelevat 
ja visioivat yhdessä kunnan henki-
löstö, kuntalaiset ja yrittäjät. Hank-
keessa hyödynnetään paikallisen 
Leader-yhdistys Kuudestaan ry:n 
myöntämää rahoitusta, mikä onkin 
tärkeä kunnan ja yritysten kehittä-
mistoimien mahdollistaja ja tukija. 
Paikallisen elinkeinoelämän menes-
tymisen ja mukanaan tuomien työ-
paikkojen merkitys kunnalle on suu-
ri, luoden positiivista kasvun kehää 
ja houkutellen kuntaan myös uusia 
yrityksiä.

Kuortaneella on läsnä elinvoi-
maisuus ja reippaan tekemisen ote. 
Toimintaa halutaan viedä eteenpäin 
sekä turvata työpaikat, palvelut ja 
viihtyisät asuinolosuhteet niin nyt 

kuin myös tulevina vuosina. Palve-
lurakenteen ja infran kehittämiseen 
on investoitu merkittävästi, asui-
nalueita on kehitetty ja kehitetään 
edelleen haluten varmistaa moni-
puoliset mahdollisuudet asumiseen 
niin keskustassa kuin kylissä. Pal-
veluiden kehittämisestä tuoreim-
pana esimerkkinä on uusi moderni 
alakoulu, jossa oppilaat aloittavat 
opiskelunsa syyslukukauden käyn-
nistyessä. Kunnan sijainti tieyhteyk-
sien kannalta on hyvä ja sen myötä 
saavutettavuus moneen suuntaan 
ja monelta suunnalta on kunnossa. 
Kunnassa elämisen elementit ovat 
siis kohdillaan. 

Tervetuloa tutustumaan ja viih-
tymään Kuortaneella niin tulevana 
kesänä kuin ympäri vuoden!

edustavat esimerkiksi monet kylä-
yhdistykset sekä vireä kulttuuri- ja 
urheiluseuratoiminta.

Kuortaneella yhteistyö ja osalli-
suus näkyvät myös aktiivisena kans-
sakäymisenä kunnan ja paikallisten 
yritysten kesken. Yrittäjyyden tuo-
ma elinvoima ja kehittämispoten-
tiaali tunnistetaan ja tunnustetaan, 
katsoen yhdessä tulevaisuuteen. 
Kunnan tärkeänä tehtävänä tässä 
kokonaisuudessa on muun muassa 
edesauttaa elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä, järjestää infor-
maatio- ja keskustelutilaisuuksia 
yritysten kanssa sekä auttaa yri-
tyksiä esimerkiksi rahoitukseen tai 
hankkeisiin liittyvässä neuvonnassa. 
Eräänä hyvänä esimerkkinä yhteis-
työstä voidaan mainita käynnissä 

TEEMU PUOLIJOKI 
Kunnanjohtaja

Oikein hyvää kesää 
kaikille lukijoille!

Tervehdys Syke-lehden uudet sekä vanhat lukijat!
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KUORTANEEN 
KIRKKORANTA

Etelä-Pohjanmaan 
Rivieraksikin kutsuttu 
uimaranta kuvattuna 
elokuisena iltana 2014.

Kuva: Jouni Mäki-Kahra

KANNEN KUVA

11-VUOTIAS IITA VIERIKKO 
tekee juuri välipalaa ja äiti Saara 
Vierikko sekä 7-vuotias Pirta Vie-
rikko odottelevat vieressä. Ruuan-
laittotaitoja molemmat tytöt ovat 
oppineet Kuortaneella 4H:n kok-
kikerhossa. Harrastavalla perheellä 
ei vapaapäiviä juuri Kuortaneella 
olekaan vaan usealle päivälle löytyy 
jotain tekemistä.

Vierikon perheen äiti on paluu-
muuttaja Kuortaneelle, mutta syy 
muuttoon ei löydy hyvistä harras-
tusmahdollisuuksista vaan kuorta-
nelaisille perheille tarjolla olevasta 
loistavasta varhaiskasvatuksesta ja 
joustavista hoitomahdollisuuksista.

– Asuimme Lapualla ja itse kä-
vin Vaasassa töissä, kun Iitan oli 
tarkoitus aloittaa koulut. Tarjolla 
oli kuitenkin huonosti aamu- ja il-
tapäivätoimintaa ja Iitalle olisi tul-
lut pitkiä päiviä yksin kotona. Pa-
luu Kuortaneelle oli ollut välillä jo 
mielessä, joten aloin selvittämään 
Kuortaneella perheille tarjottavia 
hoitomahdollisuuksia, muistelee 
Saara Vierikko Kuortaneelle muut-
toa 2016.

Soitto varhaiskasvatuspäälliköl-
le paljasti Kuortaneella perheille 
tarjottavan kattavan koululaisten 

aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä 
1.–2.-luokkalaisille ulottuvan kesä-
ajan päivähoidon.

– Olin todella yllättynyt näin 
laajasta mahdollisuudesta ja eten-
kin pienten alakoululaisten kesä-
ajan päivähoidosta, jotka ratkaisi-
vat monta ongelmaa. Ei tarvinnut 
miettiä joutuuko lapset olemaan 
pitkiä aikoja yksin kotona. Ja kaikki 
on aina hoitunut todella helposti 
perheen ja lasten parasta ajatellen, 
Vierikko kertoo

Myös lapset ovat olleet tyyty-
väisiä, ettei ole tarvinnut olla yksin 
kotona. Iltapäivätoiminnassa voi 
leikin ohella tehdä myös läksyt ai-
kuisen kanssa, jolloin ne eivät ole 
enää illalla kotona odottamassa. Li-
säksi iltapäivätoiminnassa tarjotaan 
välipalaa, joten kotiin ei tarvitse 
hakea nälkäistä lasta.

Lapsiperheelle kaikki lähellä
Lauri ja Leena Hakala muuttivat 
tyttärensä kanssa Pieksämäeltä 
Kuortaneelle syksyllä 2020, Lee-
na Hakalan työn perässä. Lauri 
Hakalan työ Suomen olympiako-
miteassa ei ole paikkaan sidottu, 
mutta huippu-urheiluyksikössä 
joukkuepeleistä vastaavana hä-

on ystäviä ja tuttavia, jotka ovat 
kertoneet kokemuksistaan. Yksi 
asia, joka helpotti muuttoa Kuor-
taneelle, oli se, että saatiin tosi 
myönteinen arvio siitä, miten var-
haiskasvatus on järjestetty ja miten 
lapsiperheet otetaan huomioon. 
Tuli kyllä tosi selväksi, että täällä 
ollaan joustavia ja pyritään löytä-
mään ratkaisuja ja huomioimaan 
perheiden eri tilanteet., Lauri Ha-

nellekin on hyödyllistä olla lähellä 
yhtä suomalaisen urheilun keskuk-
sista. Kuortaneella perheelle tuli 
muutos myös hoitojärjestelyihin, 
kun 2,5-vuotias Hilla-tytär aloitti 
hoidon päiväkoti Kuperkeikassa. 
Varhaiskasvatuspalveluja perhe oli 
kartoittanut jo ennen muuttoa.

– Olen itse ollut Kuortaneella 
työjuttujen vuoksi aika paljon vii-
me vuosina, joten paikkakunnalla 

Hiekkaranta Bed & Breakfast
Viihtyisä aamiaismajoitus 

Kuortaneenjärven rannalla!

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

www.hiekkaranta.info

TEKSTI TUOMAS OJAJÄRVI

kala kertoo ja jatkaa,
– Myönteinen kuva varhaiskas-

vatuksesta on vain vahvistunut. 
Hilla on viihtynyt tosi hyvin ja päi-
väkotiin menoa odotetaan tosi pal-
jon. Ei olisi voinut lähteä paremmin 
käyntiin. Koetaan kyllä, että mei-
dän perheen etu on oikeasti päivä-
kodissa olevien ihmisten mielessä.

Hakalat ovat entisiä huippu-ur-
heilijoita, joten liikunnallisuus on 
perheelle erityisen tärkeää. He pi-
tävätkin hyvänä, että Kuortaneella 
liikunnallisuus on vahvana osana jo 
varhaiskasvatuksesta lähtien. Pie-
nen paikkakunnan etuna on myös 
se, että kaikki on lähellä, jolloin 
liikkumiseen tarvitsee vähemmän 
autoa. 

– Ne edut on ihan tosi merkittä-
vät, kun pääsee polkupyörällä joka 
paikkaan eikä mene aikaa julkisissa 
tai autossa istuessa eikä muualla. 
Kuitenkin sekin passivoi ihmisiä 
osaltaan, kun pitää vaikka istua pit-
kiä pätkiä matkaa kotiin, kouluun 
tai johonkin muualle. Pienemmässä 
on monia plussapuolia, Hakala ke-
huu.

Kuortaneella 
tarjottavaan 
varhaiskasvatus- 
sekä apip-
tarjontaan voi 
tutusta 
Kuortaneen 
kunnan 
nettisivuilta: 
kuortane.fi/
varhaiskasvatus/
Lisätietoa sekä 
kuvia erilaisista 
varhaiskasvatuksen 
tapahtumista 
löytyy sivulta: 
peda.net/kuortane/

Lapsiperheiden Kuortane
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KUORTANEEN 
URHEILUOPISTO 
pitää huolen siitä, että lomalaiset 
voivat liikkua monipuolisesti ja 
ruokailla hyvin liikunnan lomassa. 
Mahdollisuuksia on yli 70 lajin har-
rastamiseen.

Tänä vuonna kesäkansan ulot-
tuville tulee uusi hittilaji, padel. 
Kaksi upouutta ulkokenttää on 
jokaisen varattavissa. 

Padel-kenttiä on rakennettu 
viime vuosina paljon. Varauskirjat 

ONKOHAN TÄMÄ SE KESÄ, 
jolloin sinäkin kokeilet golfia? Ter-
vetuloa Kuharantaan. 

Kuortane Golf haluaa tehdä la-
jiin tutustumisen helpoksi ja kyn-
nyksen matalaksi uusille harrasta-
jille. Vähintään kannattaa ainakin 
kokeilla. Lajin koukuttavuuteen on 
hyvä varautua.

9-reikäinen Kuortane Golf pal-
kittiin Suomen toiseksi viihtyisim-
pänä ilmapiiriltään vuonna 2019. 
Toimintaa tukevat aktiivinen seura-
toiminta, monipuolinen kurssitar-
jonta ja laadukkaat palvelut. 

Koko perheen laji
Kuortane Golf haluaa karistaa luu-
tuneet ajatukset lajin elitistisyydes-
tä ja kalleudesta. Toimitusjohtaja 
Sami Tynjälä korostaa, että golf on 
kaiken kansan laji, joka sopii koko 
perheelle ikään, sukupuoleen tai 
taustaan katsomatta. 

Nuoret harrastajat ovat erityi-
sesti yhtiön sydämellä. 21-vuotias 
tai nuorempi uusi jäsen saa pelata 
koko kauden 20 euron jäsenmak-
sulla, muut juniorit 40 eurolla. 

Koronavuosi on kasvattanut la-
jin suosiota koko Suomessa. 

– Onhan tämä ulkoilmalaji, jossa 
liikutaan luonnon helmassa omassa 
porukassa. Etäisyyksien pito ei ole 

Ei ole itsestään selvää, että urhei-
lukisa houkuttaa huippu-urheili-
joita ulkomaita myöten vuodesta 
toiseen. Saati että se saa aina 
yleisön, talkooväen ja tv-kame-
rat liikkeelle ja jopa liki 500 000 
tv-katsojaa 2,5 tunnin suoralle 
lähetykselle. Juhannuksena!

Kuortane Games sen tekee. 
Maineikas tapahtuma on Euroo-
pan vanhimpia yhtäjaksoisesti 
järjestettyjä yleisurheilukilpailuja. 
Juhannuslauantaina 26. kesäkuu-
ta kisataan 82:sen kerran. Kisa 
on samalla Kuortaneen Kunnon 
100-vuotisjuhlakisa.

Monella on tavallista enemmän 
pelissä, kun Kuortaneelta hae-
taan sinettiä matkalipulle Tokion 
olympialaisiin. Se tietää kuumaa 
tunnelmaa. 

– Huippuja houkuttavat myös 
hyvät palkinnot. Jaossa on yli 30 
000 euroa, kertoo pääsihteeri 
Tuomas Mikkola. 

Kuortaneen ihme 
toteutuu yhteistyöllä
On turha etsiä toista 3500 
asukkaan kuntaa, jossa saadaan 
vuosittain aikaan vastaava kisa. 
”Kuortaneen mallin” takana on 
monta tekijää.

– Perinne, maine, korvaa-
mattomat, pitkäaikaiset yhteis-
työkumppanit, talkoohenki ja 
järjestelyvastuun jakautuminen 
Eliittikisat ry:n, Kuortaneen 
Kunnon, kunnan ja urheiluopis-
ton kesken. Emme halua järjes-

ovat täyteen buukattuja.
– Padel on helppo ja sosiaali-

nen mailapeli, jota voisi sanoa ten-
niksen ja squashin välimuodoksi. 
Se on hyvä laji koko perheelle. 
Koska padelia pelataan kahden 
hengen joukkueina, se ei vaadi 
välttämättä kovaa kuntoakaan, sa-
noo toimitusjohtaja Jussi Töyrylä.

Uutta löytyy myös ravintolas-
ta. Sekä ravintola Aallossa että 
kahvila Tassissa on uusittu muun 
muassa istuinten verhoiluja ja lat-

ongelma, Tynjälä sanoo. 
– Pukeutumisessa tärkeintä on, 

että kengät ovat liikkumiseen sopi-
vat. Golfkenkien etu on hyvä pito, 
mutta myös lenkkarit toimivat hy-
vin.

Terassille ja tilaussaunaan?
Kuharanta on paljon muutakin kuin 
golfkenttä kauniissa maalaismaise-
massa. Se on täyden palvelun kei-
das, jossa voi syödä hyvin, istahtaa 
terassilla, vuokrata viihtyisän ran-
tasaunan tai järjestää kokouksen 
tai tyhy-päivän ulkoilulla, saunomi-
sella ja hyvällä ruoalla höystettynä. 
Golfhaussi kentän laidalla tarjoaa 
hotellitasoista majoitusta kymme-
nessä huoneessa.

– Meillä on meneillään muu-
tosten vuosi. Majoitustilat on re-
montoitu ja uudistettu sisustusta 
myöten. Asiakas- ja kokoustiloissa 
on satsattu uusiin av-laitteisiin niin 
henkilö- kuin yritysasiakkaiden tar-
peita ajatellen. Suurin satsaus on 
golfkentän leikkuukaluston uudis-
taminen. Uusi konekanta tulee pa-
rantamaan kenttämme laatua ja on 
muutenkin askel eteenpäin kentän-
hoitomme kehittämisen kannalta, 
kertoo Tynjälä. 

Kurssiaikataulut ja muut lisätie-
dot www.kuortanegolf.fi

tian materiaalia; baariosan kokoa 
ja sijaintiakin on hieman muutet-
tu.

Vuokraa välineet 
moneen menoon
Erilaisten lajien kokeilun mahdol-
listaa välinevuokraamo, josta on 
saatavissa maastopyöriä, fatbikeja, 
erilaisia kanootteja ja SUP-lautoja.

Vesiharrastuksille antaa hulp-
peat puitteet viereinen Kuortane-
järvi. Lapsiystävällisessä, matalassa 

Kansainväliset urheilijat tulevat mielellään Kuortaneelle. Keihäänheittäjä 
Daniel Ståhl on mukana tänäkin vuonna.

Suosikkilaji padelia voi kesäkuusta alkaen pelata Kuortaneella.

Rakkaudella rakennettu Kuortane Games

Padel-kentät 
Kuortaneen Urheiluopiston kesäuutuus

Kuharanta kutsuu 
golfaamaan, syömään, 
saunomaan, yöpymään 

ja kokoustamaan

Kolme tapaa tutustua golfiin
• Kokeile golfia itsenäisesti ja ilmaiseksi harjoitusalueella 

(vuokramailat Kuharannasta). 

• Lähde ilmaiselle kipinäkierrokselle 
kokeneemman harrastajan kanssa.

• Suorita greencard eli golfin ”ajokortti” alkeiskurssilla. 
Kortti on elinikäinen. 

Kuharannan Par 3 -harjoituskentällä golfia voi kokeilla itsenäisesti 
ilman Green Cardia. Laji sopii kaiken ikäisille.

Kokeile 
tänä kesänä näitä
1. padel
2. suplautailu
3. frisbeegolf
4. fatbike 
5. kesäilta opiston 
ravintolan terassilla 
ja talon kuulu pizza
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hiekkarannassa vesi lämpenee 
tunnetusti nopeasti, joten ranta 
on omiaan kesäpäivän viettoon 
koko perheelle.

Pyöräilijät pääsevät pihapiiristä 
maastopyöräilyreitille. Kesäsuo-
sikkeihin kuuluu myös frisbeegolf-
rata. 

Ohjattua liikuntaa kaipaavan 
kannattaa tutustua opiston viik-
ko-ohjelmaan.

Pyöräsuunnistuksen 
MM-kisat 
Kesän isot tapahtumat ovat pyö-
räsuunnistuksen MM-kisat 10.–18. 
kesäkuuta ja juhannuksen Kuorta-
ne Games, jotka tuovat paikalle 
lajiensa eliitin.

Pyöräsuunnistuksen osakilpai-
lut ulottuvat myös Alajärvelle, 
Lapualle ja Alavudelle. Kuortane 
toimii kisakeskuksena.

Ilman arvokisojakin voi opistol-

tää vain urheilukisaa vaan elämyk-
sellisen tapahtuman, jossa viihtyvät 
niin yleisö, media kuin urheilijatkin, 
listaa Mikkola. 

Kuortaneen Urheiluopisto ja 
kunta tarjoavat mahtavat puitteet. 
Se on yksi syy, miksi Kuortane ve-
tää urheilijoita. Kenttä on hyvä, ja 
esimerkiksi heitto- ja hyppylajeissa 
voidaan suoritus kääntää tuulen 
mukaan.

– Kisat ovat silti vain osa koko-
naisuutta. Haluamme, että urheili-
jat viihtyvät koko reissunsa ajan.

Talkoolainen on VIP-paikalla
Tukijoiden ja talkoolaisten merki-

tystä ei voi Mikkolan mukaan kyllin 
korostaa. 

– Pääkaupungissa olisi varmaan 
vaikeaa saada joka vuosi kokoon 
200-250 talkoolaista. Tässä pienes-
sä kunnassa ei. Meillä on jopa kol-
mannen polven talkoolaisia.

Talkoolaiseksi voi hakeutua net-
tisivujen kautta. Uusia otetaan aina 
mukaan. ”Työsuhde-etuna” pääsee 
aitiopaikalle aistimaan tunnelman ja 
seuraamaan tähtiä.

Myynti- ja koronarajoituksista 
johtuen hanki lippusi ennakkoon. 
Viimeisin tieto kisoista: 
www.kuortanegames.com

la törmätä huippu-urheilijoihin. Se 
tuokin oman mausteensa alueella 
liikkumiseen. Kuortane on tuki-
kohta peräti kymmenen lajin suo-
malaishuipuille. 

Opisto investoi 
ekoloikkaan
Urheiluopistoja on Suomessa vain 
11. Kuortane sijoittuu kaikilla 
mittareilla kolmen kärkeen. Talo 
palvelee niin huippu-urheilijoita, 
harrastajia kuin liikuntalomailijoi-
takin.

Tänä kesänä opiston alueella 
asennetaan maalämpöä. Inves-
tointi on mittava: pumppuja on 
peräti 18 ja lämmitettäviä neliöitä 
47 000. 

–  Jo aiemmin on rakennettu 
aurinkovoimala, joka tuottaa 15 
prosenttia sähköstämme, kertoo 
Töyrylä.

Lue lisää: www.kuortane.com

KUORTANEELLA ALA-
KOULULAISET PÄÄSEVÄT 
aloittamaan syyslukukauden 2021 
kauan odotetussa uudessa Alva-
rin koulussa. Uudessa koulussa 
on huomioitu kokonaisvaltaisesti 
nykyaikaisen koulun tarpeet niin 
sisä- kuin ulkotiloissakin.

– Uuden alakoulun suunnitel-
mat käynnistettiin vuonna 2016 
ja suunnittelussa kuunneltiin 
vahvasti myös lapsia muun muas-
sa välituntiaktiviteettien osalta. 
Opettajien pedagogiset suunni-
telmat huomioitiin jo arkkitehdin 
piirustuksissa ja henkilöstöä on 
kuunneltu koko rakentamisen 
ajan, kertoo kunnan sivistysjohta-
ja-rehtori Sanna Koivisto. 

Koulu on moderni nykykoulu, 
mutta siinä on pyritty säilyttä-
mään hyväksi havaitut rakenteet 
vanhasta koulusta. Oppimistilat 
on mahdollista sekä avata avoi-
miksi että sulkea perinteisiksi 
luokkatiloiksi.

– Pienelle kunnalle uusi koulu 
on suuri panostus, mutta Kuor-
tane haluaa panostaa lapsiin ja 

TÄMÄN LEHDEN KANNESSA 
KOMEILEE 
Kuortaneen kirkkoranta, joka oli 
takavuosina Etelä-Pohjanmaan 
yksi suosituimmista rannoista. 
Kirkkorantaa on kutsuttu myös 
Etelä-Pohjanmaan Rivieraksi. Van-
hat valokuvat ja videot kertovat, 
kuinka perheet suuntasivat kesäi-
sin kauempaakin viettämään ran-
tapäivää Kuortaneelle ja nautti-

nuoriin. Samalla tämä myös on 
pito- kuin vetovoimatekijä kunnal-
le etenkin lapsiperheiden osalta, 
sanoo Koivisto.

Rakennuksessa on otettu huo-
mioon myös koulujen ulkopuo-
linen aika. Uuden koulun liikun-
tasali rakennettiin myös muuta 
käyttöä silmällä pitäen. Tiloissa 
voidaan pitää monenlaista har-
rastetoimintaa ja kansalaisopis-
ton kursseja tai järjestää jopa 
pienimuotoisia konsertteja, sillä 
liikuntasali on mahdollista yhdis-

maan isosta hiekkarannasta, jossa 
tilaa riittää isommallekin joukolle.

Vaikka väkeä ei enää uimaran-
tojen lisääntymisen myötä niin 
sankoin joukoin keräännykään 
kesäviikonloppuisin Kirkkoran-
taan, on Etelä-Pohjanmaan Riviera 
edelleen loistossaan. Hiekkaran-
taa riittää ja matala Kuortaneen-
järvi on edelleen varmasti yksi 
Etelä-Pohjanmaan lapsiystävälli-

tää aulatiloihin. Iltakäyttöä varten 
tiloihin on oma sisäänkäynti, ettei 
koulun ulkopuolisena aikana tar-
vitse kulkea muiden oppimistilo-
jen kautta.

Kuortaneelle on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana raken-
nettu uusi päiväkoti, laajennettu 
lukiota sekä remontoitu uudet 
nuorisotilat Kuurnan kellaritiloi-
hin. Lasten ja nuorten terveyteen 
halutaan kunnassa satsata myös 
jatkossakin.

simmistä uimapaikoista.
Kuortaneen 4H-yhdistyksen 

ylläpitämä Kesäpesä-kahvio tar-
joaa juomia, pientä suolaista sekä 
tietenkin jäätelöä auringonoton 
lomassa ja lisäksi Kirkkorannassa 
voi pelailla rantalentopalloa ja Ke-
säpesästä vuokralle löytyviä erilai-
sia pelejä. Eikä haittaa, jos hiekka-
lelut unohtuivat kotiin, sillä myös 
näitä löytyy lainalle kahviosta.

Kuortaneen Riviera

Uusi Alvarin koulu on moderni kokonaisuus
TEKSTI TUOMAS OJAJÄRVI

Etelä-Pohjanmaan Riviera on edelleen 
loistossaan – hiekkarantaa riittää ja matala 

Kuortaneenjärvi on edelleen varmasti yksi 
lapsiystävällisimmistä uimapaikoista 

Etelä-Pohjanmaalla.

TEKSTI TUOMAS OJAJÄRVI

Kuortane Games 26.6. klo 15 alkaen
• Mukana 150–200 urheilijaa, mm. Daniel Ståhl, Johannes Vetter,
 Ella Junnila, Wilma Murto ja Topi Raitanen. Urheilijasopimuksia
 tehdään koko ajan lisää. Tavoitteena on kovatasoinen kilpailu.
• Lajiohjelma: Miehet: 100m, 400m aj, 1500m, pituus, keihäs, 
 kiekko, seiväs. Naiset: 100m aj, 200m, 400m aj, 800m, seiväs,
 kolmiloikka, keihäs, korkeus. 
 Paralajit: tuolikeihäs; 100 m ja 400 m kelaus. 
• Osa kansainvälistä World Athletics Continental Tour Bronze
 -sarjaa ja kansallisen Motonet GP:n osakilpailu. 

5 KESÄ 2021
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OLETKO KOSKAAN MIETTINYT, OLISIKO MAHDOLLISTA ASUA  
maaseudun rauhassa, luonnon keskellä, mutta samalla hyvien palveluiden 

ja harrastusmahdollisuuksien äärellä ja kuitenkin lähellä maakuntakeskusta? 

Kuortaneella tämä kaikki on mahdollista.

10 syytä 
muuttaa Kuortaneelle

JK-Tech OyJK-Tech Oy
Autojen teho-ohjelmoinnit,

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

Marjo Lähteenmaa  HT, KLT, KTM
www.kuortaneenkirjanpito.fi

Tuomo Vire  HT, KLT, tradenomi
www.tilintarkastuspointti.fi

KUORTANEEN
KIRJANPITO OY

TILINTARKASTUS
POINTTI OY

KUORTANE • SEINÄJOKI
Suomen Tilintarkastajat 
-jäsen

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

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

TEKSTI TUOMAS OJAJÄRVI

1. SIJAINTI
Kuortane sijaitsee keskeisellä pai-
kalla Etelä-Pohjanmaata. Puolen-
tunnin ajomatkan päästä löytyy 
niin Seinäjoki, Lapua, Alavus kuin 
Tuuri. Työssäkäynti ja kaupankäyn-
nin alue moninkertaistuu lyhyellä 
matkalla. Koko Pohjanmaa on vain 
keihäänheiton päässä

2. PALVELUT
Kuortaneella on hyvät ja kehittyvät 
palvelut kaikenikäisille, jotka löyty-
vät aina läheltä. Täällä arki todella-
kin pelaa.

Varhaiskasvatus on järjestetty 
vanhempien ehdoilla, APIP toi-
mintaa löytyy tarvitseville ja ke-
säajan päivähoitoa tarjotaan myös 
1.-2.-luokkalaisille. Meillä voi suo-
rittaa koko opintopolun aina lu-
kioon ja toiselle asteelle asti. Lap-
siperheiden näkökulmasta palvelut 
toimivat ja arki on sujuvaa

Kunnassa on toimivat sote-pal-
velut ja niitä kehitetään jatkuvasti.

Meillä on erinomaiset, useita 
kaupunkitasojakin paremmat puit-
teet eri-ikäisten ihmisten liikunnan 
harrastamista varten.

Tässä sinulle 
kymmenen hyvää syytä 
muuttaa Kuortaneelle.

3. ASUMINEN
Kuortaneelta asuminen on isoja 
kaupunkeja halvempaa ja meiltä 
löytyy monipuolisia asuntoratkai-
suja eri elämäntilanteessa oleville. 
Kiinnostaisiko kenties omakotiasu-
minen isolla tontilla, mahdollises-
ti jopa järven rannalla? Meillä on 
tarjota useita erikokoisia tontteja 
luonnonläheisessä ympäristössä 
jopa keskustaajamassa.

4. LUONTO
Luonnossa liikkuminen vähentää 
tutkitusti ihmisen stressitasoa. 
Kuortaneella puhdas luonto on 
aina takapihalla. Kunnasta löytyy 
useita ulkoilureitistöjä, joiden var-
silta löytyy laavut jo kodat.

Maakunnan merkittävimpiin jär-
viin kuuluva Kuortaneenjärvi sekä 
pienemmät järvet, lammet sekä 
joet tarjoavat myös monipuoli-
sia harrastusmahdollisuuksia niin 
kalastuksen, veneilyn kuin muun 
luonnossa liikkumisen parissa.

6. YRITTÄJYYS
Kunnan väkimäärään suhteutettu-
na Kuortaneella on paljon yrittäjiä. 
Vahvasta yrittäjäkentästä on myös 
apua toisilleen. Kuortaneen yrit-
täjäaktiivisuus on tutkitusti hyväl-
lä tasolla (SY:n ELPO-mittaristo, 
pienten kuntien sarjassa 10.), joten 
meillä kunta palvelee yrityksiä hy-
vin.

Yrittäjien luoma syke on yksi 
kunnan elinvoiman tekijöistä.

7. HARRASTUSMAHDOLLISUUDET
Kuortaneella löytyy harrastuksia musiikista teatteriin ja kuntoliikunnasta 
huippu-urheiluun. Lakeudenportin kansalaisopiston kautta löytyy jokai-
selle mielenkiintoista tekemistä yleissivistyksestä taiteeseen ja liikuntaan. 
Opistossa opiskellaan vauvasta vaariin yksilöopetuksessa ja eri ryhmissä.
Kuortaneen Kunto tarjoaa monipuolisen lajivalikoiman: ammunta, hiihto, 
suunnistus, jalkapallo, jääkiekko, keilailu, nyrkkeily, paini, pesäpallo, sali-
bandy ja yleisurheilu.

5. TYÖLLISYYS
Kuortaneen kunnan työttömyys-
prosentti on maan pienimpiä. 
Kunnan suurimmat työllistäjät 
ovat metalliteollisuus, sosiaali- ja 
terveyssektori, palveluala sekä lii-
kunta- ja urheilu. Meiltä löytyy var-
masti töitä myös sinulle.

8. LIIKKUMISEN TUKEMINEN
Kuortane kannustaa eri-ikäisiä 
ihmisiä liikkumaan aktiivisesti ar-
jessaan ja tukee voimakkaasti 
kuntalaisten liikkumista. Euron 
käyntihinnalla käytettävissä on Ur-
heiluopiston laadukkaista tiloista 
uimahalli, kuntosalit, Kuortanehal-
li ja jäähallin yleisövuoro. Kesäisin 
tenniskentät ovat kuntalaisille il-
maisia. Kunta tarjoaa myös kaikille 
avoimia ja maksuttomia liikunta-
vuoroja uudessa jalkapallohallissa 
I-Mediat Areenalla sekä jäähallissa.

9. YHTEISÖLLISYYS
Kuortaneella elää vahva yhteisölli-
syys. Täällä muuttajat otetaan avo-
sylin vastaan ja naapuria autetaan 
pyyteettömästi. Kylissä toimivat 
kyläyhdistykset ovat aktiivisia. Yh-
teisöllisyys on luonut paikkakun-
nalle myös monipuolista muuta 
yhdistystoimintaa ja se tuottaa 
kuntaan tapahtumia ympäri vuo-
den.

10. TURVALLISUUS
Kuortane on tilastojen mukaan 
Suomen turvallisimpia kuntia. 
Kuortane on hyvä paikka kasvaa.

+ 11. PARAS PAIKKA ELÄÄ
Vielä extra listan loppuun. Meillä 
Kuortaneella todellakin toteutuu 
lupaus kunnasta, jossa on hyvä 
asua, elää ja yrittää. Voisiko tämä 
olla myös sinun tulevaisuuden koti-
paikkakuntasi?
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Taksipalvelu
Kalle Hernesmaa

0400 661 130
63130 MÄYRY

TAKSI     2 INVATAKSIA     TAKSIBUSSI

RAUTAKAUPPATUOTTEIDEN LISÄKSI
laaja vapaa-ajan valikoima mm.

Keskustie 65 • p. 06 525 4264

ASENNUS- JA METALLITYÖ

KONTTELI OY
www.konttelioy.fi

www.kolarityo.comwww.kolarityo.com
Jani 050 5427 306   Toni 050 5185 609Jani 050 5427 306   Toni 050 5185 609

Yrittäjäntie 8, 63100 Kuortane

• automaalaukset    • automaalaukset    
• kolarikorjaukset• kolarikorjaukset
• tuulilasiasennukset ja -korjaukset• tuulilasiasennukset ja -korjaukset
• ilmastointihuollot• ilmastointihuollot
• ohjauskulmien nelipyöräsuuntaustyöt• ohjauskulmien nelipyöräsuuntaustyöt
• vakuutusyhtiöiden sopimuskorjaamo• vakuutusyhtiöiden sopimuskorjaamo

E LO F E S T I VA A L I
1 4 . 8 . 2 0 2 1

L e p p ä l ä n k y l ä s s ä

L I P U T  E N N A K K O O N  1 2 . 8 . 2 0 2 1  s a a k k a :  v e t o k i s a t  
6 - 1 2 - v  5  € ,  y l i  1 2 - v  1 0  €  +  t i l a u s m a k s u t  ( a l k .  1  € ,  
l i p p u . fi )  I l t a  2 5  €  +  t i l a u s m a k s u  ( a l k .  1  € ,  l i p p u . fi )
P O R T I L T A  v e t o k i s a t  5 - 1 0  € ,  i l t a  3 5  €
l i p p u . fi

Port i t

aukeavat

klo  19!

b y  M a r k o  V a i n i o

M Ä K I V E T O -
K I S A T

S E U R A N T A L O L L A  I L L A L L A :

T r a k t o r i e n
Klo

12.00

MISS DIVET

1 9 . 3 0
2 0 . 4 0

N o i n  k l o  0 0 . 1 0
i l l a n  p ä ä t t ä ä

2 2 . 2 5
POPKORN

YÖLINTU
MICHAEL 
MONROE

Lisät ietoja:  leppalankyla.epk.fi

Tutustu Kuortaneen 
tonttitarjontaan

www.kuortane.fi/tontit
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Kun routa sulaa, Kuortaneen Kai-
vin Oy:ssä herätellään kaivinkoneet 
käyntiin. Kalustoon kuuluu 15 kai-
vinkonetta, kuorma-autoja ja muu-
ta maanrakennuskalustoa.  

Kari, Jyrki ja Eeli Mäki-Musta-
pään yrityksen alla toimii myös 
viereinen IKH-myymälä puutarha-
myymälöineen.  

Vuonna 2006 perustetun yri-
tyksen erikoisalaa ovat sähkö- ja 
tietoliikennekaapeloinnit. Ne työl-

listävät ympäri Suomen. Tänäkin 
kesänä työmaita on Sodankylästä 
Lappeenrantaan.  

Omalla alueella tullaan apuun 
sinne, missä tarvitaan kaivinko-
netta, oli sitten kyse suuremmasta 

urakasta, pienemmästä pihanlaitos-
ta tai suodatinkentän kaivamisesta. 
Jätevesijärjestelmien rakentaminen 
onkin ajankohtaista monella mökil-
lä ja kiinteistöllä.  

– Kesällä kalustoamme työllistä-
vät myös maa-ainesten kuljetukset 
yhteistyössä Kuortaneen Sora ja 
Kuljetuksen kanssa. Meiltä voi tila-
ta kaikkea ruokamullasta kiviainek-
seen ja hiekkaan, kertoo toimitus-
johtaja Eeli Mäki-Mustapää.

Kaivinkonetyöt ja maa-ainekset 
kaiken kokoisiin projekteihin

Sammontie 2:sta löytyy hyvän palvelun yrittäjätalo

Kesän merkki: viikonloppuajot lisääntyvät

Kesän merkki: joka paikassa 

pitäisi olla yhtä aikaa ja 

ensimmäinen multakuormatilaus

JMH-osat on osoite, josta auto 
kuin auto saa avun, oli sitten tar-
ve vuosihuollolle, vian korjaukselle, 
uusille renkaille tai varaosille. Yritys 
tarjoaa palveluita kaikille merkeille. 
Myös ruohonleikkurit huolletaan.

– Asiakkaita pyritään auttamaan 
kiireellisyyden mukaan. Joustoa 
löytyy, kun tarvitaan, kuvaa yrittäjä 
Janne Hautamäki.

Hän itse vastaa varaosamyymä-
lästä. Korjaamon puolella on kaksi 

työntekijää. Asiakaskuntaa tulee 
Kuortaneen ohella lähipitäjistä.

Nykyisten autojen huolto ja 
korjaus vaativat entistä enemmän 
konekantaa. Tähän onkin satsattu. 
Myös ilmastointilaitteiden korjauk-
seen löytyy kalusto ja asiantunte-
mus. 

Varaosavalikoima on laaja, jo-
ten normaalit huoltoon tarvittavat 
osat löytyvät odottamatta. Erikois-
osatkin tilataan nopeasti.

Osa hyvää palvelua on Hautamä-
en mielestä huoltamon siisteys. 

Hän löysi alalle isänsä Pekan ja-
lanjäljissä. 

– Sukuviasta ei liene liiallista pu-
hua. Siltä näyttää, että jatkajakin 
perheestä löytyy, naurahtaa neljän 
lapsen isä.

Täyden palvelun autohuolto 
ei jätä pulaan

Kesän merkki: autonhuoltotuotteet 

käyvät kaupaksi, kun autot 

laitetaan kesäksi kuntoon

Kuortaneen Taksi & Bussi Oy:ltä saa taksin 
24 tuntia vuorokaudessa, keskustan alueella 
vartissa.  

Anne Myllyniemen ja Jouko Pollarin 
20-vuotias yritys satsaa laadukkaisiin kul-
jetuksiin ja monipuoliseen kalustoon, jolla 
matkustaminen on mukavaa ja turvallista. 
Busseja on kymmenen, takseja neljä.  

Vakioasiakkaita ovat muun muassa urhei-
lujoukkueet. Hienona muistona Annella on 
ruotsalainen pelipaita jääkiekkojoukkueen 
nimmareilla.  

Yritys hoitaa myös koululaisajoja ja Alavu-
den palveluliikennettä.   

– Tarkoitus oli pysytellä pienoislinja-au-
toissa. Uusimmat investoinnit ovat kuiten-
kin kaksi 58-paikkaista, vähäpäästöisimmän 
Euro 6 -luokan bussia. Se oli ronski liike, 
mutta päätettiin satsata siihen mihin isom-
matkin.   

Henkilökunta on pitkäaikaista. Monella 
vakioasiakkaalla on tutut luottokuskinsa.   

Kesäliikenteeseen heillä on toive:   
– Kunnioittakaa isoja autoja ja muistakaa, 

että autoissa on jarrun lisäksi vilkku. Kään-
tyessä käytetään ensin sitä vilkkua. 

Taksi vartissa 
kelloon katsomatta 

keskustassa
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syke Sammontie 2:sta löytyy apu moneen tarpeeseen. 
Se on viiden yrittäjän yhdessä rakentama halli ja 
heidän yritystensä toimipaikka. Kaikki yritykset 
on vuorollaan palkittu Kuortaneen Vuoden yrittäjä 
-tunnustuksella. Hyvää kesää toivottavat Jouko Pol-
lari, Jyrki Mäki-Mustapää, Anne Myllyniemi, Teemu 
Toivola,  Janne Hautamäki, Jukka Vainionpää sekä 
Samuli Toivola.
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Tilausajot: 040 822 1345
www.myllyniemipollari.com

Tilausajot 
4–57-paikkaisilla 

autoilla

Viime vuosien hellekesien seurauksena mo-
nessa kodissa on ilmalämpöpumppu. Hel-
lepäivinä tehdyt tilaukset juoksuttivat LVI-
työt J. Vainionpää Oy:tä aika haipakkaa.  

Yrittäjä Jukka Vainionpää vinkkaa, että 
helteisiin kannattaa varautua hyvän sään ai-
kana, jotta ilmalämpöpumppu on asennet-
tuna sinä päivänä, kun sellaista tulee ikävä.  

Ilmalämpöpumppuja menee nykyään mö-
keillekin. Siinä ja remonteissa näkyy, että 
mökeillä vietetään entistä enemmän aikaa.  

Yrityksellä on toimipaikat Kuortaneella ja 
Seinäjoella. Työntekijöitä on viisi. 

Eniten työllistävät maalämpö- ja ilma-ve-
silämpöpumppujen avaimet käteen -asen-
nukset. Lämmitysmuotojen saneerauksia 
vauhdittavat energia-avustus ja kotitalous-
vähennys.  

Maalämmölle vaihdetaan sekä öljy- että 
puulämmitystä – jälkimmäistä siksi, että kai-
vataan vaivattomuutta. 

Maalämmön porakaivo sopii pienellekin 
tontille. 

– Ilma-vesilämpöpumppu sopii parhaiten 
uudiskohteisiin, lattialämmitystaloihin. Niis-
sä sen hyötysuhde on paras. 

Hanki 
ilmalämpöpumppu 

jo hyvän 
sään aikana

Kun traktori tai sen perään kytketty kone 
yskähtää kesken peltotöiden, on kiire. Sen 
tietävät Konehuolto T ja S Toivolan miehet. 

Asiakasta autetaan tarvittaessa vaikka 
keskellä yötä, sillä kylvöt on saatava hoidet-
tua. 

Yrittäjät Teemu ja Samuli Toivola ja Sa-
mulin poika Santeri tuntevat koneen kuin 
koneen. Kinkkiseenkin vikaan etsitään rat-
kaisu.  

Nykyaikaiset traktorit ja koneet sisältä-
vät tietotekniikkaa siinä missä autotkin – tai 
jopa enemmänkin. Vian määrittäminen vaa-
tiikin mittalaitteet, joita ilman on ongelman 
ydin vaikea paikantaa. Merkkihuollot ja eri 
merkkien mittauslaitteet tuovat Toivoloille 
asiakkaita laajalta alueelta, noin sadan kilo-
metrin säteeltä.  

– Kun aloitimme vuonna 1996, ei tieto-
tekniikkaa koneissa vielä ollut. Myös konei-
den koko on kasvanut vuosien aikana, sanoo 
Teemu Toivola.  

– Tietotekniikka vaatii jatkuvaa opiskelua. 
Etenkin tähän aikaan vuodesta melkein aina 
on joku meistä koulutuksessa tietokoneen 
ääressä.

Traktoreiden 
merkkihuoltajan 
on opiskeltava 

jatkuvasti

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

Oma Säästöpankki
Keskustie 40, 63100 Kuortane

www.omasp.fi  ı  p.020 758 2280

Kesän merkki: ensimmäinen mökkiasiakas

Kesän merkki: kylvökoneet

KUORTANEEN KUORTANEEN 
VETOUISTELUN VETOUISTELUN 

MESTARUUSKILPAILUMESTARUUSKILPAILU
Kuortaneella Kuortaneella 

lauantaina 14.8.2021lauantaina 14.8.2021
klo 10–14 klo 10–14 

KuortaneenjärviKuortaneenjärvi

Tarkemmat säännöt Tarkemmat säännöt 
ilmestyvät ilmestyvät 

kalastusseuran kalastusseuran 
nettisivuille:nettisivuille:

kuortaneenkalastus-kuortaneenkalastus-
seura.fi seura.fi 

YHTEYSHENKILÖ: YHTEYSHENKILÖ: 
Tauno Lampinen Tauno Lampinen 
(0400-861 884)(0400-861 884)

9 KESÄ 2021
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TERVETULOA
HERKUTTELEMAAN! 

RAVINTOLA AALLON 
UUSI

 Á LA CARTE-MENU
ON TÄÄLLÄ! 

Olemme avoinna  
joka päivä 

su-to klo 22 saakka ja  
la-su klo 23 saakka. 

Tiedustelut ja varaukset 
06 5166 680

Jo vuodesta 2012 on ke-
säkuukausina Kuortaneella 
bongattu pyöräillen kym-
mentä vaihtuvaa kohdetta. 
On etsitty laavuja, siltoja, 
lopetettuja 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 

tauksilla pääsee mukaan ar-
vontoihin, mutta toiveissa 
on käynti kaikissa kohteissa 
pyöräillen.

Leikkaa siis irti tästä 
lehdesä bongauskohtei-
den karttasivu (sivu 11) ja 
arvontakuponki ja hyppää 
pyörän satulaan. Vastaus-
lomakkeet palautetaan 
kauppakeskus KUURNAN 
aulassa olevaan postilaa-
tikkoon elokuun loppuun 
mennessä. Myös palauttei-
ta toivotaan mahdollisesta 
jatkosta.

– mm. Kuortaneen keski-, 
itäisin- ja eteläisin paikka.

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

Pyöräilybongauksessa 
on tarkoitus kannustaa 
ihmisten liikkumista ja tu-
tustumista Kuortaneen 
kuntaan. Vajaillakin vas-

Pyöräillen bongaamaan
Kuortanetta

Järjestäjänä Kuortaneen Latu ry

TUNNUS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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 10-vuotisbongaus 

1.6.–31.8.2021

Paljon 
kilometrejä  jahyvää kesää, 

toivoo 
Kuortaneen 

Latu Ry
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Kuortaneen Ladun 10-vuotisbongaus 1.6.-31.8.2021
Etsi PVÖRÄILLEN vähintään 7 kpl vieressä luetelluista kohteista ja kirjoita niiden tunnukset tälle vastauslomakkeelle. 

PALAUTA VASTAUKSESI ELOKUUN LOPPUUN MENNESSÄ KUURNAN AULASSA OLEVAAN LAATIKKOON, 

niin olet mukana kisassa, jossa palkintona 

mm. OmaSP:n lahjoittama mökkiviikko Luostolla ja Kuortaneen Osuuspankin lahjoittama polkupyörä. 

Lisäksi yllätys  ja tavarapalkintoja sekä hyvä kunto loppukesästä. 

KOHDE
1. Vasunmäentie tie 6991 
 (Lapuan ja Kuortaneen raja)
2. Murskaama, Rämälä, 
 Porraslampi 
 (Porraslammentie -> 
 Haaparannantie, viitoitus)
3. Ruonan uimaranta, 
 Niemiskyläntie 152
4. Kympin majan laavu, 
 Kympintie
5. Kuortaneen keskikohta,  Kuljunvuoren kota,
 Kuljuntie 145 (Esikäsittely- laitokselta viitoitus)
6. Repolan kota, Löyä 
 (Virtala-Löyä -risteyksestä  n. 3,5 km Löyälle päin, viitoitus)
7. Malluusen Frisbeegolf, 
 Malluusentie 
 (Hynniläntieltä n. 1 km)
8. Kaatialan louhos, 
 Louhostie 339, Ylijoki
9. Murhakivi, Virtalantie 49:n  kohdasta n. 250 m
10. Ylisen vellikello, 
 Hynniläntie 641, Rantala

Bongaajien toivomuksesta:
11. Kuortaneen itäisin kohta,  Jäkälämäki (Valkealammen  hiihto keskuksesta viitoitus)

12. Kuortaneen eteläisin kohta  (Kyrösjärventie tai 
 Hietamäentie, Kyrösjärven  voi kiertää)

Lähde 

pyöräilemään, 

hyvät 

palkinnot!

Tunnukset 
ovat

 kohteen 
läheisyydessä! 

Pyöräilyt 
omalla 

vastuulla 
ja varovasti 
liikenteessä!

Paljon 
kilometrejä  jahyvää kesää, 

toivoo 
Kuortaneen 

Latu Ry
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KUORTANEELLA ELÄÄ 
VAHVA YHTEISÖLLISYYS. 
Useat kuntaan muuttaneet kerto-
vat, kuinka muuttajat otetaan täällä 
avosylin vastaan ja naapuria aute-
taan pyyteettömästi. Tämä yhtei-
söllisyys on luonut paikkakunnalle 
myös monipuolista yhdistystoimin-
taa ja se tuottaa kuntaan tapah-
tumia ja harrastusmahdollisuuksia 
ympäri vuoden. Etenkin Kuorta-
neen eri kylissä toimivat kyläyhdis-
tykset ovat aktiivisia toiminnan ja 
hyvinvoinnin luomisessa.

Etukuurtanelaaset
Etelästä tultaessa on ensimmäisenä 
kunnan kyläyhdistyksistä vastassa 
Etukuurtanelaaset Ylijoen ja Len-
tilän kylissä. Etukuurtaneslaisten 
alueella Sarvikkaankosket tarjoavat 
hienoja kalastusmahdollisuuksia ja 
Kaatialan louhoksen alue on suo-
sittu sukelluspiireissä mutta myös 

nan kurssi- ja koulutuskeskuksena, 
Hiippakuntakartanona.

Kylätoiminta on aktiivista ja ky-
läseuralla järjestetään tapahtumia 
lähes vuoden ympäri.

Salmen kyläseura
on Kuortaneenjärven rantamai-
semissa pohjoisin kyläseuramme. 
Kylä sijaitsee tärkeän vesistörei-
tin varrella ja oli jo 1700 – luvulla 
tärkeä kauppapaikka. Terva ym. 
kauppatavaraa kulki sen kautta La-
puanjokea aina Uuteen Kaarlebyy-
hyn asti. Nykyään vesistön ylittää 
Salmen silta ja sen kupeessa kylän 
yhteinen uimaranta ja Salmiranta 
sauna-, kokous- ja vuokramökkiti-
la. Kylällä on paljon kesämökkejä.

Kesäkuurtanelaaset ry
Kuortaneella toimii myös vuon-
na 2007 perustettu vapaa-ajan 
asukkaiden oma yhdistys, Kesä-
kuurtanelaaset ry. Yhdistyksen 
toimintaperiaatteena on edistää 
kesäasukkaiden hyvinvointia. Ke-
säkuurtanelaaset haluavat osaltaan 

kiinnostava retkeily- ja harrastus-
paikka. Kesäisin louhoksen kirkas 
vesi houkuttelee uimareita, mutta 
virallista uimapaikkastatusta lou-
hoksella ei vielä ole.

Leppälän 
Maa- ja kotitalousseura
Kunnan itäisin toimiva kyläyhdistys 
on Leppälän Maa- ja kotitalous-
seura. Se toimii Leppälänkylän ja 
Kaarangan alueella. Kylällä on teol-
lisuutta ja suuria maatiloja.

Aktiivisten maa- ja kotitalous-
seuran ja Leppälän koulun vanhem-
painyhdistyksen kautta alueella on 
erittäin vireää kylätoimintaa. Kylä-
yhdistys on kunnostanut maamies-
seurantaloa ja se järjestää ympäri 
vuoden aktiviteettejä kyläläisille.

Vuonna 2018 seura herätti 
henkiin 20 vuoden tauon jälkeen 
traktorien vetokisat ja järjesti sen 
yhteyteen Elofestivaalit. Se on ol-
lut siitä lähtien yksi paikkakunnan 

suurimpia loppukesän tapahtumia. 
Tänä vuonna elofestivaalit järjeste-
tään elokuun 14. Päivä.

Länsirantaaset
asuttavat Kuortaneenjärven län-
sirantaa. Kylällä on kauniita hy-
vinsäilyneitä pohjalaistaloja, kaks-
fooninkisia, pihapiireineen. Kylää 
elävöittää runsas loma-asutus. Kylä 
sijaitsee vastapäätä kunnan keskus-
taa ja talvisin liikkuminen keskus-
taan lyhenee muutamaan kilomet-
riin jääradan ansiosta.

Tänä vuonna Länsirantaasten 
venerantaan rakentui Leader-ra-
hoituksen avulla kaikille avoin uusi 
laavu.

Mäyryn kyläyhdistys
Kuortaneenjärven eteläpäässä toi-
mii Mäyryn kyläyhdistys. Mäyry 
tunnetaan varmaankin parhaiten 
siellä syntyneestä taiteilijasta Soile 
Yli-Mäyrystä, jonka taidehalli si-
jaitsee lähellä Seinäjoelle kulkevaa 

tietä ja on taiteilijan synnyinkodin 
miljöössä. Kylä tunnetaan myös 
golfkentästä ja Mäyryn Neste on 
suosittu tankkauspaikka tien 66 
varressa.

Kyläyhdistyksellä on vuokratta-
vana mielenkiintoinen Piilopirtti, 
aidossa ympäristössä. Lisäksi ke-
säisin kyläyhdistys vuokraa muun 
muassa sup-lautoja ja ylläpitää mi-
nigolfrataa.

Porraslampi-seura
toimii Kuortaneen pohjoisimpana 
kyläyhdistyksenä Porraslammen 
ympäristössä. Kylällä on vireää toi-
mintaa ja vuonna 1999 perustettu 
kyläyhdistys on tehnyt suuren työn 
Porraslammen kunnostus- ja hoi-
totyössä koko 2000-luvun ajan.

Ruonan kylä
sijaitsee kunnan pohjoisosassa ja 
on tunnettu mm. Suomen sodan 
taistelupaikoistaan, Ruonan sillasta 
sekä vanhasta pappilastaan, joka 
nykyään toimii Lapuan Hiippakun-

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

Kyläyhdistykset luovat hyvinvointia Kuortaneella
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Tili- ja isännöintipalvelu
Armi Kaaranka ky

Keskustie 45, 63100 Kuortane  ı p. 050 545 9649
armi.kaaranka@armikaaranka.com

040 522 3235
Ompelimo
Verhoomo

Nahkaverstas

Kauppakeskus Kuurna, Keskustie 45, 63100 Kuortane

SagaStyle

KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP
RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA

KIRJAT, TOIMISTOTARVIKKEET, LELUT, PELIT

MONI-
PUOLINEN, 
PALVELEVA

AVOINNA
ma-pe 10-17

la 10-13
p. (06) 525 4289 • www.kirjakuortane.fi

KIRJAT, TOIMISTOTARVIKKEET, LELUT, PELIT

LAHJATAVARAT, KORTIT, POSTIMERKIT

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

Jalkojen perushoitoa, 
jalkahoitotuotteet

Myös kotikäynnit 

sekä lahjakortit.

Elinan
JalkaHoiva

P. 040 646 2959
Keskustie 46 C, Kuortane

luhurikka@pp.inet.fi
www.luhurikka.fi

Luhurikan 
Hoivapalvelut Oy

KOTIHOITO

Kotipalvelun 
tilaukset

numerosta: 

P. 0400 178 312 

Ostamme energiapuuta 
hankinta- ja pystykauppana, 

tarjoa.

Kaukolämpö. Se edullisin lämmitystapa.

KUORTANEEN
ENERGIAOSUUSKUNTA

Ostamme rankapuuta 
hankinta- ja pystykauppana. Tarjoa.

www.keo.coop, keo@keo.coop
p. 040 416 1667

KUORTANEEN 
ENERGIAOSUUSKUNTA

Palvelua lämmöllä
Kaukolämpö. Se edullisin lämmitystapa.

keo@keo.coop, p. 040 416 1667
www.keo.coop

Seinäjoentie 52  •  63100 Kuortane 
040 719 8764  •  info@demtec.fi

osallistua Kuortaneen kehitykseen 
ja lisätä kesäasukkaiden yhteyksiä 
kuntaan. Kesäkuurtanelaaset jär-

jestää omia kesätapahtumia kun-
nassa sekä itsenäisesti että kunnan 
ja muiden yhdistysten kanssa. 

Taimiteko
Kuortaneella.

Nuorten
työllistymisen ja

ilmaston puolesta!
 

 
 

Kuortaneen 4H

Lannoitesäkkikeräys
tulossa taas kesän
aikana. Seuratkaa

ilmoittelua!

Kesäpesä palvelee
taas kesällä

Kirkkorannassa
12.00-18.00
Tervetuloa!

WWW.KUORTANE .4H .F I
kuortane@4h.fi 0405965539

13 KESÄ 2021
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SUUNNITTELU  >  ASENNUS  >  URAKOINTI  >   HUOLTO
ILMALÄMPÖPUMPUT   >   AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT

SÄHKÖPALVELU
KUORTANEEN

p. 0400 911 899  >  www.kuortaneensahkopalvelu.fi

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN
JOHON VOIT LUOTTAA

TÄYDEN PALVELUN 
AUTOKORJAAMO

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

Huollot • Korjaukset • Autosähkötyöt
• Vikadianostiikka

• Renkaiden myynti, asennus,
nelipyöräsuuntaukset

• Lisälämmitinasennukset ja -korjaukset
• Ilmastointihuolto- ja korjaustyöt

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

TOMMI ILVOLAN JA TERO 
SARANPÄÄN luotsaaman 
Kuortaneen Rakennuspalvelun 
käsissä on valmistunut monen 
perheen koti Kuusiokuntien 
alueella ja Seinäjoen seudulla. 
Yritystä työllistävät uudiskoh-
teiden ohella saneeraukset.

Yritys haluaa tehdä raken-
tamisesta asiakkaalle mahdol-
lisimman vaivatonta. Hanke 
voidaan toteuttaa avaimet kä-
teen -toimituksena tai halutun-
laisena osaurakkana. Laatoit-
tajia, tapetoijia tai maalareita 
ei tarvitse metsästää erikseen, 
sillä porukalta sujuvat kaikki 
työvaiheet putki- ja sähkötöitä 
lukuun ottamatta.   

Omana tuotantona yritys 
toteuttaa omakotitaloja myyn-
tiin. Seinäjoella on saatu juuri 
valmiiksi omakotitalo ja parita-
lo. Seuraava tontti on odotta-
massa.

Laadukkaan työn takaavat 
hyvät työntekijät. Ripiän poru-
kan pitkäaikaisia työntekijöitä 
ovat Heikki Ala-Honkola ja Jus-
si Heinonen. Uutena vahvistuk-

sena on juuri aloittanut oppiso-
pimuksella Oskari Vainionpää.

Sisustaminen laajeni 
saunatiloihin
Omakotitalo on aina yksilöl-
linen, asukkaidensa näköinen. 
Joitakin yleisiä muutoksia on 
kuitenkin nähtävissä niistä 
ajoista, kun 15 vuotta sitten 
aloitettiin. 

– Enää ei tehdä 200 neliön 
omakotitaloja. 130 neliötä on 
aika yleinen. Toisaalta sisusta-
miseen satsataan enemmän, ja 
se ulottuu saunaan ja pesutiloi-
hin. Laatat ovat myös entistä 
isompia, sanoo Ilvola. 

Tehosteseinä on tätä päivää. 
Siihen antavat valtavasti mah-
dollisuuksia näyttävät tapetit ja 
3D-paneelit.

Kuortaneen Rakennuspalvelu 
on omakotitalojen ekspertti

Kesäretki luonnonkauniin 
Ylläksen maisemiin. 
Lähtöaika on 2.6.2021 
klo 7 Kuortane-Hallin 
parkkipaikalta ja paluu 
6.6., lähtö aamulla noin 
klo 9 Ylläkseltä.

Paikkoja on rajoitetusti ja 
ne varataan ilmoittautumis-
järjestyksessä, korona-
rajoitukset huomioiden.

Majoitus Keskimatkojen 
rivitaloasunnoissa, 2 hengen 
tai 3-4 hengen huoneissa, 
omat liinavaatteet.
Asunnoissa on sauna ja 
mahdollisuus valmistaa itse 
ruokaa tai käydä ruokaile-
massa paikallisissa 
ravitsemusliikkeissä.

Pihapiirissä on kota, 
mahdollisuus istua iltaa 
yhdessä ja paistella makka-
rat ja juoda nokipannukahvit.
Polkupyörän mukaan 
ottaminen on mahdollista. 

Tiedustelut 
Ulla-Riitta 
puh. 050 350 8325 tai 
ulla-riitta.latvala@netikka.fi

MUKAAN LÄHTEMINEN EI 
EDELLYTÄ KUORTANEEN 
LADUN JÄSENYYTTÄ. RETKI 
ON KAIKILLE AVOIN. 

Seuraa ilmoittelua Lakeuden 
Portti lehdestä, facebookista 
tai www.kuortaneenlatu.fi

Tervetuloa mukaan
kesäretkelle!

KESÄRETKI YLLÄKSELLE 2.–6.6.2021

Heikki Ala-Honkola ja 
Jussi Heinonen (takana) 
takaavat laadukkaan 

työjäljen: tässä entrataan 
vanhaa pohjalaistaloa 
uusimalla ulkoverhous. 

Presidentiltä kirje eskarilaisille

Alvarin koulun eskarilaiset lähettivät 
helmikuussa ystävänpäiväkortin ja pii-
rustuksiaan tasavallan presidentti Sauli 
Niinistölle. Huhtikuussa Niinistöltä tuli 
takaisin hyvän kevään toivotukset pre-
sidentinlinnasta. Terveisiä lapset saivat 
myös Lennu-koiralta.
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KPM
KIINTEISTÖPALVELU

• Kiinteistönhoito- sekä 
 talonmiespalvelut ulkona ja sisällä
• Ulkoalueiden hoito
• Kiinteistöjen korjaukset
• Pihavarastot, leikkimökit, ym.
p. 044 589 0882 • esa.marijarvi@gmail.com
www.kpmkiinteistopalvelu.com

MUISTA VARATA 

NURMIKONLEIKKUUT!

Henkilöautojen ja muiden ajoneuvojen 
huolto ja korjaus, maalaus, korikorjaus, 
tuulilasivaihdot ja rengastyöt
Vakuutusyhtiötyöt
Kuorma-autojen huolto ja korjaus

Tehtaantie 4, Kuortane  |  p. 040 5604 888  |  rekkasepat.fi

KUORTANEELLA ON PIT-
KÄ PERINNE ovien valmista-
misessa. Jo 20 vuoden ajan on 
perinnettä jatkanut ARS Wood 
Oy, jonka omistavat Asko 
Yli-Rantala, Sauli Lampi ja Risto 
Kiilunen. 

– Ollaan semmoinen alan 
viimeinen mohikaani, sanoo 
Yli-Rantala.

Ovien valmistuksesta yri-
tyksessä on kokemusta jo ARS 
Woodin perustamista edeltä-
viltä ajoilta. 

ARS Wood tekee mittatila-
uksesta väliovia ja jonkun ver-
ran myös ulko-ovia. Ovet ovat 
mäntyrunkoisia, eristettyjä ja 
mdf-levyllä pinnoitettuja. Taval-

lista tehokkaampaa äänieristys-
tä varten valmistetaan erikseen 
desibeliovia. 

Erikoismittaisia ovia tarvi-
taan aina, kun lähdetään sa-
neeraamaan 80-luvulla tai sitä 
aiemmin rakennettua taloa, 
sillä standardiovista ei tuon 
ajan oviaukkoihin sopivia löydy. 
Myös uudiskohteisiin teetetään 
ovia.

Ovia ympäri Suomen
ARS Woodilla on asiakkaita 
Hangosta Inariin. Kuurtaneella 
tehtyjä ovia välittävät niin ra-
kennusliikkeet kuin keskeiset 
rakennustarvikeketjutkin. Yri-
tys työllistää viisi työntekijää.

Vaikka yrityksen tuottei-
ta ovat juuri erikoismittaiset 
ovet, on alaa tuntemattomalle 
yllätys, miten erikoisia mittoja 
joskus tarvitaan. 

– On tullut tehtyä neljä ovea 
yhteen karmiin ja joskus kaksi 
ovea päällekkäin samoihin kar-
meihin. Minimissään CNC-ko-
neellamme saa työstettyä 
0,5x0,5-metrisen luukun, mak-
simissaan pituutta voi olla viisi 
metriä, kuvaa Yli-Rantala.

Teettämällä saa paitsi halua-
mansa mitan, myös mielensä 
mukaisen sävyn. 

Siihen isot tehtaat eivät tai-
vu.

Ars Wood avittaa, 
kun ovia tarvitaan

KULJETUSLIIKE 
SIUKOLA JA SAUNA-AHO KY

Myllymäentie 129, 63100 Kuortane

Puh. 0400 766 911

Kuortaneen oma
KYLÄKAUPPA!

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

K-MARKET KUORTANE

Palvelu pelaa

Tervetuloa! KUORTANE

Kuortaneen oma
KYLÄKAUPPA!

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

K-MARKET KUORTANE

Palvelu pelaa

Tervetuloa! KUORTANE

Kuortaneen oma
KYLÄKAUPPA!

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

K-MARKET KUORTANE

Palvelu pelaa

Tervetuloa! KUORTANEKuortaneen oma
KYLÄKAUPPA!

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

K-MARKET KUORTANE

Palvelu pelaa

Tervetuloa! KUORTANE

ma-pe 7-22
la 7-22
su 9-22

KuKun kesän ja juhlavuoden tapahtumia
VUOSI 2021 ON JUHLAVUO-
SI Kuortaneen Kunto ry:ssä, sillä 
yhteinen urheiluseuramme täyttää 
100 vuotta. Vuosiin on sisältynyt 
monenlaista; voittoja ja tappioita, 
riemua ja pettymyksiä, iloja ja su-
ruja eli elämän koko kirjo. Urhei-
luseuran perustamisesta lähtien 
ajatuksena on ollut tarjota elämyk-
siä liikunnan parissa ja kannustaa 
jäseniä ottamaan liikunnan koko 
elämän pituiseksi harrastukseksi. 
Samalla on kuitenkin pyritty myös 
luomaan polku aina kansainväliselle 
huipulle asti niille, joilta on löytynyt 
tarvittavaa intohimoa tavoittee-
seen pyrkimiseen. 

Kesän tapahtumien toteuttamis-
ta varjostaa vieläkin koronavirus, 
mutta suunnitelmissa on järjestää 
yhdessä Kuortaneen Urheiluopis-
ton kanssa pyöräsuunnistuksen 
MM-kilpailut 10.–18.6. Kilpailut nä-
kyvät laajalti lähialueella sillä kilpai-
luja ajetaan Alajärvellä, Alavudella, 

Kuortaneella ja Seinäjoella. Juhan-
nuslauantaina 26.6. järjestetään 
perinteiset Kuortane Games -ju-
hannuskisat alkaen klo 15.00. Toi-
votaan, että tänä vuonna saadaan 
täyttää katsomo ja tarjota sekä kil-
pailijoille että yleisölle oikea kuor-
tanelainen juhannuskisatunnelma. 

Kuortaneen Kuhinat -markkina-
tapahtuma järjestetään 23.–24.7. 
Kahden päivän ajan sekä paikalliset 
että ympäri Suomea tulevat mark-
kinamyyjät tarjoavat monenlaista 
ostettavaa ja Kuhinalavalla tullaan 
taas näkemään hyviä esityksiä. Kei-
lailujaosto järjestää discon ala-as-
teikäisille perjantai-iltana 23.7. ja 
lauantaina kilpailut urheiluopiston 
keilahallissa. Kuhinat päättää lauan-
tai-illan tanssit KuKun majalla Erkki 
Mustikkamäen yhtyeen tahdissa. 

Kuortaneen Kunnon satavuo-
tisjuhlavuosi huipentuu pääjuhlaan, 
joka pidetään sunnuntaina 21.11. 
Alvarin uuden koulun juhlasalissa.

Toivotan Teidät kaikki tervetulleeksi 
kesän ja juhlavuoden tapahtumiin!

ILPO KOIVISTO Johtokunnan sihteeri, Kuortaneen Kunto

ARS Wood Oy:n 
omistavat kuvassa olevat 

Asko Yli-Rantala ja 
Sauli Lampi – 

sekä Risto Kiilunen. 

60- ja 70-luvun 
iskelmäkonsertti

Beatlesin ja Tom Jonesin 
kautta Olavi Virtaan

Kukun maja, la 31.7.2021 klo 19

SOLISTINA 
VUODEN 1968 

ISKELMÄ- 
SUOMENMESTARI 

LASSE KANGAS

& Reijo Laitilan 
kahdeksanmiehinen orkesteri

Liput 10 €
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Rytmimusiikin juhlaa Kuortaneen Kuhinoilla Iltatori ja yhteislaulua 
Kuurnan edessä

16., 23. ja 30.6. klo 17–20
16.6. klo 18 laulattaa FolkKanat 

23.6. klo 18 laulattaa Viihdekuoro 
30.6. klo 18 Laula kanssain, Jari Puhakka 

Jokaisen yhteislauluillan yhteydessä on pihalla 
ilmainen iltatoritapahtuma. 

Myyntiaika on klo 17-20. Voit tulla pitämään 
kirppistä peräkontista tai laittaa filtin asvaltil-
le. Tai mikäli sinulla on jotain muuta myymis-
tä, tervetuloa. Paikat ei maksa mitään, mutta 

itseltäsi tarvitset esim. pöydän. 
Lisätietoja saa puh. 040 739 4451 tai 
annukka.salminen@edu.kuortane.fi 

Ei kuin myymään tai ostelemaan 
ja laulamaan!

URHEILUOPISTON 
RAVINTOLA AALLOSSA 
SOI SEURAAVASTI:
To 22.7. 
Jamit Aallon terassilla
klo 19–22
Torstaijamit luotsaa Botnia 
Big Bandin saksofonisektion 
äänenjohtaja Jukka Lumme.
Pe 23.7. 
Hänen Leipänsä perinne-
rokkaa klo 21.30 alkaen
Hänen Leipänsä retrorokkaa 
kahden solistin äänin. Illan 
avaa rumpali Jukka ”Jukelintäh-
ti” Laurila bluesrockia tulkiten. 
Astetta raskaammin jytää 
Rasinperän kultakurkku Jorma 

”Jopi” Hietamäki. 
Jorma Hietamäki, laulu 
(1974- )
Markku Laurila, basso 
(1974- )
Jukka Laurila, rummut ja laulu 
(vuodesta 1988)
Jukka Viitasaari, kitara 
(vuodesta 1990)
Jukka Laitila, kitara 
(vuodesta 2016)
La 24.7. Botnia Big Band
klo 19 alkaen ulkolavalla 
Botnia Big Band huipentaa 
kattauksen. KT, FL Markku 
Viitasaaren johtama perintei-
nen kesäkonsertti koostuu 
Maria Viitasaaren tulkitsemista 

jazzstandardeista ja tiukkaakin 
tiukemmista instrumentaali-
numeroista. Markku Kes-
ki-Mäenpää pääsee suureen 
ääneen sekä kitaristina että 
vokalistina. Luvassa myös kan-

Hänen Leipänsä 2019, kuvat: Sirpa Inna
Botnia Big Band, kuvat: Liisa Viitasaari ja Jukka Viitasaari

SOILE YLI-MÄYRYN TAI-
DEHALLISSA, Kuortaneen 
Mäyryssä, on nähtävillä tänä 
vuonna jo taiteilijan 29. kesä-
näyttely. Kesän 2021 teema 
on TUHKAN SIIVET. Näytte-
lyssä on mukana uudet maa-
laukset, lasiveistokset ja akva-
rellit.

Vuoden 2021 kesänäytte-
ly avautuu yleisölle taiteilijan 
synnyinkylässä 13.6. Koronan 
vuoksi viralliset avajaiset jää-
vät tänä vuonna pois ohjel-
masta. Näyttely on avoinna 
15.8. asti.

Tuhkan siivet

Kuortaneen kesäteatterin 
Kuuden naisen loukussa 
ensi-ilta su 27.6. klo 19

KESÄLLÄ 2021 on luvassa ke-
säteatteria Leppälän maamies-
seuran pihamaalla. Näytelmästä 
Kuuden naisen loukussa näh-
dään kaikkiaan kahdeksan esi-
tystä.  Käsikirjoitus Sakari Pi-
patti, ohjaus Leena Peltoniemi ja 
musiikki Esa Märijärvi.

TI 29.6. klo 19
TO 1.7. klo 19 
LA 3.7. klo 19
SU 4.7. klo 14
TI 6.7. klo 19 
TO 8.7. klo 19 
SU 11.7. klo 14 

Liput: 12 € / yli 6 v., 6 € / alle 6-vuo-
tiaat. Ryhmälippu 10 € (12 henkilöä). 
Varaukset Kuortaneen kulttuuritoi-
mi puh. 040 739 4451 tai annukka.
salminen@edu.kuortane.fi 

25.7. klo 12.00 
Ohjelmassa mm. Canto-ryhmä,

Kunnon kuurtanelaisen palkitseminen

Kahvitarjoilu

Järjestää: Kuortaneen kulttuuritoimi ja Kuurtanes-seura 

Kuurtanespäivän juhla 
Talomuseolla

taesityksiä orkesterin omilta 
sävelsepoilta ja -seijoilta!

Nämä tilaisuudet järjestetään 
koronavarauksella. 
Kaikkiin on vapaa pääsy.
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Tango del norte: 
Piazzolla 100 -konsertti

Museot heräävät
KORONAUNILTA

Kuortaneen lukiolla 13.6.2021 klo 14.00 
Liput konserttiin 10€

Kuortaneen kesätapahtumat 2021Kuortaneen kesätapahtumat 2021
Seuraa myös: www.kuortane.fi/ajankohtaista/tapahtumat

KONSERTTI ON KUNNIAN-
OSOITUS suurelle tangon 
uudistajalle, Astor Piazzollalle, 
jonka syntymästä tulee vuonna 
2021 kuluneeksi sata vuotta. 
Ohjelmassa on niin Piazzollan 
rakastetuimpia hittejä kuin myös 
vähemmän soitettuja helmiä tä-
män taidokkaan yhtyeen esittä-
mänä. 

Astor Piazzolla tunnetaan 
virtuoosisena bandoneonistina 
ja uuden tangon kehittäjänä. Hän 
yhdisti musiikissaan tangoon 
elementtejä klassisesta musii-
kista ja jazzista, minkä seurauk-
sena syntyi aivan omanlaisensa 
tangon tyylisuunta, Tango nuevo 
eli suomeksi ”uusi tango”. Pia-
zzolla sävelsi elämänsä aikana 
valtavan määrän musiikkia ja oli 
oman aikansa supertähti, esiin-

tyen suurimmilla lavoilla ympäri 
maailmaa ja tehden yhteistyö-
tä muiden huippumuusikoiden 
kanssa yli genrerajojen. Tänä 
päivänä Astor Piazzolla on var-
masti maailmalla tunnetuin nimi 
tangomusiikin saralla. 

  Tango del norte on alansa 
ehdottommista huipuista koos-
tuva yhtye, jonka taival on vuon-
na 2011 alkanut juuri Astor Pia-
zzollan musiikista. Tämä kiertue 
juhlistaa samalla yhtyeen työtä 
myös itse Astor Piazzollan kans-
sa. Kesällä 2016 Tango del norte 
julkaisi ensimmäisen CD-levynsä 
”Raíces de pasión”, yhdessä ar-
gentiinalaisen laulajan, Romina 
Biancon, kanssa ja kesällä 2018 
julkaistiin duolevy, ”Solos & 
Duos”

Terwa
viikko

Tervahauta syttyy  jälleen kesällä 2022!Tervahauta syttyy  jälleen kesällä 2022!

Kesäkuu
13.6.2021 klo 14.00
 Tango del norte: Piazzolla 100 
 -konsertti Kuortaneen lukiolla

16.6.  Iltatori ja yhteislaulua 
 Kuurnan edessä, laulattaa 
 FolkKanat 

23.6  Iltatori ja yhteislaulua 
 Kuurnan edessä, laulattaa 
 Viihdekuoro

26.6.  Kuortane Games Motonet GP

29.6. klo 19.00 
 Kesäteatteri Kuuden naisen
 loukussa, Leppälän maamies-
 seuran pihamaalla

30.6.  Iltatori ja yhteislaulua 
 Kuurnan edessä, 
 Laula kanssain, Jari Puhakka

Heinäkuu
1.7. klo 19.00 
 Kesäteatteri Kuuden naisen
 loukussa, Leppälän maamies-
 seuran pihamaalla

3.7 klo 19.00 
 Kesäteatteri Kuuden naisen
 loukussa, Leppälän maamies-
 seuran pihamaalla

4.7 klo 14.00 
 Kesäteatteri Kuuden naisen
 loukussa, Leppälän maamies-
 seuran pihamaallala

6.7 klo 19.00 
 Kesäteatteri Kuuden naisen
 loukussa, Leppälän maamies-
 seuran pihamaalla

8.7 klo 19.00 
 Kesäteatteri Kuuden naisen
 loukussa, Leppälän maamies-
 seuran pihamaalla

11.7 klo 14.00 
 Kesäteatteri Kuuden naisen
 loukussa, Leppälän maamies-
 seuran pihamaalla

20.7.  Museokuhinat talomuseolla

22.7. klo 19 
 Kesäillan lauluja Kuortaneen
 kirkossa. Hyväntekeväisyys-
 konsertti kirkon urkurahaston
 hyväksi. Esiintyjänä entinen
 yläasteen ja lukion kuoro. 
 Vapaa pääsy!

22.7.  Jamit Ravintola Aallon 
 terassilla klo 19–22

23.7.  Hänen Leipänsä perinnerokkaa 
 ravintola Aallossa 
 klo 21:30 alkaen

23.–24.7.  Kuhinamarkkinat

24.7.  Botnia Big Band ravintola 
 Aallon ulkolavalla klo 19 alkaen 

24.7.  lauantai-illan tanssit KuKun
 majalla Erkki Mustikkamäen
 yhtyeen tahdissa

25.7.  Kuurtanespäivän juhla 
 Talomuseolla

28.7.  N/M 17 piiriottelu 
 Etelä-Pohjanmaa-Häme-
 Keski-Suomi-Satakunta

31.7.  Iskelmäkonsertti KuKun majalla

Elokuu
3.8.   Pohojalaanen Timanttiliigan 
 osakilpailu T/P 13–17 v.

14.8.  Elofestivaalit

2.9.  Peukku nuorisokisat 9–17 v.

Marraskuu
21.11.  Kuortaneen Kunnon 
 100-vuotisjuhla

23.–24.7. Kuhinamarkkinat

26.6. Kuortane Games Motonet GP

22.7. klo 19 
Kesäillan lauluja Kuortaneen kirkossa.

Keväällä on tiedossa kökki-
mistä ja ympäristön hoitoa.

Museon kesäopas aloittaa 
juhannuksen jälkeen. Museo 
on auki ke–su kello 12–18.
Muina aikoina voi soitella 
Aino-Maijalle 040 512 7652.

Museokuhinat järjestetään 
taas ja muistellaan 
paimenessa oloa.
Tilaisuus on 
20. heinäkuuta kello 13–17.

Muutakin museoympäris-
tön tarjoamaa perinnettä 
vaalitaan. 

Ulkotiloihin keskitytään ja 
voimassa olevia rajoituksia 
noudatetaan. 

Ohrapuuroa ja kahvia saa 
ostaa euroilla. 

Kesää odotellessa voi käydä 
Kuurtanes-Seuran kotisivulla 
soittelemassa vellikelloa.

Tervetuloa museoille!Tervetuloa museoille!

17 KESÄ 2021
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ÄÄNESTÄMINEN
Kuntavaalit toimitetaan kesä-
kuun 13. päivänä 2021. Ennak-
koäänestys kotimaassa toimi-
tetaan 26.5.–8.6.2021 välisenä 
aikana. Äänestäjä on tarvittaes-
sa velvollinen esittämään vaali-
lautakunnalle selvityksen hen-
kilöllisyydestään.

Kuortaneen kunnassa on 
yksi äänestysalue. Vaalipäivän 
äänestys suoritetaan Kuorta-
neen Kunnantalolla klo 9.00–
20.00, osoitteessa Keskustie 52

ENNAKKOÄÄNESTYS
Kuortaneen kunnassa yleinen 
ennakkoäänestyspaikka on 
Kuortaneen kunnantalo, osoite 
Keskustie 52.
Aukioloajat:
ke-pe 26.-28.5.2021 klo 9 – 16
la-su 29.-30.5.2021 klo 10–14
ma-pe 31.5-4.6.2021 klo 9–16
la-su 5.-6.6.2021 klo 10–14
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 10–20

TERVEYSTURVALLISUUS-
OHJEITA ÄÄNESTYKSEEN
Koronasta johtuen äänestysti-
lanteessa noudatetaan erityistä 
varovaisuutta. Äänestysvuoroa 
odotetaan ulkona kunnantalon 
pääoven edessä turvavälit huo-

mioiden. Äänestämään sisälle 
otetaan vain kaksi äänestäjää 
kerrallaan. Suosittelemme vah-
vasti maskin tai visiirin käyttöä. 
Maskeja sekä käsidesiä on saa-
tavilla äänestyspaikalta. Tar-
kemmat äänestysohjeet löydät 
äänestyspaikalta. Myös henki-
lökunta opastaa äänestämään 
tultaessa.

ÄÄNESTYS ULKONA
Mikäli sinulla on flunssan oirei-
ta tai olet koronakaranteenis-
sa, voidaan äänestys suorittaa 
myös ulkona siihen varatussa 
ulkoäänestyspisteessä, joka 
on kunnantalon kerrostalon 
puoleisessa päädyssä parkki-
paikalla. Äänestyspiste on mer-
kitty opastein ja pisteeltä löytyy 
tarkemmat ohjeet äänestämi-
seen. Suosittelemme vahvasti 
maskin tai visiirin käyttöä.

ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA
Henkilö, jonka kyky liikkua tai 
toimia on siinä määrin rajoittu-
nut, ettei hän pääse äänestys- 
eikä ennakkoäänestyspaikkaan 
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa äänestää ennakolta koto-
naan Suomessa siinä kunnassa, 
joka on merkitty äänioikeusre-

kisteriin hänen kotikunnakseen. 
Henkilön, joka edellä mainituin 
perustein haluaa äänestää en-
nakolta kotonaan, on ilmoitet-
tava siitä kirjallisesti tai puheli-
mitse keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään 1.6.2021 ennen klo 
16. Ilmoituksen voi myös tehdä 
äänestäjän puolesta tämän va-
litsema henkilö.

Asiaa koskeviin tieduste-
luihin vastaavat ja puhelimitse 
ilmoituksia vastaanottavat arki-
päivinä asiakaspalvelusihteeri 
Kaisu Nurmi 044 5502 483 ja 
keskusvaalilautakunnan sih-
teeri Jaana Salo puh. 040 5057 
803. Kirjalliset ilmoitukset on 
lähetettävä Kuortaneen kun-
nan keskusvaalilautakunnalle 
os. Keskustie 52, 63100 Kuor-
tane. Lomakkeita kotiäänestyk-
seen ilmoittautumista varten 
saa kunnantalon neuvonnasta.

Ennakkoäänestys kotona 
toimitetaan kotiäänestykseen 
ilmoittautuneen luona äänes-
täjälle erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana.

Kuortaneen 
keskusvaalilautakunta 

7.4.2021

KUNTAVAALIT 2021
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Kuntavaalit järjestetään Kuortaneella terveysturvallisesti ja 
kunta varmistaa myös karanteenissa olevien mahdollisuuden äänestämiseen. 

Alla tarkemmat tiedot ja ohjeet kuntavaalien järjestämisestä.

KIINTEISTÖ OY 
KUORTANEEN YRITYS-
TILOJEN VAPAAT TOIMITILAT 

Kauppakeskus Kuurna 
12,6 m2 kalustamatonta toimis-
totilaa. Tila soveltuu niin toimis-
totilaksi, myyntitilaksi tai esit-
telykäyttöön. Tila on näyttävä, 
lukittavalla ovella ja lasiseinällä 
erotettu toimiva kokonaisuus 
hyvällä sijainnilla. Vuokra on 
4,70 € / m2 /kk (plus alv) + kiin-
teä kuukausittainen 30 € (plus 
alv) kulumaksu, johon sisältyy 

KESÄTYÖTUKI

yleissähkö, jätehuolto sekä 
vesi- ja jätemaksu. 

Kauppakeskuksessa toi-
mii leipomo-kahvilan lisäksi 
mm. kirpputori ja jalkahoitola. 
Kauppakeskus Kuurnassa on 
erikseen varattavat kokoustilat 
ja sosiaalitilat yrittäjien yhteis-
käytössä. 

Kauppakeskus Kuurnan va-
paata toimitilaa on mahdollista 
vuokrata myös PopUp-käyt-
töön päiväksi, viikonlopuksi, vii-
koksi tai kuukaudeksi. 

Pienyrittäjätalo 1 
57,5 m2 kalustamatonta toi-
mistotilaa Pienyrittäjätalo 1:ssä 
Sampolan teollisuusalueel-
la. Tila soveltuu erinomaisesti 
toimistoksi tai esimerkiksi har-
rastetilaksi. Vuokra 2,35 € / m2 
(plus alv). Vesi- ja jätevesimak-
sut sisältyvät vuokraan. 

Lisätietoja: Teija Uitto-Kohonen, 
Kiinteistö Oy Kuortaneen 
Yritystilat, toimitusjohtaja, 
p. 040 505 7802

ELINKEINOTOIMI TIEDOTTAA

Kuortaneen kunta maksaa kesätyötukea yrittäjälle/yritykselle, kun se palkkaa kuortanelai-
sen nuoren kesätöihin. Nuoren tulee olla koululainen/opiskelija, ei ammattiin valmistunut, 
joka työskentelee yrityksessä vähintään 1 kk ajan. Kesätyötuen suuruus on 200 €/henkilö, 
joka maksetaan yritykselle toimitettua palkkatodistusta vastaan. Palkkatodistukset tulee toi-
mittaa kuntaan elinkeinovastaavalle syyskuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja: Teija Uitto-Kohonen, elinkeinovastaava, 
p. 040 505 7802, teija.uitto-kohonen@kuortane.fi

KUORTANEEN KIRJASTO

Kirjaston palveluajat
ma-ti klo 12–19 
ke-pe klo 12–16 

Omatoimiaika
ma-su  klo 9–21 

Aukioloaikoihin voi tulla muu-
toksia koronatilanteen takia, 
joten kannattaa seurailla kir-
jaston somekanavia ja verkko-
sivuja.

Kirjaston somekanavat
Facebook: 
Kuortaneen kunnankirjasto

Instagram: 
@kuortaneenkirjasto

Asuminen haukkaa usein 
suuren osan suomalaisen 
hiilijalanjäljestä ja on iso 
kustannuserä kotitalouksil-
le. Energiatehokkuus huo-
mioimalla on kuitenkin hyvä 
mahdollisuus vaikuttaa näihin 
molempiin. Jo pienillä toimilla 
asumiskustannuksia voi vä-

hentää jopa kymmeniä pro-
sentteja.

Kuortaneen kunta on mu-
kana Motivan, Energiaviraston 
ja Thermopoliksen Alueellisen 
energianeuvonnan kampan-
jassa, jossa asukkaille kerro-
taan vinkkejä energiatehok-
kuudesta.

KUORTANEEN KUNTA MUKANA ENERGIA-NEUVON     NAN KAMPANJASSA
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Kunnanviraston henkilöstön vuosilomat 
keskitetään heinäkuulle ajalle 5.–25.7. 

Tarvittavat päivystykset 
kuten rakennustarkastus toimii myös loma-aikoina.

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA

LIIKUNTATAPAHTUMIA
Talven Mestariliikkujat -kam-
panjan suoritusilmoitukset 31.6. 
mennessä liikuntatoimistoon 
tai sähköisen lomakkeen kaut-
ta.

1.5.–31.8. Kuortaneen kesän 
Kuntopyöräilyhaaste (lisätieto-
ja: www.kuortane.fi/kuntopyo-
raily)

1.5.–30.9. Kesän Mestariliikku-
jat -kampanja (lisätietoja: www.
kuortane.fi/mestariliikkujat)

10.–18.6. Pyöräsuunnistuksen 
MM-kilpailut (Kuortane, Seinä-
joki, Alajärvi) http://www.wmt-
boc2021.com

26.6. Kuortane Games Motonet 
GP 2021 / Kuortaneen Kunto 
100-vuotta juhlakisa klo 15:00 
alkaen, www.kuortanegames.
com 

1.–31.7. Liikuntatoimi lomailee

Hanakat-rastit 2021 
Kuortaneella

4.5. (omatoimirastit 5.–8.5.) Löyä 
29.6. (30.6.–3.7.) 
Ampumarata / Kympin maasto  
20.7. (21.–24.7.) – Kainuunvuori  
17.8. (18.–21.8.) – Jokikalliot  
31.8. (1.–4.9.) – Rumavuori

Iltarastit tiistaisin tarjoaa Rastiketut, 
Kuortaneen Kunto, Ähtärin Urheilijat 
ja Lehtimäen Jyske.

Lisätietoja: Kuortaneen Kunnon 
suunnistus- ja hiihtojaosto 

www.kuortku.fi

TOIMINTAA
Lasten uimataito 
pitää pinnalla
Kuortaneen kunnan tarjoamat 
uimakoulut järjestetään kesä-
kuussa 14.–18.6.2021. Uima-
koulut on tarkoitettu 5 vuotta 
tänä vuonna täyttäville ja 
vanhemmille. Tarjolla on kolme 

tasoryhmää: Saukot, Delfiinit ja 
Tekniikkaryhmä, jotka kokoon-
tuvat viikon aikana viisi kertaa. 
Ryhmiin otetaan maksimissaan 
10 lasta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä 4.6. mennessä. Lisä-
tietoja ja aikataulut www.kuor-
tane.fi/uimakoulut 

Liikuntahankkeella piristystä 
omatoimiliikkumiseen
Liikkuva Kuortane -hankekoko-
naisuus sai jatkoa, kun Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintoviras-
to myönsi hankkeelle valtion- 
avustusta 13 250 euroa, jolloin 
hankkeen kokonaisbudjetti on 
26 500 euroa. Kesäkuun alus-
sa käynnistyvällä Liikkumal-
la parempi mieli -hankkeella 
pyritään monipuolisesti lisää-
mään kuntalaisten liikunta-ak-
tiivisuutta eri kohderyhmissä. 
Hankkeen toteuttamisesta vas-
taa osa-aikainen liikuntakoor-
dinaattori yhteistyössä liikunta-
sihteerin kanssa.

Näkyvimpänä toimena 
hankkeessa perustetaan liikun-
tavälinelainaamoja kirjastoon 
sekä 2–3 kylälle. Lainaamot 
varustetaan monipuolisesti eri 
vuodenajoille soveltuvilla lii-
kuntavälineillä ja -peleillä ku-
ten Fatbiket (vuokrakortti tai 
lainattava pyörä), lumikenkiä, 
sauvakävelysauvoja, frisbee-
golf kiekkoja ja koreja, kuntoi-
luvälineitä, scootteja, palloilu-
välineitä, pihapelejä, erilaisia 
mailoja, aktiivisuusmittareita ja 
muita ajankohtaisia liikuntaset-
tejä. Välineet ovat lainattavissa 
kirjastokortilla tai kylien lai-
naamoissa kirjaamista vastaan.
Näiden lisäksi kylillä järjeste-
tään säännöllistä liikuntaker-
hotoimintaa sekä pyritään elä-
vöittämään ja ideoimaan kylien 
omia liikuntatapahtumia liikun-
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KUORTANEEN IKÄTORI 
(entinen Oivankulma)

Keskustie 48 A 7, 

63100 Kuortane

MUISTIKAFFILA klo 11–13

poikkea kaffille! 

Joka kuukauden toinen perjantai.

Toiminta jatkuu 

koronatilannetta seuraten.

REENIVINTTI klo 11–13

aivojumppaa 

joka kuukauden kolmas perjantai

Toiminta jatkuu 

koronatilannetta seuraten

KUNTOUTUSTA 

YLI 65-VUOTIAILLE MAKSUTTA 

Ikätorin avoin jumpparyhmä 

maanantaisin, tiistaisin ja 

keskiviikkoisin klo 15–15.45  

(ei ilmoittautumista) 

Fysioterapeutti 

Elina Honkala 

Puh. 040 829 1053

MUISTIHOITAJA 

Helena Anttila, 

p. 040 653 0866

Kotikäynnit, 

muistin laajemmat testit sekä 

jatkotutkimuksiin ohjaaminen, 

ajokorttia varten 

muistin testaaminen. 

Soita ja sovi tapaaminen!

PALVELUOHJAUS 

YLI 65-VUOTIAILLE

Palveluohjaaja 

Terttu Happonen 

arkisin puh. 044 550 1858

mm. Kartoituskäynnit, 

uudet asiakkaan kotihoitoon, 

omaishoidon yhdyshenkilö, 

ennaltaehkäisevät kotikäynnit, 

palveluohjauskäynnit. 

Soita ja sovi tapaaminen!

Muutokset mahdollisia,

toiminta jatkuu 

koronatilannetta seuraten.

IKÄTORIN 
MAKSUTTOMAT 

PALVELUT 
YLI 65-

VUOTIAILLE

LÄNSIRANTAASET RY
Kylälle on venerantaan val-
mistunut uusi komia hirsilaavu. 
Tulkaahan tutustumaan.
Venerannassa venepaikat 
jälleen vuokrattavana 
kesäkaudelle 2021.
Sup-laudat 2 kpl 
vuokrattavissa kesäkaudella.
Lisäksi vuokralle löytyy 
pihateltta 2 kpl, iso grilli ja 
lämpökattilat. 
Tiedustelut numerosta 
0440 332 494 / 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 kevättä jokaiselle 
lukijalle!

KUORTANEEN KANSALLISET 
SENIORIT RY 
Kevät mennään vielä korona-
tilanteen mukaan. Yhdistyksen 
tapahtumat ovat tauolla 
toistaiseksi. Mikäli koronara-
joitukset sallivat, yritämme 
järjestää yhdistyksen jäsenille 
kevään kuluessa ulkoilmata-
pahtuman, esim. seniorikä-
velyn tai vastaavan. Aiemmin 
varauksessa ollut ”Ilta Kannak-
sella” konserttimatka pyritään 
järjestämään. 
Toivottavasti syksyllä palai-
lemme normaaliin toimintaan. 
Pidetään huolta 
itsestä ja lähimmäisistä. 
Tarkempia tietoja tulevista 
tapahtumista myöhemmin 
Viiskunnan ja Lakeuden Portin 
ilmoituksista.

TERVAMARTAT RY 
Tervamartat jatkaa toimintaan-
sa koronarajoitukset huomioon 
ottaen. Ilmoitamme toimin-
nastamme Facebookissa ja 
Lakeuden Portti -lehdessä 
sekä jäsenille sähköpostilla tai 
tekstiviestillä. 
Tässä vaiheessa kevättä kesän 
koronatilannetta ei voi tietää, 
mutta toivomme kovasti, että 
kesän myötä koronatilanne 
rauhoittuisi, ja että pääsisim-
me taas viime kesän poik-
keuksen jälkeen keittämään 
kaljavelliä Kuhinoilla. 
Aurinkoista ja hyvää kesää 
kaikille!

ELÄKELIITTO KUORTANEEN 
YHDISTYS RY
Seuraamme valtiovallan koro-
nalle asettamia rajoituksia ja 
toivomme, että mahdollisim-
man pian pääsemme järjes-
tämään tapahtumia, teatteria, 
matkoja ja tanssia.
Seuraa ilmoitteluamme 
Lakeuden Portissa ja 
www.elakeliitto.fi/kuortane 

KUKU:N 
YLEISURHEILUJAOSTON 
kisat tulevana kesänä 
urheilukentällä.

26.6.  Kuortane Games 
 Motonet GP

28.7.  N/M 17 piiriottelu
 Etelä-Pohjanmaa-Häme-
 Keski-Suomi-Satakunta

3.8.  Pohojalaanen Timantti-
 liigan osakilpailu 
 T/P 13–17 v.

2.9. Peukku nuorisokisat
 9–17 v.

KESÄKUURTANELAASET 
2021
Puheenjohtaja Minna Sippola 
minna.sippola@yit.fi

Muut hallituksen jäsenet:
Eeva-Maija Mäki-Maunus 
eeva-maija.maki-maunus@
kuusnetikka.fi
Sirkku Koski sirkku.koski@skv.fi
Markus Aaltonen markus.
aaltonen@kolumbus.fi
Aino-Maija Niemelä ainomaija.
niemela@gmail.com
Helena Manninen-Visuri hele-
na.manninen-visuri@kolum-
bus.fi
Jukka Kotola jukka.kotola@
kuortane.fi
Erkki Murtomäki erkki.murto-
maki@netikka.fi 
Kesäkuurtanelaaset haluaa 
kehittää edelleen yhteistyötä 
kunnan ja muiden tahojen 
kanssa. Tulevaa kesää aja-
tellen seuraamme koronara-
joitustilannetta ja päätämme 
myöhemmin kevään kuluessa 
toiminnan sisällöstä. Otamme 
mielellämme vastaan eh-
dotuksia ja toiveita koskien 
tulevaa kesätoimintaa. Tällä 
hetkellä näyttää siltä, että 
toiminta voidaan käynnistää 
melko normaalina juhannuk-
sen jälkeen.

KUORTANEEN 
PERUSSUOMALAISET 
telttailee 23. -24.7.2021 Kuor-
taneen kuhinoilla keskustiellä 
ja elokuussa koko perheen 
perinteisessä onkitapahtu-
massa Hallisen lammella ihan 
Kuortaneen keskustassa. 
Onkitapahtumassa palkitaan 

pienin ja suurin kala sekä 
isoin saalis. Paikan päältä saat 
kaiken onkimisen tarvittavan ja 
myös tarjoilua. 
Onkitapahtuman osalta seuraa 
ilmoitteluamme loppukesällä. 
Tervetuloa mukaan molempiin 
tapahtumiin. 
Tapahtumat koronavarauksella 
ja ohjeistuksella. 
t. Kuortaneen perussuoma-
laiset

Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa

KUORTANEEN KIRJASTO

Satoi tai paistoi, kirjan kanssa 
pääset huikealle, ilmaiselle ja 
ilmastoystävälliselle matkalle 

– hae siis omat 
kesäreissusi meiltä!

Osoitteesta kuortane.fi/
energiatehokkuus löydät 
kampanjan materiaaleja, jotka 
kertovat, kuinka energiatehok-
kuutta voi hyödyntää asun-
noissa. Sivuilta löytyy myös 
energiatehokkuuteen liittyvä 
visa.
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Huom! Omatoimikirjasto 
suljettu 4.6.–6.6.2021 

lattioiden vahauksen takia. 

Sunnuntaisin jumalanpal-
velus kirkossa klo 10
nettiradio ja facebookin 
kautta striimaus, kirkkoon 
voi tulla henkilörajoitusten 
mukainen määrä kirkkovie-
raita (tällä hetkellä 20 hen-
keä)

Kuortaneen omat konfir-
maatiot ovat su 23.5. klo 10 
(päivä-koulu), su 11.7. klo 10 
(Torppa 1) ja su 25.7. klo 13 
(Torppa 2)

KUORTANEEN SEURAKUNTA KUTSUU MUKAAN

Torpalla juhannusseurat 
ke 23.6. klo 18

Kuortaneen entisen nuoriso-
kuoron konsertti kirkossa to 
22.7 klo 19

Heinäkuussa kesäillan lau-
luhetkiä kappelilla, seuraa 
tarkempaa ilmoittelua seu-
rakunnan nettisivuilta!

Lasten leirit kesäkuussa, 
nettisivuilla lisätiedot, kou-
lujen kautta myös.

Seuraa seurakunnan 
nettisivuilta korona-ajan 
muita tapahtumia, etenem-
me rajoitusten mukaan ja 
avaamme muita toimintoja 
mahdollisuuksien mukaan. 
Elämme toivossa, että syk-
syllä tilanne mahdollistaa 
koko seurakunnan ilojuh-
lan!!

Siunausta ja voimia kesääsi, 
Terveisin Kuortaneen seurakunta, 

lisätiedot www.kuortaneenseurakunta.fi ja Viiskuntalehti

KUORTANEEN RESERVILÄISET RY 
– KUORTANEEN 
RESERVIUPSEERIKERHO RY

Tervetuloa Kuortaneen Kuhinoille 
23.7 -24.7. 2021

Soppatykistä maanpuolustus-
henkistä hernekeittoa jo perinteisesti. 

Tule keskustelemaan ja 
tutustumaan toimintaamme. 
Mukaan mahtuu!
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takoordinaattorin sekä kyliltä 
etsittävien liikuntavastaavien 
kanssa.

Toinen hankekokonaisuus 
keskittyy vähän liikkuvien var-
haiskasvatusikäisten lasten ja 
heidän perheidensä liikkumi-
sen lisäämiseen ja tukemiseen 
yhteistyössä kunnan varhais-
kasvatusyksiköiden sekä Kuor-
taneen Kunnon kanssa. Tämä 
on jatkoa edellisten vuosien 
kehittämistoimille pienten las-
ten ja heidän perheidensä liik-
kumisen tukemiseksi.

Kolmas kokonaisuus kohdis-
tuu nuorten 15–25-vuotiaiden 
vapaa-ajan harrastustoiminnan 
sekä terveys- ja liikuntaneu-
vonnan kehittämiseen yhteis-
työssä oppilaitoksien, nuori-
so- sekä sosiaalitoimen kanssa. 
Tällä hetkellä nuorten liikkumi-
nen sekä harrastaminen on vä-
hentynyt viime vuosina merkit-
tävästi, minkä takia on tärkeää 
löytää nuoria kiinnostavaa ja 
säännöllisesti toteutettavaa lii-
kuntaharrastustarjontaa.

Neljäs kokonaisuus pyrkii 
lisäämään ikäihmisten liikku-
mista ja hyvinvointia arjessa 
ns. etsivän ikäihmistyön kautta 
ottaen käyttöön muun muas-
sa liikuntareseptin sekä neu-
vontapalvelun. Tämän lisäksi 
ikäihmisten palveluita pyritään 
paremmin kohdentamaan 
vanhainkodissa sekä sen ym-
päristössä asuville ikäihmisille 
yhteistyössä esimerkiksi Kuor-
taneen Urheiluopiston kanssa. 
Muutoinkin hankkeen avulla 
pyritään järjestämään kohden-
nettuja liikuntatapahtumia ja 
näkymään aktiivisesti Kuorta-
neen liikuntapalvelutarjonnas-
sa.
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Lomamatkaajan tarkistuslistaLomamatkaajan tarkistuslista

VIESTINNÄN SUUNNITTELUA JA 
TOTEUTUSTA AMMATTITAIDOLLA 

ETSITKÖ TEKIJÄÄ:

Anna meidän auttaa – ammattimaisella viestinnällä 
tavoitat asiakkaidesi kiinnostuksen ja luottamuksen.

Verkkosivujen 
uudistukseen? 

Lehdistötiedotteen 
tekemiseen?

Lehdelle tai 
uutiskirjeelle?

Neuvoja ja päivitys-
apua someen? 

www.loistavaa.fi 

Susanna Minna Mari

KUN REISSUN PÄÄLLÄ 
OLLAAN, 
polkaistaan jarrua paikassa, jonka 
tiedetään vastaavan kaikkiin tarpei-
siin kertapysähdyksellä. Tankki täy-
teen, maha täyteen, täydennystä 
jääkaappiin ja kaasua grilliin– eikä 
ruoka saa olla pettymys.

Neste Kuortaneella tiedetään 
matkantaittajan tarpeet. Se on saa-
vuttanut kantatie 66:n kulkijoiden 
luottamuksen ja muodostunut mo-
nen vakituiseksi taukopaikaksi. 

Peräti 70 prosenttia asiakkaista 
on ohikulkumatkalaisia. Tätä selit-
tävät lähialueen monet kiinnosta-
vat kohteet ja se, että tätä kautta 
kulkee suorin reitti etelästä poh-
joiseen.

– Reitti tarvitsisi enemmän mai-
nostusta, sillä moni kiertää ranni-
kon ja Jyväskylän kautta ruuhkai-
sempia väyliä, miettii yrittäjä Vesa 
Jaskari.

Jokainen asiakas 
halutaan palvella hyvin
Neste Kuortane satsaa siihen, että 
asiakas viihtyy ja tietää olevansa 
tervetullut. Tätä viestiä voidaan vä-
littää pienilläkin asioilla, esimerkik-
si sillä, että naisten vessan pöydällä 
on aina kukka.

–  Siitä tulee muuten yllättävän 
paljon palautetta.

Kesäisin henkilökuntaa vahvis-
tavat kesätyöntekijät. Jaskari pitää 
tärkeänä sitä, että voi työllistää op-
pimishaluisia nuoria. 

Hän toivoo, että ruuhkahuip-
puina asiakkaat jaksavat odottaa 
ateriaansa joskus hieman tavallista 
kauemman. Asiakkaita halutaan 
kiireisimpänäkin päivänä palvella 
hyvin.

– Kaikki palaute on aina terve-
tullutta ja tärkeää. 

Neste Kuortaneelta löytyy 
lounasruokala-kahvila, Kotipizzan 
ja Rollsin valikoimat, polttoaine-
myynti, auton pikapesu, pienimuo-
toinen kauppa, postilaatikko ja 
Veikkauksen palvelut. Lounaspöytä 
on kuumana joka päivä klo 10.30 – 
16.

Kotiruokaa 
saa myös mukaan
Neste Kuortane tunnetaan hyväs-
tä ruoastaan. Siitä kuuluu tunnus-
tus pääkokille Juha Koivulahdelle ja 
hänen johtamalleen orkesterille. 

Lounaspöytään katetaan mait-
tava kotiruoka seitsemänä päivänä 
viikossa. Juhan keittiössä ei kerman 
ja voin kanssa pihtailla.

Lounaalla on päivittäin kaksi eri 
lämminruokavaihtoehtoa ja lisuk-
keena kattava salaattipöytä. Tätä 
täydentävät Kotipizzan pizzavali-
koima ja Rollsin ateriat. 

–  Pizzaa ja hampurilaista hakies-
sa asiakas arvostaa tuttuja nimiä ja 
sitä, että tietää tilatessaan, mitä tu-
leman pitää, sanoo Jaskari.

Myös lounasta saa ostaa rasiois-
sa mukaan. Tällöin asiakas pakkaa 
rasian itse ja valitsee pöydästä juuri 
sitä, mikä omaan suuhun maistuu.

Neste Kuortane tietää: Taukopaikalla on väliä

• Onko grilliin 
 kaasua tai hiiliä?
• Muistitko hyttyskarkotteet?

• Mitä syödään, kun päästään 
 mökille? Otetaanko pizzat mukaan?
• Tarvitseeko auto pikapesun?

Julianna Autio kollegoineen 
paistaa herkulliset pizzat

lomailijoille.

Graafista taitoa jo 
25 vuotta – Japlan Oy

ON JUHLAVUOSI. Syksyllä tulee 
täyteen 25 vuotta Japlanin lähtöteli-
neistä. Tammikuussa 2017 hyppäsin 
yrittäjäksi tuoden samalla yrityksen 
Tampereelta Kuortaneelle. Yhteistä 
taivalta Japlanin kanssa on takana ke-
väästä 1997, ja yrittäjänä toimin siis 
viidettä vuotta. 

Japlan lähti liikkeelle sivunvalmis-
tuksesta, josta tarjonta laajeni moni-
puoliseen graafiseen suunnitteluun ja 
toteutukseen. Tänä päivänä Japlanis-
sa valmistuvat yrityksille myös Word- 
Press-alustaiset kotisivut, mainok-
set, logot, bannerit, banderollit 
sekä muut graafiset tuotteet. Kan-
nattaa kysyä, toimitte sitten missä 
päin Suomea tahansa. Asiakkaita on 
kertynyt Kuortaneen lisäksi Pohjan-
maalta, Pirkanmaalta sekä Uudelta-
maalta.

Kuortaneella on hyvä yrittää
Kuortanelaiset yrittäjät sekä kun-
nan silloinen elinkeinovastaava Jyri 
Saranpää tekivät helpoksi hypyn 
tuntemattomaan. Verkosto otti 
lämpimästi vastaan uuden yrittäjän. 
Haluankin kiittää Jyrin lisäksi erityi-
sesti Kauppakeskus Kuurnan leidejä.
Yhteisömme Kuurnassa oli aivan ai-
nutlaatuinen ja edelleen voimissaan, 
vaikka matka on osalla jatkunut uu-
sissa toimipisteissä ja merkeissäkin.

Lämmin kiitos tuesta myös Kuor-
taneen vahvalle yrittäjäyhteisölle.

Kuortaneen Sykettä
Kuortaneen Yrittäjät ry:n toimin-
nassa olin mukana heti ensimmäi-
senä keväänä 2017, Syke-lehden 
toimikuntaan kutsuttuna ja lehden 
taittajana. Nyt edessäsi on jo neljäs 
Kuortaneen Syke Japlanin sivunval-
mistuksella. – Toivottavasti viihdyt 
kesäisen ulkoasun parissa!

TEKSTI MAARIT KORPELA
Sisällön terävöitti 
Viestintätoimisto Loistava.
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