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Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam
si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con commo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et
pero mo berum atis evelita tecturio vit fugitati aut por autatent quibus andus.
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Tunnus sloganin kanssa

Kuortaneen kunta ı Keskustie 52 ı 63100 KUORTANE
Vaihde (06) 2525 2000
kuortaneen.kunta@kuortane.fi
Kuortaneen kunnantalo avoinna: arkisin klo 8-16.
Vaihde/palvelupiste avoinna: arkisin klo 9-15.
Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam
si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con commo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et

Hyvä meno päällä
Kuortaneella otetaan lähivuosina
isoja kehittämisaskeleita. Ikäihmisten
palvelutalon rakentaminen, lukion
vahvistaminen sekä omistusasuntojen ja oppilasasuntojen rakentaminen
ovat ajankohtaisia hankkeita. Myös hanketta
uuden
alakoulun rakentamiseksi
viedään eteenpäin.
Ikäihmisten
palvelutalon
rakentamisen
suunnitellaan
alkavan ensi
elokuussa.
Uuden palvelutalon myötä voidaan
ikäihmiset ja työpaikat kotiuttaa
väistötiloista Ähtäristä. Palvelutalon
rakennuttajana ja omistajana toimii
yleishyödyllinen yhtiö Artun Palveluasunnot Oy. Kunta vuokraa kiinteistön ja vuokraa siitä edelleen asuntoja
ikäihmisille. Palvelut asukkaille tuottaa Kuusiolinna Terveys Oy.
Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) on antamassa palvelutalon rakentamiseen yli miljoonan
euron avustuksen. Avustus alentaa
asukkaiden vuokria. ARA myös valvoo, että asukkaiden vuokra on kohtuullinen ja että se määrätään koko
ajan oikein.

Myös lukiota vahvistetaan edelleen.
Valtuusto on hyväksynyt suunnitelman jalkapallon ottamisesta urheilulukion lajiksi. Tämä edellyttää lukiorakennuksen laajentamista vuonna
2019. Edellytyksenä on myös
palloiluhallin
rakentaminen,
mikä toteutetaan leasingrahoituksella.
Kunta
tekee
rahoitussopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n
kanssa ja vuokraa kiinteistön
edelleen
urheiluopistolle
vuokralla, joka vastaa kunnalle aiheutuvia kustannuksia.
Liikunnan ja urheilun kokonaisuuden kehittämisessä on kyse lukion
vahvistamisen ohella nimenomaan
elinkeinopolitiikasta, jolla tavoitellaan työpaikkamäärän kasvua. Tällä
hetkellä opiston alue työllistää yli 150
henkilötyövuoden verran.
Jalkapallon Kuortaneelle tulemisen
ja palloiluhallin rakentamisen myötä urheiluopisto toteuttaa lähivuosina useita muita investointeja, muun
muassa hotellin laajennuksen ja telinevoimisteluhallin.
Urheiluopisto
onkin ilmoittanut, että opistokonserni

työllistää vuonna 2020 noin 20 henkilötyövuotta nykyistä enemmän.
Kunnan omistama KiOy Kuortaneen Koulumaja hankkii vuoden
2019 syyskauden alkuun mennessä
välivuokrausmallilla 32 uutta asumispaikkaa lukiolaisille ja yläkoulun
urheiluluokan oppilaille. Jalkapalloilijoiden myötä tarvitaan jälleen uusi
asuntola muutaman vuoden päästä.
Kerros- ja rivitaloasuntoja puolestaan
on nousemassa keskustaajamaan rakennusyhtiöiden toimesta.
Uuden alakoulun rakentamiseksi
tehdään tänä vuonna asemakaavan
muutos kunnan omistamalla Kortesmäentien ja Koulutien kulmatontilla.
Suunnitelman mukaan uusi koulu
palvelee kuntalaisia elokuusta 2021
alkaen.
Kuortaneella nähdään, että aktiivisella
kehittämistyöllä
tehdään
paikkakuntaa yhä vetovoimaisemmaksi asuin- ja yrityspaikaksi. Kehittämistyössä tarvitaan eri toimijoita:
asukkaita, yrityksiä, urheiluopistoa,
kuntaa. Toivottavasti aktiivinen kehittämishenki ja hyvä yhteistyö jatkuu
vahvana myös tulevina vuosina.

Pentti Turunen
kunnanjohtaja

Mikä NokiPosti?
Kunta on julkaissut jo vuosien ajan joka savuun jaettavan tiedotuslehtisen. Aikanaan se sai
nimeksi Nokiposti. Lehtinen on sisältänyt informaatiota ja esittelyjä kunnasta sekä ennen
kaikkea toiminut tärkeänä ilmaisena tiedotuskanavana runsaslukuiselle yhdistysten ja muiden toimijoiden joukolle. Tämä numero toimii uudistettuna ja laajempana painoksena myös
kunnan sidosryhmä- ja markkinointijulkaisuna.
Mutta mistä tulee nimi? Voisihan se olla ”Kuortaneen tiedotuslehti”, ”Kunta tiedottaa”, ”Kuurtanes-Sanomat”. Omaleimaisella nimellä halutaan kunnioittaa ja pitää yllä Kuortaneen vahvaa
perinteellistä juurta, tervanpolttoa. Vuosisatojen mittainen toiminta on ollut hyvin vahva aikansa teollisuuden haara ja vaurauden vahvistaja Kuortaneella. Kuortanelaiset ovat Nokiottia
ja toimihan täällä pitkään tunnettu samanniminen ravitsemusliikekin.
NokiPosti on kaikkien nokiottien – nykyisten ja tulevien – oma tiedotuslehti.
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Jyri Saranpää
Elinkeinojohtaja

Katso myös video Kaukorannasta Kuortaneen kunnan youtube-kanavalta.

Kaukoranta katsoi
Kuortane-kortin
viikonloppuina jaksakaan lähteä kotiin asti, mutta
etenkin kesä-, syys- sekä talvilomat olen kotona ollut, kertoo Kaukoranta.

Kuortaneen urheilulukion toisella luokalla opiskeleva Taija Kaukoranta kävi vasta kahdeksatta luokkaa
Oulussa, kun lentopallovalmentaja ehdotti muuttoa
Kuortaneelle. Kaukoranta oli tottunut jo reissaamaan pesäpallo- ja lentopalloharrastusten parissa,
mutta nyt hän joutui miettimään muuttoa yksin toiselle paikkakunnalle. Halu kehittyä lentopalloilijana
ja Kuortaneen suomat mahdollisuudet lajin parissa
sinetöivät nuoren Kaukorannan päätöksen. Muutto
Kuortaneelle oli edessä ennen yhdeksännen luokan
alkua.
– Se oli iso päätös ja sitä mietittiin kotona aika pitkään. Päätökseen vaikutti isosti se, että lentopallossa pystyy menestymään, niin päätin sitten katsoa
tämän kortin, sanoo Kaukoranta hymyillen.

Vuosittain Kuortaneelle muuttaa noin luokallinen
yläasteikäisiä nuoria jatkaakseen opintoja suoraan
urheilulukiossa. Yksin tulevia nuoria tuetaan kaikin
tavoin, koska asuminen kodin ulkopuolella vaatii
nuorelta tavallista suurempaa itsenäisyyttä ja itsekuria. Kaukoranta suositteleekin Kuortanetta lajeissaan etenemään haluaville.
– Täällä on helppo yhdistää urheilu ja koulunkäynti
ja häiriötekijöitä on pienellä paikkakunnalla vähemmän. En usko, että olisin näin hyvin voinut yhdistää
koulua ja lentopalloa kotipuolessa.
Kuortaneen urheilulukio tarjoaa huipputason valmennusta yhdistettynä opiskeluun jääkiekossa, keilailussa, kestävyyslajeissa, lentopallossa, painissa,
pesäpalossa, yleisurheilussa ja vuoden 2018 syksystä alkaen myös jalkapallossa.

Nuoren naisen iloisuudesta päätellen päätös on
ollut oikea. Vaikka kotona äiti olikin ensin epäileväinen nuoren kotoa muuttamisesta, on kotiväki tukenut Kaukorantaa valinnoissaan. Kuortaneen maine
Suomen turvallisimpana kuntana tuo varmasti luottamusta myös vanhemmille, mutta isosta kaupungista muutto pienemmälle paikkakunnalle on nuorelle aina iso muutos. Näin oli myös Kaukorannalle.
Elämään Kuortaneella hän on kuitenkin sopeutunut
hyvin.
– Oli se alkuun iso muutos, mutta mitään katumista
tai ongelmia, että olisin halunnut pois täältä, ei ole
ollut. Hirveästi ei toki muuhun jää aikaa opiskelun ja
harjoitusten jälkeen, mutta aina nuorten vapaa-ajanviettopaikkoja olisi tietysti kiva olla enemmän.

Tuomas Ojajärvi

Kannen kuva:
Suomen naisten
jääkiekkomaajoukkueessa olympialaisissa pelanneista
Petra Niemisestä
ja Sara Säkkisestä
tuli kautta aikain
ensimmäiset Kuortaneen urheilulukiossa
opiskelevat olympiamitalistit.

Opiskelun ohella Kaukoranta pelaa tällä hetkellä
naisten mestaruusliigaa Nurmon Jymyn riveissä.
Viikonloput menevät usein pelireissuilla, joten kotipuolessa hän käy enimmäkseen pidemmillä lomilla.
– Treenien ja opiskelun takia ei välttämättä vapaina
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Rivitalojen välistä tulee esiin lähes tyhjä aukea, jonka keskellä seisoo uusi puusta rakennettu omakotitalo. 20 metrin päässä talon terassilta menee vielä hiihtolatu aukean poikki.
– Voisivat vetää koneella ladut tuohon terassille, niin voisi laskea kotoa suoraan ladulle,
heittää Tuomas Mikkola, talon omistaja.

Koti Kuortaneelta
Näkymästä huolimatta ei olla missään syrjässä, vaan 500 metrin päässä
Kuortaneen keskustasta, jossa sijaitsee kaikki perheelle tärkeät palvelut; päiväkoti, koulu, terveyspalvelut,
päivittäistavarakaupat, harrastukset.
Tässä vuonna 2017 valmistuneessa
hirsitalossa asuu isä Tuomas Mikkola,
äiti Merja Hoffrėn-Mikkola sekä lapset
Veera Mikkola 9v, Senni Mikkola 7v ja
Roope Mikkola 5v.
Kuortaneelle perhe muutti
Jyväskylästä vuonna 2011 Tuomas Mikkolan työn perässä.
Työ olikin Itä-Suomesta lähtöisin oleville Mikkoloille ainoa
perheen yhteys Kuortaneelle.
– Sukulaissuhteita ei tänne
ole, mutta toki 2000-luvun
alusta asti olin työskennellyt
lentopallon parissa ja säännöllisesti käynyt siksi myös Kuortaneella. Lentopalloliiton tarjotessa vakinaisempaa työtä
opistolta, muutto tuli eteen, Tuomas
kertoo.
– Minulla ei ollut mitään käsitystä Kuortaneesta. Kerran olin tainnut
käydä opistolla. Olin kuitenkin äitiyslomalla ja Jyväskylän yliopistoon oli
enää väitöskirja kesken, niin se oli
hyvä aika siirtyä, kun ei ollut mitään

sellaista sidettä enää Jyväskylään,
Merja jatkaa.

Lämmin vastaanotto
Muut yrittivät luoda perheen aikuisiin ennakkokäsityksiä Kuortaneelle
muutosta. Pienemmän paikkakunnan
elämä kuitenkin houkutteli ja perhe
itse oli avomielin muuttamassa uudelle paikkakunnalle. Kuortaneella

Kuvaan ehti perheen äiti Merja
Hoﬀrėn-Mikkola, isä Tuomas Mikkola,
sekä viisivuotias Roope Mikkola.
muualta tuleva uusi perhe otettiin
erittäin lämpimästi vastaan.
– Tuntui, että kun lapsiperhe tänne
muuttaa, niin se otettin avosylin vastaan. Kontaktit syntyivät erittäin luon-
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tevasti puistoissa ja kerhoissa. Sitä oikein kuin imettiin tänne sisälle, Merja
naureskelee.
– Täällä on tietyllä tavalla aktiivinen
lapsiperheyhteisö, jonne on helppo tulla ja toimintaa on heti, Tuomas
komppaa.

Jos kuitenkin rakentaisimme
Perhe oli etsinyt omaa kotia Kuortaneelle muutosta lähtien, mutta
olivat pohtineet rakentamisen
tulevan liian raskaaksi ja etsineet
valmista taloa. Elämä oli asettunut Kuortaneelle, esikoinenkin
aloittanut koulutaipaleensa ja
haaveet omasta kodista jo niin
pitkällä, että perhe päätti lopulta Tuomaksen alkaneesta työttömyydesta huolimatta pysyä
paikkakunnalla ja aloittaa rakentamisen. Kunnan kanssa kaikki
toimi Merjan ja Tuomaksen mukaan hyvin helposti.
– Kunnan kanssa täällä oli helppo hoitaa asioita, kun virkamiesten
puheille pääsee nopeasti eikä ole
ruuhkaa. Lopulta jopa kaavaa saatiin muutettua kivitalokaavasta puutalokaavaksi, kun halusimme tontin
alueelta, jossa ei vielä muita taloja
ollut.

Elämisen hehkua – Arjen helppoutta
Elämisen laatu ja arjen helppous ovat monelle asioita,
jotka vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Arjen helppous
on esimerkiksi sitä, että ei ole pakko lähteä autolla
kauppaan tai viemään lapsia kouluun ja harrastuksiin.
Elämän laatu tulee esimerkiksi siitä, että asuu ihmisten
ympäröimänä, mutta silti keskellä luontoa.

Kuortaneella tämä kaikki toteutuu. Yhden kilometrin säteellä on kaikki palvelut saatavilla kävellen tai
pyöräillen. Kuortane sijaitsee keskeisellä paikalla Etelä-Pohjanmaata. Puolen tunnin ajomatkan säteellä
työssäkäynti- ja palvelualue moninkertaistuu.
Kuortaneelta löydät asumisen monia muotoja oman
elämän tarpeisiin. Omaa kotia rakentaville on myös
saatavilla erikokoisia ja erilaisiin tarpeisiin soveltuvia
tontteja alkaen 1€/m2.
Tarkempaa tietoa tonteista:
www.kuortane.fi tai rakennustarkastaja
Marjukka Latva-Laturi, p. 0400 179 467
Muu asuminen:
Anu Kataja, p. 040 774 8870

Rauhallisuutta
keskellä kaikkea
Sijaintinsa puolesta Kuortane on keskellä kaikkea. Läheltä löytyy paljon
työmahdollisuuksia, sillä alle puolen
tunnin ajomatkan päässä on niin Seinäjoki, Alavus ja Tuuri kuin Lapuakin.
Reilun puolen tunnin päästä löytyy
vielä muun muassa Ähtäri, Kauhava
ja Ilmajoki. Tuomas on löytänyt töitä
Kuortaneelta alakoulun opettajana ja
Merja on töissä Seinäjoella ammattikorkeakoulussa.
Keväällä 2017 perhe viimein muutti omaan vastarakennettuun kotiin.
Perheen Kuortaneelle asettumiseen
vaikutti lopulta paljon se, että kunta
on erittäin hyvä lapsiperheille rauhallisuuden ja hyvien palveluiden takia.
– Etelä-Pohjanmaassa oli jotain sellaista positiivista virettä, ettei ollut
sellaista epätoivoa vaikka välillä kummallakaan ei ollut vakituista työtä,
Tuomas toteaa ja jatkaa,
– ja Kuortaneella ei ahdista. Voi vaan
olla ja mennä.
– Sitten tässä on tietysti äärettömän
kaunis luonto ihan vieressä. Ja peruspalvelut kun on kunnossa ja toimii,
niin kuin Kuortaneella, niin sen jälkeen on perheelläkin arki paljon helpompaa, Merja lopettaa.
Tuomas Ojajärvi
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Kysy lisää,
me autamme
mielellämme.

Kuortaneella tapahtuu

Traktorien vetokisat palaavat Kuortaneelle

Lentopallon Naisten
1-sarja, Kuortane-Jyle
8.4.
Lentopallon Naisten
1-sarja, Kuortane-OrPo
12.4. Sata Suomen vuotta
Kuortaneelta katsottuna
videotaltioinnin ensiesitys kunnantalolla
14.4. Lentopallon Naisten
1-sarja, Kuortane-Viesti
3.5.
Kirjaston toukokuun
näyttelyn avajaiset
3.6.
Soile Yli-Mäyryn
26. kesänäyttely avautuu
21.6. Kuortaneen juhannusjuhlat Kuurnan pihalla
23.6. Motonet GP, yleisurheilun
juhannuskisat
24.6. Lastenteatteri, Lumikki ja
7 kääpiötä ensi-ilta,
Leppälän kylä
14.7. Taidehallin
Tango-Classica-konsertti,
Soile Yli-Mäyryn taidehalli
17.-21.7. Opiskelijoiden
suunnistuksen
MM-kilpailut
19.7. Sata Suomen vuotta
Kuortaneelta katsottuna
videotaltioinnin esitys
kunnantalolla
16.-22.7. Kuortaneen
Kuhina-viikko, tapahtumia
ympäri kuntaa.
20.-21.7. Kuortaneen
Kuhina-markkinat
18.8. Traktoreiden vetokisat
Leppälän kylässä,
Mäkitie 35.
18.8. Elofestivaalit
Leppälän kylässä

Kuortaneen Leppälänkylässä kävi alkukesäisin kuhina 1990–1997, kun kylän raitilla
pidettiin traktoreiden vetokisoja. Nyt ahkera kylän väki on päättänyt herättää historiallisen tapahtuman uudelleen henkiin. Idea kisojen uudelleen järjestämisestä tuli
kylälle muuttaneelta
nuorelta
mieheltä.
Tänä kesänä traktorit
kisaavat siis jälleen
Leppälän maa- ja
kotitalousseuran järjestämässä tapahtumassa 20 vuoden
tauon jälkeen.

Kuortaneen kunnan
kesätyöt 2018
Kuortaneen kunta työllistää kuortanelaisia nuoria, jotka ovat syntyneet
1997-2002.
Kesätyön jakso on pääsääntöisesti
kaksi viikkoa ja palkka tältä ajalta on
250 €. Työpäivän pituus on 6h/päivä.
Työpaikat ovat tarkoitettu heille, joilla
ei ole muuta työtä kesäksi.
Työnhaku on avoinna 26.2.–
16.4.2018 välisenä aikana.

Kuvakaapppaus YouTubesta

1.4.

Vetokisoissa ideana
on saada traktorin
perässä oleva painava kuorma vauhdilla
mäen päälle. Maaliin
päässeistä voittajan ratkaisee lopulta nopein aika. Traktorien ominaisuudet paljastuvat vasta kisapaikalla, joka mahdollistaa yllätysvoittoja. Myös kuljettajien taito on
ratkaisevassa asemassa. Traktorit sarjoitetaan tehojen mukaan ja kärryjä on kolmea
erikokoista. Traktoreita ei erikseen varustella vaan normaali vetokoukku ja liikennevakuutus riittää osallistumiseen.
Vetokisojen yhteydessä Leppälän kylässä järjestetään Elofestivaalit, jossa on tapahtumaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Luvassa on myös esiintyjiä Suomen huipulta.

Kunnon euro
Sanotaan, että jokainen liikuntaan satsattu
euro tulee moninkertaisesti takaisin. Liikkumattomuudesta johtuvat sairaudet maksavatkin yhteiskunnalle monella tasolla.
Kuortaneella kunta haluaa tästä syystä tosissaan panostaa kuntalaisten liikkumiseen
ja tukea tätä mahdollisimman paljon.
Vuoden 2018 alussa tuli voimaan kunnanhallituspäätös, jossa kaikkien kuntalaisten
liikuntaharrastusta tuetaan niin, että jokaisesta Urheiluopiston liikuntakortille ladattavasta käyntikerrasta veloitetaan käyttäjää 1,00 €/käyntikerta.
Kuntalaiset pääsevät liikkumaan euron kertahintaan monin eri tavoin. Voidaankin jo
siis puhua ihan kunnon eurosta.

Kaavakkeita on saatavana kirjastosta,
kunnantoimistosta ja kunnan nettisivuilta.
Kaavakkeet voi palauttaa kunnantoimistoon tai kirjastossa olevaan laatikkoon.
Ympäristöosasto työllistää kahden
viikon lisäksi myös muita henkilöitä,
näitä paikkoja haetaan samalla kaavakkeella. Henkilön tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Paikkoja on rajoitetusti.
Palkkaus näissä sovitaan erikseen.
Hakemuksen voi palauttaa arto.oja-
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la@kuortane.fi tai kirjekuoressa kunnan infoon, kuoreen merkintä Arto
Ojala.
Lisätietoja voit kysellä:
– varhaiskasvatus:
elina.vainionpaa@kuortane.fi
– ympäristöosasto:
arto.ojala@kuortane.fi
– nuoriso:
annukka.salminen@kuortane.fi
Myös yritysten kesätyötuki, 200€ per
nuori, on haettavissa.

Kuortaneen kunnan työttömyysprosentti on koko Suomen alhaisimpia.
Pienet työttömyysluvut tuovat mukanaan kuitenkin toisenlaisen ongelman, nimittäin työvoimapulan. Etenkin alueen metalliteollisuus on viime
vuosina kipuillut tekijöiden puutteesta. Koska töitä riittäisi Kuortaneella
useissa metalli-alan yrityksissä, päättivät Kuortaneen teollisuuspalvelut,
Manor Oy, Karjalan paja sekä JL-metals järjestää keväällä 2018 yhteisrekrytoinnin tekijöiden löytämiseksi.
- Alun perin ajatus lähti siitä, että
eiköhän tämä ole kaikkien meidän
kuortanelaisten metallialan yritysten
ongelma, niin päätettiin kokeilla tällaista yhteisrekryä ja koulutusta, kertoo Kutepa Groupin toimitusjohtaja
Juha Kattelus.
Yritykset etsivät yhteisrekryn kautta
niin metallialasta kiinnostuneita alan
vaihtajia, opiskelunsa päättäviä kuin
jo valmiita tekijöitä. Apua rekryyn saatiin Kuortaneen kunnan, ELY-keskuksen sekä alueen TE-toimiston kautta.
Tekijöiden koulutuksesta yrityksiin
otti vastuun Järviseudun ammatti-instituutti. Tavoitteena oli yrityksen
tarpeisiin keskittyvä koulutus, jonka
avulla ammattitaitoisia työntekijöitä
koulutetaan suoraan yritysten palvelukseen.

Kuortaneella metallialalla ei työt
tällä hetkellä näytä loppuvan ja ala
kaipaa jatkuvasti lisää työvoimaa.
Haku tämänkertaiseen rekrykoulutukseen päättyi ennen nokipostin ilmestymistä, mutta mikäli ala
kiinnostaa, kannattaa töitä alueen
yrityksistä kysellä. Katteluksen

Liiketoiminta liitoon Kuortaneella!
-luentosarja yrittäjille
ti 10.4. klo 18-21
to 26.4. klo 18-21
to 17.5. klo 18-21

mukaan metallialalla pääsee pitkälle, kunhan vain tahtoa löytyy.
– Olen aina sanonut, että jos ihmisellä on halua, niin kaikista kyllä
hitsareita saadaan tehtyä.

Tuomas Ojajärvi

ILMOITA NOKIPOSTISSA

Tehokas pk-yrityksen markkinointi
Kati Viikilä Myynninmaailma Oy
Some liiketoiminnan työkaluna
Anu Yliselä Myynninmaailma Oy
Palvelumuotoilu – asiakaskokemukset hyödyksi
Esa Savola Seamk Liiketoiminta ja kulttuuri

Luentoihin voi osallistua sekä yrittäjänä että yrityksen työntekijänä.
Luentojen osallistumismaksu on yksittäin 50 € +alv 24% ja koko luentosarjan yhteishinta 150 € +alv 24%. Osallistumiset laskutetaan luentosarjan jälkeen.
Ilmoittaudu yksittäin tai koko luentosarjaan: jyri.saranpaa@kuortane.fi
Ilmoittautumiset viimeistään tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Syyskaudella järjestetään luentosarja yrityksen taloudesta, verotuksesta ja strategiatyöstä.
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Nokiposti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa ja se jaetaan Kuortaneella kaikkiin kotitalouksiin.
Mikäli haluat ilmoittaa tulevissa
lehdissä, pyydä sähköpostisi liittämistä Nokipostin postituslistalle osoitteessa: tuomas.ojajarvi@
kuortane.fi tai soita 0400 832 776
Seuraava nokiposti ilmestyy viikolla 25 ja sen aineisto on oltava
perillä 6.6. mennessä osoitteessa:
viestinta@kuortane.fi
Päätoimittaja Tuomas Ojajärvi

Lastenteatteria kesällä Kuortaneella
Kesällä Kuortaneella nähdään pitkästä aikaa lastenteatteria, kun Lakeudenportin kansalaisopisto esittää
Leppälän maamiesseurantalolla näytelmän Lumikki
ja 7 kääpiötä. Näytelmän ohjaa pitkään kesäteatteria
Kuortaneelle tehnyt Tuula Hankaniemi. Näytelmän
ensi-ilta on juhannuksena 24.6. klo 17. Lippuja voi ennakkoon tiedustella ja varata kunnan kulttuuritoimelta.
Liput esitykseen 12€.
Näytelmän esitysajat:
su 24.6. klo 17, ensi-ilta
ke 27.6. klo 18

to 28.6. klo 18
su 1.7. klo 13 ja klo 17

ti 3.7.
to 5.7.

klo 18
klo 18

la 7.7.
su 8.7.

klo 16
klo 18

Kulttuuritoimi tiedottaa
8.4.

Kevyesti keskellä päivää klo 14:00
Kuortaneen Lukiolla.
Esiintyy mm. Vinteliska, Säpäkät, FolkKanat ,
Viihdekuoro. Ilmainen sisäänpääsy.

21.6.

Juhannus Pippalot klo 18.00 alkaen
kauppakeskus Kuurnan edessä.
Ohjelmassa mm. Tanssia, laulua, tikkakisaa, vihdan tekoa
jne. Myynnissä kahvia, makkaraa, muurinpohjalettuja.

6.6, 13.6 sekä 20.6 klo 18.00
Pelataan Mölkkyä Avarin koulun kentällä.
Tervetuloa kaikki innokkaat pelaajat.

13.7.

Philomelan ”Ja muualla tuuli soi” -konsertti
Kuortaneen lukiolla klo 19.00.
Kuorossa esiintyy mm. kuortanelaissyntyinen
Kirsi Hyyppä. Liput tulevat myyntiin 20.4. hintaan 15€
Lippuja on rajoitetusti.
Myynti Kuortaneen kulttuuritoimessa ja kunnan infossa.

16.6. Kirppis-ralli Kuortaneella klo 10.00-16.00
Ilmoittaudu mukaan yksin tai kaverin kanssa, kertoen
paikan missä myytte ja mitä myytte. Tai voit ilmoittautua
peräkonttikirppistyylillä Alvarin koulun pihaan.
Ralli toimii samalla tyylillä kuin suuren suosion saanut
Alajärven kirppisralli viime kesänä.
Mukaan ilmoittautumiset 1.6.2018 mennessä kulttuuritoimeen Annukalle.

22.7.

Kuurtanespäivän juhla talomuseolla
klo 12.00 alkaen

Tietoja eri tapahtumista saat kultturitoimen
nettisivuilta sekä facebookista.

Klemetti-seura tiedottaa
18.7.

Heikki Klemetin kesäillan urkukonsertti
kirkossa klo 19.00 alkaen.
Esiintyy mm. Jimi Järvnen, Tommi Niskala ja
Mari Järvinen. Illan juontaa Kirsi Hyyppä.
Ohjelma 15€ tuntia ennen ovelta. Käteismaksu.

Klemettiseuran jäseneksi voi liittyä
maksamalla 10€ jäsenmaksun:
SP FI04 49 24 00 10 03 27 09 tai
OP Fi 66 5187 0120 0250
Ilmoita viestikenttään nimesi ja osoitteesi.
Voit seurata toimintaa myös Facessa.

Terveisiä Kirjastosta
Ajankohtaista
Ke 11.4. klo 13-18 Markku Honkola opastaa kirjaston
Digitilan laitteiden, tietokoneiden ja tablettien
käyttössä. Voit ottaa mukaan oman laitteesi.
(Ei älypuhelimien käytön opastusta.)

Uusia verkkopalveluja
asiakkaiden käyttöön
Rockway, e-palvelu, jonka avulla voi opetella musiikin
soittamista. Naxos Spoken Word,
noin 6 000 äänikirjan kokoelma.
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Lakeudenportin
kansalaisopisto

Sata Suomen vuotta
Kuortaneelta katsottuna
taas nähtävissä
Viime joulukuussa suuren suosion
saanut monitaiteellinen näytelmä,
Sata Suomen vuotta Kuortaneelta
katsottuna, on jälleen nähtävissä.
Näytelmästä tehty taltiointi esitetään
Kuortaneen kunnantalon valtuustosalissa torstaina 12.4. klo 18 alkaen
sekä kesällä Kuortaneen kuhinoiden
yhteydessä torstaina 19.7. klo 18 alkaen. Taltiointi on tulossa myöhemmin myös julkiseen jakeluun Kuortaneen kunnan youtube-kanavalle.
Julkaisuajankohtaa ei vielä ole varmistettu.

Kyläseurat tiedottaa
Salmen kyläseura
Perinteinen pääsiäiskokko
Salmirannassa, Salmentie 82,
pääsiäislauantaina 31.3 klo 18.00.
Puffetti ja iloista tunnelmaa.
Tervetuloa.

Hygieniapassikoulutus 8198210
Väentuvalla ke 11.4.-18.4.2018
klo 18-21.
Opettajana Asta Asunmaa
Kurssimaksu 75€
Ilmoittautumiset 6.4.2018 mennessä.
Kurssi sisältää luennot ja
loppukokeen.
Omenapuun leikkaus 7103206
Väentuvalla to 3.5.2018 klo 18-21.
Opettajana toimii Marko Ahola
Kurssin hinta on 10€
Ilmoittautumiset 27.4.2018 mennessä
Haluaisitko alkaa opiston
opettajaksi, otahan yhteyttä ja
sovitaan asiasta.
Uusia kurssiehdotuksia otetaan
vastaan.
Opiston kevätkausi päättyy 8.4.2018.
Yhteydenotot opiston merkeissä
puh. 040 739 4451 tai
annukka.salminen@kuortane.fi

suuhun pantavaa.
Noitatanssia hyvällä kelillä!
Mäyryn Kyläyhdistys Ry
Pääsiäiskokko lauantaina
31.3. klo 18:00 alkaen.
Kokko järjestetään entisen
Mäyryn koulun edessä pellolla.

Nuorisotoimi
26.3.2018 klo 18.00
Pääsiäispuun koristelua &
pääsiäisen perinteet
Väentuvalla klo 18.00 alkaen.
26.4 6-lk ilta Väentuvalla
klo 18.00- 20.30
22.5 9-lk ilta Väentuvalla
klo 18-20.30
25.5 Viimeinen nuorisokahvila
12.6-15.6. RaTaHoo-leiri kuortaneen
yhteiskoululla. Leiri toteutetaan
päiväleiri tyyppisesti alkaen klo 10.00
ja päättyy klo 17.00. Leiri on
tarkoitettu kaikille 2011 ja
myöhemmin syntyneille.
Leirin hinta on 40 €.
Ilmoittautumiset Kuortaneen
nuorisotoimeen.
Toteuttajina kunnan ja seurakunnan
-nuorisotyö sekä 4H-yhdistys.
Ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava ruoka-aine allergiat
sekä paidan koko.
Muista seurata nuorisotoimea
facessa!

La 21.7. Kuhinoiden juhlaseminaari
Su 22.7. Kesäkuurtanelaasten
kirkkopyhä ja kirkkokahvit
Kesäkuurtanelaisten hallitus 2018
Erkki Murtomäki pj.,
erkki.murtomaki@netikka.fi
Eeva-Maija Mäki-Maunus vpj.,
eeva-maija.maki-maunus@
kuusnetikka.fi
Sirkku Koski, sihteeri,
sirkku.koski@skv.fi
Heli Rasku, tal.hoit.
helirasku@gmail.com
Seija Vanhamäki,
seija.vanhamaki@outlook.com
Markus Aaltonen,
markus.aaltonen@kolumbus.fi
Aino-Maija Niemelä,
ainomaija.niemela@gmail.com

Länsirantaaset
järjestää perinteisen pääsiäisvalakian
Länsirannan venesatamassa
“lankalauantaina” 31.03.2018.
Pääsiäisvalakia (kokko)
sytytetään klo 19.30
Tervetuloa!

Ruonan Rinki ry
Järjestää perinteisen pääsiäisvalakian 31.3. Rinkirannassa
(Niemiskyläntie 60).
Kokko sytytetään klo 19.00.
Buffetista makkaraa ja virvokkeita.
Lämpimästi tervetuloa!

Leppälän maa- ja kotitalousseura
Pääsiääsvalakia pääsiäislauantaina
klo 19.00 Mertatiellä
Suklaamunia ja muuta

Kesäkuurtanelaiset ry
La 30.6. yhteislaulua
Kotiseutumuseolla, oopperalaulaja
Hannu Ilmolahti

Näyttelyt
5.4.-26.4.

Palveluaika					
ma-ke klo 12-19 • to-pe klo 12-16
Arkipyhien aattoina klo 12-16
Itsepalveluaika
ma-su klo 9-21
Tapaamisiin! Helinä ja Merja
joka päivä, myös juhlapyhinä

3.5.-22.5.

kansalaisopiston
kädentaitajien näyttely
kansalaisopiston
kuvataidekoululaisten
näyttely
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KESÄPESÄ-KIOSKI KIRKKORANNASSA
Toukokuussa auki jo joinain viikonloppuina sekä virallisesti AVOINNA 4.6.-12.8. MA-SU KLO 12-20. Seuraile ilmoitteluamme.

APUA ARKEEN -KOTIPALVELU
Tarvitsetko apua kodin askareisiin? Esim. viikkosiivoukseen, ikkunoiden pesuun, ulkoilutusapuun, ym. Ammattitaitoiset kotipalvelutyöntekijämme tulevat auttamaan
kodinaskareissa. Haravointi ja ruohonleikkuut onnistuu
myös ahkeran nuoren Erjan toimesta.
Palvelua voi ostaa myös lahjaksi. Palvelu on kotitalousvähennyskelpoista.

LANNOITESÄKKIKERÄYS:
Kesäksi jälleen tulossa. Ilmoittelemme tarkemmin lähempänä, kun aikataulut varmentuu.

LASTENHOITOPALVELU
Tarjoamme tilapäistä lastenhoitoapua esim. vanhempien
asiointien, harrastusten ym. menojen ajaksi. Kaikki hoitajat ovat koulutettuja ja yli 14-vuotiaita nuoria. Lastenhoitajat ovat työsuhteessa 4H-yhdistykseen.

Kuortaneen 4H-yhdistys
Keskustie 45 (Kauppakeskus Kuurna),
p. 040 596 5539, kuortane@4h.fi

Olotila Majantalli, os. Majantie 2.

Kevään ohjelmaa:
27.03.18 Omaishoitajat ja läheiset yhdistys
10.04.18 Diakonia - K.Valkama
17.04.18 Eläkeliitto - H.Toivola
24.04.18 Syöpäkerho - R.Siukola
08.05.18 Omaishoitaja ja läheiset ry Helena Juurakko
15.05.18 Ikäihmisten neuvosto - A.Salminen
22.05.18 Kuusiolinna Terveys Oy

Olotila on ikäihmisten oma paikka, joka tarjoaa mahdollisuuden yhdessäoloon, palveluohjaukseen, toimintatuokioihin,
ystävien tapaamiseen, lehden lukuun, jumppahetkiin mm.
Vastuutahona toiminnalle on Kuortaneen kunnan perusturva,
yhteistyökumppaneita ovat kaikki eläkeläisjärjestöt, Ikäihmisten neuvosto, Seurakunta, SPR, 4H sekä muut toimijatahot.
Olotilaan on tervetullut jokainen kuortanelainen ikäihminen.
Se on kävijöille maksuton, kahvimaksu on vapaaehtoinen.

Sydänlämpimästi Tervetuloa!

Kuortaneen seurakunta kutsuu mukaan

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT ry
Kevään ja kesän ohjelmaa.

sunnuntaisin klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa
13.3. Sanan ja rukouksen ilta klo 18 kirkko
18.3. Loppilainen naiskuoro Timotei,
joht. Anneli Julén, klo 16 kirkko
27.3. Hiljaisen viikon kirkkoilta klo 19 kirkko
28.3. Kynttiläkirkko klo 9.30 kirkko
28.3. Kinkerit klo 19 srk-talo
29.3. Ehtoolliskirkko klo 19 kirkko
30.3. Pitkäperjantain jumalanpalvelus klo 10 kirkko
1.4.
Pääsiäispäivän messu klo 10 kirkko
2.4.
Sanajumalanpalvelus klo 12 kirkko
14.4. Mahdollisuus muutokseen! -missiotilaisuus,
mukana evankelista Eliina Heinonen,
klo 18 kirkko
15.4. Lähetyslounas klo 11-12.30 srk-talo
17.4. Sanan ja rukouksen ilta klo 19 srk-talo
22.4. Vauvakirkkohetki (kellonaika vielä avoin) srk-talo
8.5.
Sanan ja rukouksen ilta klo 19 srk-talo
27.5. 50 vuotta sitten ripillepäässeitten messu
ja juhla, klo 10 kirkko ja srk-talo
8.7.
Kuortaneen oma konfirmaatio klo 10 kirkko
18.7. Urkukonsertti klo 19 kirkko, Klemettiseura
22.7. Kesäkuurtanelaisten kirkkopyhä klo 10 kirkko

Omakustanteiset lounastreffit klo 13.00 Mäyryn Nesteellä 6.4., 3.5. ja 7.6. Voit lounastaa tai vaikka juoda vain
kupposen kahvia kanssamme.
Torstaina 17. toukokuuta kokoonnumme Seniorikävelyn
merkeissä Kympin maastossa. Luvassa on perinteiset
korppukahvit ja nuotiomakkarat.
Perjantaina 15. kesäkuuta lähdemme yhdessä Alavuden
senioreiden kanssa kesäretkelle Päijänteen risteilylle
ja Riihivuoren kesäteatteriin katsomaan ”Kesäloma soi”
-esitystä, missä tähtiroolissa on Maria Lund.
Perjantaina 20. ja lauantaina 21. heinäkuuta
kesän kohokohta eli Kuhinat lättyineen ja arpoineen.
Jos toimintamme tuntuu innostavan sinua,
niin lähde rohkeasti mukaan joukkoomme.
Ota yhteyttä eilakuokka@gmail.com
tai 040 563 9651 Eila Kuokka.

Kuuloseuloja Kuurnan pihalla
Etelä-Pohjanmaan kuuloauto saapuu Kuortaneelle torstaina 17.5. ja tekee kuuloseuloja klo 9-16 välisenä aikana
kauppakeskus Kuurnan pihalla. Järjestäjänä Kuuloliitto ja
Etelä-Pohjanmaan kuuloyhdistys ry.

SIUNAUSTA KEVÄÄSEEN,
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT MUKAAN!
Katso tarkemmat tiedot www.kuortaneenseurakunta.fi
ja Viiskuntalehti.
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KUORTANEEN
IKÄTORI
(Oivankulma)
Keskustie 48 A 7,
63100 Kuortane

Ikätorin
maksuttomat
palvelut yli
65-vuotiaille

MUISTIKAFFILA
klo 11–13 – poikkea kaffille!

IKÄTORIN VERTAISPARKKI
klo 11–13 omaishoitoperheille

pe 16.3.18
pe 20.4.18
pe 18.5.18
pe 15.6.18

Omaishoitajan ja hoidettavan yhteinen parkki.
Mahdollisuus ruokailuun (6,82€/ruokailija) ja
kuljetukseen (8€/meno-paluu).
Ilmoittautumiset viimeistään edellisenä päivänä
puh. 040 674 7756

Reenivintin/muistikahvilan Kotaretki
Majarannan kodalla

REENIVINTTI klo 11–13

Vertaisparkin ohjelmaa klo 12 alkaen:

Aivovoimistelua eri menetelmin. Kahvi.
pe 23.3.18
pe 20.4.18
pe 18.5.18
pe 15.6.18
Reenivintin/muistikahvilan Kotaretki
Majarannan kodalla

pe 9.3.2018

Lepo ja uni - Finfami Etelä-Pohjanmaan
ry:n omaiskamarin aluetyöntekijän
Teija Matalamäen kanssa keskustelllen
pe 13.4.2018 Kuulohuoltoyhdistyksestä Terttu Salo
kertoo kuulolaitehuollosta, kuulosta ja
tasapainosta.
Vieraana audionomi Riitta Ojaharju
pe 4.5.2018 Keskustelua omaishoitajuudesta
pe 8.6.2018 Kotaretki Majarannan kodalla

KUNTOUTUSTA YLI 65-VUOTIAILLE
MAKSUTTA
Ikätorin avoin jumpparyhmä ikäihmisille maanantaisin,
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo.15.00-15.45 (ei ilmoittautumista) Fysioterapeutti Elina Mäki-Hallila puh. 040 829
1053

Ohjaajat Helena Juurakko ja Marjo Rantanen
puh. 040 674 7756

MUISTIHOITAJA

PALVELUOHJAUS

Helena Juurakko puh. 040 674 7756
Kotikäynnit, muistin laajemmat testit sekä jatkotutkimuksiin ohjaaminen

Palveluohjaaja Terttu Happonen puh. 044 550 1858
Kartoituskäynnit, omaishoidon yhdyshenkilö,
ennaltaehkäisevät kotikäynnit.

Kuortaneen terveysasema
Keskustie 55, 63100 Kuortane
Avoinna
Ma – ke klo 8 – 16
To – pe klo 8 – 15

Terveysasema on suljettuna 30.4.2018.
Ajanvaraus lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle
Ma – pe klo 8 – 11
Puh. 06 2525 7945
Ensiapu ja kiireellinen hoito
Ajanvaraus keskitetysti Alavuden pääterveysasemalla
Puh. 06 2525 7612
Tutkimusvastausten kysely
Ma - pe klo 13 - 15
Puh. 06 2525 7945

Laboratorion näytteenotto arkisin 7.30-9.30, ajanvaraus Kuusiolinna.fi verkkosivuilta tai puh. 06 2525
7050 ma-pe klo 12.00–15.00. Huomioithan, että puhelimeen vastataan vain ajanvarausaikana.
Kuusiolinna Terveys on myös mukana Yrittäjät Areenalla messuilla 21.-22.4.2018, tervetuloa!
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Tervetuloa
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K U O R TA N E E N U R H E I L U O P I S T O L L E

R AV I N T O L AT AV O I N N A
JOKA PÄIVÄ

Buffetit Eppulassa
klo 11.00 – 13.30 ja 16.30 – 19.00
Uusi houkutteleva Á la carte-lista!
Pääsiäisenä listalla 23.3. – 2.4.
herkulliset kalamenu ja karitsamenu
Vapuksi vappuherkkuja
Terassin kesäkauden avajaiset 9.6.
livemusaa + Dj, vapaa pääsy!
Apteekin palvelupiste kioskissa,
avoinna päivittäin 7.00 – 21.00

JÄÄHALLIN
YLEISÖVUOROT
8.4
8.4
20.4
20.4
22.4
22.4
29.4
29.4

14.30-16.00 Luistelu
16.30-18.00 Mailallinen
17.30-19.00 Mailallinen
19.00-20.30 Luistelu
14.30-16.00 Luistelu
16.30-18.00 Mailallinen
14.30-16.00 Luistelu
16.30-18.00 Mailallinen

Olli Rahnaston tenniskurssit
Aikuisten alkeisryhmä ja jatkoryhmä,
6-12 -vuotiaille SimmariTennis.
Kurssit su-to, 30 opetustuntia!

Ajankohdat 2018:
24.-28.6.

15.-19.7.

1.-5.7.

22.-26.7.

8.-12.7.

29.7.-3.8.

K U O R TA N E . C O M /

S

P

O

R

TENNIS

T

Uusi lasten ja nuorten liikuntaleiri.
Kaksi huippuhauskaa päivää erilaisia
lajeja kokeillen. Teemat: New Games,
Dance, Outdoor, Combat, Ballgames,
Games. Leirin hinta vain 79€/leiri
täysihoidolla!
K U O R TA N E . C O M / S P O R T C A M P

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

Treenausleirit lajia aktiivisesti
harrastaville lapsille ja nuorille!
Leireillä syvennetään lajitaitoja ja opitaan treenaamaan
monipuolisesti huippuympäristössä.

Pesäpallo
Cheerleading
Football Camp
Tyttöpaini
Salibandy
Telinevoimistelu

K U O R TA N E . C O M / T R A I N I N G C A M P

UUDET
Olympic
Tr a i n i n g
CenterKuortaneen Urheiluopisto
Opistotie 1, 63100 Kuortane
puh. 06 5166 111, kuortane.com

tuotteet
SHOPISSA

Hockey Camp ja
maalivahtikoulu
Lentopallo
Paini/pojat
Taitoluistelu
Salibandy

