
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.

Tunnus sloganin kanssa

Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam 

si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con com-

mo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et 

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

Takanen innostui 
teatterista        

Leppälän-
kylässä

Kuortaneen tiedotteita
ja kesätapahtumia
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Kuortaneen kunnan tiedotuslehti 2/2018

Tunnus sloganin kanssa

Abo. Et quam explaut reribusdame raepratquam, ut ipsum vit ad maximusdam 

si net labo. Ullupta ni demosam niminvel im reperi berecae coreheni con com-

mo quae velestorio. Us, nonem inciam evenditate nonsequas am quam ad et 

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



Kunnantalo suljettu 2.-29.7.2018

VARHAISKASVATUSASIOISSA yhteys päiväkoti 
Kuperkeikkaan puh. 040 5441 488 / johtaja tai 
040 6484 422 / osasto
KIRJASTO palvelee normaalisti. puh. 040 6683 336
RAKENNUSTARKASTUS Katselmuksia voi tilata 
maanantaista torstaihin numerosta 0400 179 467 tai 
044 5502545 (Arto Ojala)
ASUNTOTOIMISTO suljettu 28.6.-15.7. 
Kiireelliset asuntoasiat 16.7. alkaen 040 774 8870. 
MAATALOUSASIAT sähköpostiosoitteeseen: 
maaseututoimi@seinajoki.fi
SOSIAALIPALVELUT (06) 2525 1201 (Kuussote) 
KOTIHOITO toimii normaalisti kesäaikana. 
Palveluvastaava puh. 044 550 1138 
TERVEYSPALVELUT kiireetön hoito (06) 2525 7945, 
ensiapu ja kiireellinen hoito 06 2525 7612 (24h/vrk)

KESÄAJAN PÄIVYSTYSNUMEROT

KUUSIOLINNAN KESÄSULUT

Terveysaseman lääkärinvastaanotto, 
lääkärinvastaanoton toimisto ja 
hoitotarvikkeiden jakelu, laboratorio-
näytteenotto ja neuvolat ovat 
suljettuina Kuortaneella 16.-29.7.2018.

KUORTANEEN HAMMASHOITOLA
on suljettuna 9.7.-6.8.2018

KUORTANEEN TYÖTERVEYSHUOLTO
on suljettuna 9.-29.7.2018

KUORTANEEN TERVEYSASEMAN FYSIOTERAPIA 
on suljettuna 16.-29.7.2018

KUORTANEEN TOIMINTAKESKUS 
on suljettuna 2.-30.7.2018

KUORTANEEN IKÄTORI on suljettuna 2.-30.7.2018

Kuhinaa Kuortaneella
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Suomen kesä on lyhyt ja tapahtumia 
täynnä. Tämä näkyi myös huhtikuus-
sa järjestetyillä Tampereen kotimaan 
matkailumessuilla, joissa Kuorta-
nekin oli esillä. Pienet kunnat ja isot 
kaupungit kilpailivat vieri vieressä ke-
sämatkailijoista, yrittäen parhaansa 
mukaan erottautua joukosta.

Kuortane tunnetaan ainakin messu-
kävijöiden mukaan urheiluopistosta, 
golf-kentästä sekä Soile Yli-Mäy-
ryn taidehallista. Kuortane voitaisiin 
kuitenkin tuntea vieläkin paremmin 
myös puhtaasta luonnosta, joka tar-
joaa matkailijalle monenlaista toimin-
taa sekä rikkaasta, monimuotoisesta 
kulttuurielämästä. Kuortaneen kesä 
todella on moniin muihin verrattuna 
tapahtumia ja kesätoimintaa täynnä.

Puhdas luonto tarjoaa monenlaisia 
mahdollisuuksia luontomatkailuun. 
Erilaiset vesistöt alueella mahdollis-
tavat niin uimisen, kalastuksen kuin 
sukeltamisenkin. Monenlaiset ta-
pahtumat tarjoavat kulttuuria useal-
le viikonlopulle ja arki-illalle. Urhei- 

luopiston laaja harrastustarjonta 
yhdistettynä monenkirjaviin tapah-
tumiin Kuorta-
neella, antaisi 
mahtavat puit-
teet tarjota mo-
nipuolisia elä-
myksiä yhdellä 
kertaa moneksi 
päiväksi.

Tapahtumien 
ympärillä rimaa 
tulisi myös roh-
keasti nostaa 
seuraavalle ta-
solle. Ei kannata tyytyä siihen, että 
oma väki tietää tapahtumat. Hienoja 
tapahtumia pitää uskaltaa rohkeasti 
markkinoida kauemmaksi ja lähteä 
tavoittelemaan suurempia yleisö-
määriä. Se rima tulee kuitenkin nos-
taa itse. Sitä ei muut tee järjestäjien 
puolesta.

Lisäksi pienen kunnan pitää pystyä 
tekemään vahvaa yhteistyötä kaik-
kien alueella toimivien kesken. Toisen 

tapahtuman menestys ei ole toiselta 
pois, mutta yhdenkin tapahtuman 

menestys voi 
tuoda kaikil-
le paljon lisää. 
Siksi markki-
noinnissa kan-
nattaisi tehdä 
paljon yhteis-
työtä ja tehdä 
e s i m e r k i k s i 
yhte ispaket-
teja tapahtu-
majär jes tä j i -
en, toimintaa 
järjestävien ja 

majoittajien kesken.

Kuortaneella todellakin on kuhinaa, 
eikä vain kesällä, vaan läpi vuoden. 
Se kuhina vain pitää yhteisvoimin 
pystyä valjastamaan koko kunnan 
menestykseksi.

Tuomas Ojajärvi
viestintä-

koordinaattori



Tervetuloa kesään!
Kesä tuli kerrankin ajoissa. Tätä kolumnia kirjoittaessa 
toukokuun puolivälissä kesäinen sää on hellinyt suo-
malaisia jo pari viikkoa. Näyttää vah-
vasti siltä, että kesä on tullut jäädäk-
seen.
 
Kuortaneen Urheiluopistolle kesä on 
parasta aikaa. Varauskirjat täyttyvät, 
ja myös luonto näyttää parastaan. 
Odotukset kesälle 2018 ovatkin hy-
vät. Huhtikuun lopussa valmistunut 
Kostintupa-majoitusrakennus tuo 
lisäkapasiteettia huippusesonkiin 
ja mahdollistaa yöpymisten kasvun 
ruuhka-aikoina. Kostintupa on  kuu-
den vuoden aikana jo viides lähes 
identtinen majoitusrakennus, jonka olemme hankki-
neet. Nämä noin 7,5 miljoonan euron majoitusinvestoin-
nit ovat varmistaneet sen, että huonekapasiteettimme 
on laadukas myös nykypäivän vaatimusten kasvaessa.
 
Kesän 2018 aktiviteettitarjontaan on uutuutena tulos-
sa vuokrattavat SUP-laudat. Suppailu liikuntamuotona 
kasvaa vuosi vuodelta ja tarjoaa liikunnallisen tavan 
nauttia Kuortanejärvestä. Toinen kasvava seuraliikunta-
muoto, Frisbee golf, uusiutuu myös. Kiitos Kuortaneen 
Lions Clubin, rataa laajennetaan 18-väyläiseksi. Uudet 
väylät sijoittuvat Opistotien ja järven väliseen kangas-
alueeseen. Luonnosta nauttimiseen suosittelen myös 
Fatbike-pyörillä maastoretkeä alueen metsiin. Maasto-
pyöräilyn kehittämiseksi olemme käynnistäneet Lea-
der-rahoituksella hankkeen, jossa kartoitetaan alueen 
maastopyöräilyyn sopivat reitit yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Hankkeen on tarkoitus valmistua keväällä 2019.

Myös kesän leiritarjontaan tulee mielenkiintoisia uu-
tuuksia. Yhtenä, erityisesti tyttöjä kiinnostavana, jär-

jestämme ensimmäistä kertaa 
keppihevosleirin, jossa pääsee tu-
tustumaan lajin saloihin huippuoh-
jaajien johdolla. Olemme lisäksi ke-
hittäneet lapsille ja nuorille uuden 
SportCamp-tuotteen, jossa pääsee 
matalalla kynnyksellä mukaan ko-
keilemaan itseä kiinnostavia eri la-
jeja.
 
Kuortaneen kesään kuuluu myös 
tapahtumat. Juhannuskisojen li-
säksi kesän päätapahtuma Kuor-
taneella on opiskelijoiden suun-

nistuksen MM-kilpailut 17.-21.7. Pitkin kesää kannattaa 
nauttia myös Ravintola Aallon terassin live-musiikki-
tarjonnasta, tarkemmat aikataulut löytyvät osoitteesta 
kuortane.com.
 
Miellyttävä tapa nauttia kesäpäivästä Kuortaneella on 
myös vierailla golf-kentällä. Pelaajaystävällinen ja viih-
tyisyydestään tunnettu kenttä palvelee golfaajia läpi 
kesän ilman ruuhkia. Kuharannan kauniissa miljöössä 
kannattaa vierailla vaikkei golfia pelaisikaan, sijaitsee-
han se vain lyhyen pyöräilymatkan päässä urheiluopis-
tolta.

Tervetuloa aktiviteetteja ja tapahtumia 

täynnä olevaan Kuortaneen kesään.

Jussi Töyrylä
toimitusjohtaja, Kuortaneen Urheiluopisto
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Kuortaneen Kuhinat 20.–21.7.2018
Heinäkuussa Kuortaneen Kunto ry järjestää taas perinteikkään koko perheen markkina-
tapahtuman.  Tänä vuonna uutta on lähialueen harrastajille, kyläyhdistyksille ja yksinyrit-
täjille tarkoitettu lähitori, jonne järjestävän seuran puolesta tarjotaan 1X1 m2 katokselli-
sia myyntipaikkoja todella edulliseen hintaan 20 €.  Nyt kannattaa hyödyntää edullinen 
mahdollisuus oman toiminnan tai yrityksen esittelemiseen. Hinta on sama, olitpa mark-
kinoilla yhden tai kaksi päivää, mutta jos tarvitset sähköä, niin siitä veloitamme lisäksi 10€.  
Paikkojen varaukset numerosta  044 917 6558  Pasi Staudinger.

Kuortaneen Kunnon jaostoista salibandyjaosto järjestää sählyturnauksen terveysaseman parkkipaikalla ja keilailujaos-
to discon ala-aste ikäisille perjantai-iltana 20.7. urheiluopiston keilahallissa. Kuhinalavalla taattua paikallista musiikki- ja 
kulttuuriosaamista, halukkaille esiintyjille löytyy vielä tilaa.

Kuhinat huipentuvat lauantai-iltana 21.7. kuhinatansseihin Onnen Tähti -yhtyeen tahdissa KuKun majan juuri lakatulla 
lattialla.

Ilpo Koivisto, puheenjohtaja Kuortaneen Kunto ry.

Tu
n

n
u

s slo
g

a
n

in
 ka

n
ssa

A
b

o
. E

t q
u

am
 exp

lau
t re

rib
u

sd
am

e
 rae

p
ratq

u
am

, u
t ip

su
m

 vit ad
 m

axim
u

sd
am

 

si n
e

t lab
o

. U
llu

p
ta n

i d
e

m
o

sam
 n

im
inve

l im
 re

p
e

ri b
e

re
cae

 co
re

h
e

n
i co

n
 co

m
-

m
o

 q
u

ae
 ve

le
sto

rio
. U

s, n
o

n
e

m
 in

ciam
 eve

n
d

itate
 n

o
n

se
q

u
as am

 q
u

am
 ad

 e
t 

p
e

ro
 m

o
 b

e
ru

m
 atis eve

lita te
ctu

rio
 vit fu

g
itati au

t p
o

r au
tate

nt q
u

ib
u

s an
d

u
s.



Vain muutamaa päivää aiemmin, ke-
vään aikana kokonaan uusittu teat-
terilava, on saanut pintaansa kiiltä-
vän lakkapeitteen. Koko remontti on 
tehty aktiivisen Leppälänkylän kylä-
yhdistyksen kökkätyönä. Nyt en kui-
tenkaan ole paikalla kyläyhdistyksen 
enkä kökkätyön takia vaan teatteri-
harrastuksen ja näytelmässä esiinty-
vän Eemeli Takasen vuoksi.

Kuortanelainen 20-vuotias Takanen 
on urheilijanuorukainen, joka on pe-
lannut jääkiekkoa, mutta siirtynyt 
fitness-urheilun pariin. Viime vuon-
na hän innostui myös teatteriharras-
tuksesta ja on mukana tämän kesän 
näytelmässä prinssin roolissa. Kipinä 
teatteriin on kuitenkin ollut jo kauem-
min.
– Olen ollut kiinnostunut teatteritoi-
minnasta jo ala-asteelta ja tykkäsin 
osallistua näytelmiin. Yläasteellakin 
olin vielä mukana ilmaisutaidon ryh-
missä, mutta en ikinä lähtenyt mu-
kaan mihinkään harrastajateatteriryh-
miin, Takanen kertoo

Lukioaikana ilmaisutaito ja teatteri 
jäivät koulussa vähemmälle ja Ta-
kanenkin keskittyi enemmän jää-
kiekkoon. Innostus teatteriin syttyi 
kuitenkin uudestaan viime vuonna. 
Kuortaneen urheiluopistolla liikunta-
neuvojaksi opiskelevan Takasen luo-
kalta etsittiin nuoria näyttelijöitä Sata 
Suomen vuotta Kuortaneelta katsot-
tuna -näytelmään ja Takanen ilmoit-

Kulttuurikesää Kuortaneella

Heikki Klemetin
Kesäillan Urkukonsertti

Kuortaneen kirkossa 18.7. klo 19

Ohjelma ennakkoon 10 €, ovelta 15 €,
saatavana Kuortaneen kulttuuritoimelta

Esiinn�ninä Jimi Järvinen
                  Tommi Niskala
                 Mari Järvinen
nnnnn nnnnnnn Kirsi Hyyppä

Liput 15 €, ennakkoon
Kuortaneen kulttuuritoimelta

(Huom.! Lippuja rajoitetusti!)

Tommi Niskala

Ohjaaja: Tuula Hankaniemi

Jimi Järvinen

Philomela-kuoron
Ja muualla tuuli soi

-konsertti
13.7.2018 klo 19

Kuortaneen lukiolla

Leppälän maamiesseuran talolla 

Ensi-ilta
su 24.6. klo 17!

Muut esitykset:
ke 27.6. klo 18
to 28.6. klo 18
su 1.7. klo 13 ja 17
ti 3.7. klo 18
to 5.7. klo 18
su 8.7. klo 18su 8.7. klo 18

Kuortaneen kulttuuritoimi, puh. 040 739 4451
Tervetuloa nauttimaan kunnan kulttuurielämyksistä!

Liput 12 €,
Ryhmälippu 10 € (väh. 10 henkilöä)

Tiedustelut ja varaukset kulttuuritoimelta

Lastenteatteri esittää:
Lumikki ja seitsemän kääpiötä

tautui mukaan.
– Ilmoittauduin johonkin pieneen 
sotilaan rooliin, mutta sitten tulikin 
muutos ja minulle ehdotettiin Eliak-
sen roolia, jossa oli myös vuorosa-
noja. Ohjaaja kuitenkin muutti vielä 
kertaalleen roolitusta ja minulle tuli 
Olavin rooli, jossa olikin jo huomatta-
vasti enemmän opeteltavaa ja lavalla 
oltiin useassa kohtauksesta, Takanen 
innostuu.

Kuortaneella useimpien harrastuk-
set keskittyvät urheiluun. Paikka-
kunnalta löytyy silti paljon muitakin 
harrastusmahdollisuuksia. Takanen 
on nuorempana ollut muun muassa 
4H-toiminnassa ja partiossa. Lisääkin 
harrastusmahdollisuuksia tosin saisi 
Takasen mukaan olla.
– Ehkä kulttuuriharrastuksia saisi olla 
enemmän. Joku lasten näytelmäker-
ho tai vastaava, jossa olisi laulamis-

ta ja näyttelemistä olisi ainakin itseä 
kiinnostanut pienenä.

Personal trainerina opiskelun ohella 
toimiva Takanen haaveilee jo myös 
isommistakin teatterirooleista, mutta 
tulevaisuuden suunnitelmat on kui-
tenkin muulla alalla.
– Haaveena on, että minusta tulisi 
palomies. Tosin jos pääsen pelastus-
opistoon Kuopioon, niin yritän kyllä 
sieltä myös jonkun harrastajateatte-
rin löytää.

Kuortaneella teatteriharrastukseen 
pääsee mukaan Lakeudenportin 
kansalaisopiston kautta.

Tuomas Ojajärvi

Katso Takasen videohaastattelu 
Kuortaneen kunnan 
Youtube-kanavalta

Leppälänkylän maamiesseurantalolla tuoksuu tuore lakka, kun talolla on alkamassa teatteriharjoituk-

set. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Lumikki ja seitsemän kääpiötä kesäteatterin näyttelijät pääsevät 

harjoittelemaan esitystä tulevalla näytöslavalla.

Takanen innostui teatterista

”Leppälän maamies-
seurantalon uudella 
esiintymislavalla 
nähdään kesällä 
lastenteatteri Lumikki ja 
seitsemän kääpiötä.
Takanen näyttelee 
prinssin roolin ja 
Lumikkina nähdään 
Elli Kujansuu.”
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Mitä pihaan saa rakentaa?

Oletko aikeissa rakentaa pihaasi varaston, puuvajan, 
leikkimökin, grillikatoksen tai vaikka pihasaunan?

Erilaisten rakennelmien rakentaminen voi koosta ja pai-
kasta riippuen tarvita rakennusluvan, toimenpideluvan 
tai ilmoitusmenettelyn rakennusvalvontaan.

– Esim. varaston tai puuvajan ( 7-15 m2) sekä aidan ra-
kentaminen asemakaava-alueella ja ranta-alueella 
edellyttää ilmoitusmenettelyä. Haja-asutusalueella 
tämän kokoinen varasto ei tarvitse lupaa eikä ilmoitus-
menettelyä.

– Terassin rakentaminen ei vaadi toimenpiteitä, mutta 
jos terassin kattaa katoksella, jonka suuruus on 10-20 
m2 vaatii se taas ilmoitusta rakennusvalvontaan. Isom-
mat katokset ja terassin lasittaminen vaativat toimen-
pideluvan.

– Jätevesijärjestelmän ja maalämmön asentaminen tar-
vitsee toimenpideluvan.

Kuortaneen kunnan rakennusjärjestyksestä tai raken-
nustarkastajalta voi tarkistaa oman rakennushank-
keen lupatarpeen.

– Pihasaunan rakentaminen edellyttää aina rakennus-
luvan hakemista.

Kuortaneen kunnan rakennusvalvonta on kesälomalla 
2.–29.7.2018 jolloin rakennuslupapäätöksiä ei tehdä. 
Katselmuksia voi kuitenkin tänä aikana tilata numerosta
0400 179 467 tai Arto Ojala 044 550 2545 (ma-to).

Lupahakemuksia ja ilmoituksia voi tehdä osoitteessa 
www.lupapiste.fi

Toukokuun alussa Kuortane oli kunnon palkin-
tosateessa, kun Kuortaneen lukio valittiin vuo-
den 2018 urheiluoppilaitokseksi ja Kuortane 
vuoden Kunnon kunnaksi.

Lukio sai palkintonsa Suomen Olympiakomitean valta-
kunnallisilla urheiluoppilaitos- ja urheiluakatemiapäivillä 
Tampereella. Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman 
johtaja Simo Tarvonen onnitteli voittajaoppilaitosta koros-
tamalla sen roolia huippu-urheilijoiden kasvattajana.

Lukion rehtori, Juha Virtasen mukaan, laajan yhteistyöver-
koston kanssa Kuortaneen urheilulukiosta on kehittynyt 
vuosikymmenten aikana merkittävä osa painopistelajien 
valmennusjärjestelmää.
– Kuortaneen kunnan tavoitteena urheilulukion opetuk-
senjärjestäjänä on toimia yhdessä toimintaympäristön 
kanssa pääyhteistyölajiensa strategisena kumppanina 
huippu-urheilun laadukkaan päivittäis- ja leirivalmennuk-
sen, kaksoisuraratkaisujen, harjoitusolosuhteiden, valmen-
nusosaamisen, kehittymisen seurannan, urheilujohtami-
sen ja asiantuntijapalveluiden tuottajana sekä kehittäjänä, 
kertoi rehtori Virtanen.

Lisäksi Virtanen jatkoi, että useat suomalaiset kärkilajit 
ovat valmiita ohjaamaan potentiaalisia nuoria urheilijoitaan 
sekä henkilö- ja osaamisresurssejaan Kuortaneen ”cam-
pukselle”, missä lukio on tärkeässä roolissa tulevien huip-
pujen kasvattajana.  

Kuortaneen kunta taas palkittiin Pohjanmaan Liikunta ja 
Urheilu (PLU) ry:n vuosikokouksessa. Palkintoon vaikutti 
suuresti Kuortaneen kunnan vahva kaikkien kuntalaisten-
sa liikkumista tukeva toiminta. Vuoden 2018 alussa tuli 
voimaan kunnanhallituksen päätös, jossa kaikkien kun-
talaisten liikuntaharrastusta tuetaan niin, että jokaisesta 
Urheiluopiston liikuntakortille ladattavasta käyntikerrasta 
veloitetaan käyttäjää vain 1,00 €/käyntikerta. Kuntalaiset 
pääsevät liikkumaan euron kertahintaan monin eri tavoin.
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Lukio sai palkintonsa Suomen Olympiakomitean valtakunnallisilla urheiluoppilaitos- 
ja urheiluakatemiapäivillä Tampereella.                       (Kuva Olympiakomitean Twitteristä)

Valtuuston puheenjohtaja Teppo Toivola ja hal-
lituksen puheenjohtaja Annu Ridanpää-Taitto-
nen vastaanottivat PLU ry:n palkinnon.

Kuortane palkintosateessa



Kesäpesästä virkistystä 
rantapäiviin

Kesäpesä on avoinna joka päivä klo 
12-20 aina 12.8. saakka. Auringonot-
tajille Kesäpesä tarjoaa sekä makeaa 
että suolaista, kahvia ja virvokkeita 
sekä tietenkin jäätelöä. Tänä kesänä 
kahvioon saadaan viimein myös kort-
timaksupääte, joten käteistä rahaa ei 
tarvitse välttämättä mukaan. Rannal-
le tulijoille kesäpesästä löytyy myös 
pukuhuoneet ja suihkutilat, jotka ovat 
auki samoin kuin kahviokin
- Kioskista voi myös lainata erilaisia 
kesäpelejä, palloja ja hiekkaleluja-
kin linnojen rakenteluun, jos rannalla 
viihtyy kauemmin ja haluaa uimisen 
ohella muuta tekemistä. Kunhan ta-
varat palauttaa takaisin käytön jäl-
keen, Kämppi toteaa.

Katso video Kuortaneen kunnan 
Youtube-kanavalta

Kuortaneen kirkkoranta on ollut suo-
sittu auringonottopaikka jo vuosikym-
meniä. Paikkaa on kehuttu myös Ete-
lä-Pohjanmaan Rivieraksi. Mahtavalle 
hiekkarannalle on tultu ottamaan au-
rinkoa ja uimaan myös kauempaakin.

Tarjoiluakin on ”Rivieralta” löytynyt jo 
ainakin 40-luvulta saakka. Jo ennen 
talvisotaa Kirkkorannassa toimi Lot-
ta-kioski. 80-luvulla ylemmäs ran-
nasta rakennettiin nykyisinkin samalla 
paikalla toimiva Kesäpesä. Paikalta 
löytyi aikoinaan myös vesiliukumäki. 
Toiminta oli pitkään yrittäjävetoista 
mutta nykyään vetovastuu toiminnas-
ta on paikallisella 4H-yhdistyksellä.
- Yhdestoista kesä lähtee nyt käyntiin 
tätä toimintaa, jolla myös työllistetään 
kuortanelaisia nuoria kesätöihin, ker-
too Kuortaneen 4h-yhdistyksen toi-
minnanjohtaja Sanna Kämppi.

”Paikkaa 
on kehuttu 

myös Etelä-
Pohjanmaan 

Rivieraksi.” 

Kalastuskilpailuja 
Kuortaneella
POHJANMAAN CUP 6/8 
KUORTANEEN OSAKILPAILU
Kuortaneella lauantaina 4.8.2017 
(varapäivä 5.8.2018) 
klo 10–17 Kuortaneenjärvi

Palkinnot: 1. 300€, 2. 200€, 
3. 180€, 4.. 150€ ja
suurin kala 300€ 
lahjakortit Velj. Keskinen

SÄÄNNÖT: 
Kilpailuaika: klo 10–17
Alamitat/kerroin: kuha 45cm (5)
Siirtymät: Alussa ja lopussa 15 minuuttia.
Veneen laskut: 
Länsirannan laituri, Salmen silta.
Kilpailumaksu: 50 euroa/venekunta, 
maksu paikanpäällä. 
Kilpailukortit: 
Palautettava punnituspaikalle.

KUORTANEEN VETOUISTELUN 
MESTARUUSKILPAILU
Kuortaneella lauantaina 4.8.2018 
(varalla 5.8.2018)
klo 10–15 Kuortaneenjärvi

SÄÄNNÖT: 
Kilpailuaika: klo 10–15
Alamitat/kerroin: kuha 42 cm (5)
Kilpailumaksu: 10 euroa/venekunta, 
maksu paikan päällä

SÄÄNNÖT KOSKIEN 
MOLEMPIA KILPAILUJA: 
Kilpailukaloina: kuha, hauki ja ahven
Alamitat/kerroin: 
hauki 55cm (1), ahven 25cm (5)
Kilpailualue: Kuortaneen järvi. Eteläraja 
Pukkisilta, pohjoisraja Salmen silta.
Kilpailukeskus: Kirkkoranta, Kesäpesä.
Pyyntitapa: vain uistelu moottorilla tai 
soutaen, venekuntaa kohden 8 vapaa/
siimaa ja siimaa kohden sallitaan kaksi 
viehettä.
Miehistö: Lukumäärällä ei rajoituksia
Plaanarien, harrilautojen ja täkyraksien 
käyttö on sallittu.

Ei harjoittelukieltoa.
Harjoitusluvat: 3 vrk/10 euroa,
Keskusta: Ala-Honkala Oy (06-5254264), 
Länsiranta: 
Tapani Rinta-aho (0400-120830)
Salmi: Juhani Lepistö (040-5339215)
Tai suoraan tilille: 
Kuortaneen kalastus-seura ry,
Fl59 4913 1040 0144 39 
(mainitse päivät viitteenä 
tilisiirtolomakkeessa)

Järjestäjä: 
Kuortaneen Kalastusseura ry.

YHTEYSHENKILÖT:
Eero Hemminki 041 470 3610, 
eero.hemminki@pp1.inet.fi
Tauno Lampinen 0400 861 884
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Kuortaneen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Sanna Kämppi toivoo hyviä ran-
takelejä tälle kesälle.



Käynti Kaatialassa on 
aina elämys

Kimppa-golfia Kuortaneella

kentelee louhoksella kaksi viikkoa, 
jonka aikana testataan laitteen su-
kellusominaisuuksia. Kaatiala on vali-
koitunut alkutestien tekoon siksi, että 
sukellusta voidaan valvoa ja laite on 
pelastettavissa mikäli vikoja ilmenee. 
Jatkotesteissä laite tulee sukelta-
maan jo satojen metrien syvyyteen.

Tutkimusryhmän toimintaa voi seura-
ta ja siitä kysellä vapaasti louhoksel-
la, testaamiseen on varattu päivittäin 
aikaa kello 7-19 välisenä aikana. Ryh-
mään kuuluu myös geologeja ympäri 
Eurooppaa, joille käynti Kaatialassa 
on ensimmäinen, vaikka oma mine-
raalimme Kaatialaiitti onkin tuttu.

Muistutetaan jo nyt myös syyskuun 
alun Luonto- ja mineraalipäivästä, 
joka kerää perheitä niin Kuortaneel-
ta kuin lähialueeltakin tutustumaan 
Kaatialaan. 

Kaatialassa vierailee vuosittain tu-
hansia laitesukelluksesta ja mine-
raaliharrastuksesta kiinnostuneita. 
Kirkas vesi houkuttelee kenet tahan-
sa uimaan. Koska tahansa menetkin, 
lähes aina siellä on elämää.

Viikoilla 24 ja 25 on Kaatialan Lou-
hoksella entistäkin eksoottisempi 
ja kansainvälisempi tunnelma, kun 
13:n eurooppalaisen tutkimuslaitok-
sen yhteinen Umexmin-hanke (Un-
derwater Explorer for Flooded Mines) 
tekee ensimmäiset sukellusrobot-
titestaukset. Työryhmä on tehnyt jo 
pitkään tuotekehitystä luodakseen 
autonomisen laitteen, joka sukeltaa 
suljettuja kaivoskuiluja luodakseen 
kuiluista 3D-karttoja ja mahdollistaa 
jopa jäljellä olevan saannon arvioin-
tia.

Parikymmenhenkinen ryhmä työs-

Todella lumisen talven jäljiltä golf-pelaajien ilmaantumi-
nen jo huhtikuussa Kuortane Golfin kentälle oli melko yl-
lättävä näky. Samaan aikaan, kun tulvat Kuortaneella oli-
vat pahimmillaan, kierrettiin Kuortaneen kentällä kuitenkin 
pallon perässä. Aikaisin kuntoon saatu kenttä näiden olo-
suhteiden jälkeen tietää hyvää kautta golfin harrastajille 
Kuortaneella.

Tulevalla kaudella tarjolla on muutakin hyvää monelle pe-
laajalla lähialueilla. Kuortane Golf, Botnia Golf Kauhajoelta, 
Härmä Golf ja GolfVirrat tarjoavat  kenttiensä osakkeen-
omistajille ja pelioikeutetuille tuntuvan lisäedun teemalla 
Kimppa-Golf 2018.

Kuusiokuntien yhteinen yri-
tysrekisteri on kokenut kas-
vojenpesun, kun vanhentunut 
järjestelmä uusittiin nykyajan 
vaatimuksia vastaavaksi. Yritys-
rekisteri jalostui samalla myös 
palveluhakemistoksi. Kaikilla 
yrityksillä on mahdollisuus tie-
dottaa omista tuotteistaan ja 
palveluistaan yhteisellä foo-
rumilla, joten hakemisto toimii 
myös hyvänä markkinointika-
navana. Mitä kattavammin yri-
tykset lisäävät tietojaan, sitä pa-
rempi käytettävyys sille tulee ja 
viesti välittyy kaikille käyttäjille. 
Palvelu on yrityksille ilmainen.

Kyseisen hakemiston yritystie-
dot ovat myös osaltaan kun-
nan tiedotuskanava yrityksille. 
Haasteena on yritysten sähkö-
postiosoitteiston kattavuus, lä-
heskään kaikki yritykset eivät 
saa suoraan viestiä kunnalta eri-
laisista koulutuksista ja muista 
tilaisuuksista. Yritystietojen kor-
jaaminen onnistuu käyttämällä 
muutosilmoitus-painiketta.

Yritys- ja palveluhakemistoon 
pääsee myös kunnan sivuilta 
kuortane.fi/yrittajalle/yritysre-
kisteri

Kimppa-Golf-kenttien osakkeenomistajat sekä kentille 
pelioikeuden vuokranneet voivat pelata alkavan kauden 
aikana kaikkia kenttiä ilman päiväkohtaisia lisämaksuja. 
Pelaajien tulee vain suorittaa kertaluonteisen 100 euron 
pelimaksu.

Pelattavana on näin 45 reikää. Botnia Golf on 18-reikäinen, 
muut mukana olevat kentät yhdeksänreikäisiä.

Kauden aikana yhtiöt keräävät pelaajilta mielipiteitä koke-
muksista ja kauden päätteeksi tehdään johtopäätökset jat-
kosta tulevia vuosia silmällä pitäen.
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Yrityshakemisto.
kuusiokunnat.fi – nyt myös 

palveluhakemisto 
kuntalaisille

Tänä vuonna 
1.9. järjestettä-
vän tapahtu-
man järjestävät 
Etukuurtanelaa-
set, Kuortaneen 
Latu, Vesaiset 
ja 4H. Mukana 
menossa myös 
Lakeuden 
Sukeltajat ja 
Kivikerho sekä 
Kuortaneen 
kunta.

Jyri Saranpää
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Leppälänkylässä

sä on laituri ja rannassa vene. Toki 
vesi on nyt korkeammalla kevään 
tulvien jäljiltä. Kalaakin järvessä vielä 
on. Koivisto nostaa vedestä ylös ka-
tiskan, jossa on kymmenkunta ruu-
tanaa.
– Kultakalan sukulaisia. Tuollaiset 
siellä sitten kutittelee varpaita kun 
menee uimaan. Tuliko uimahousut 
mukaan, kysyy Koivisto.

Uimaan en suostu menemään, joten 
Koivisto vie minut Leppälän koulul-
le. Välitunti on juuri päättymässä ja 
oppilaat juoksevat sisään. Koulu on 
Leppälänkylässä ollut 110 vuotta. Vii-
me vuodet se on ollut lakkautusuhan 
alla kuten monet muutkin kyläkoulut. 
Lapsia ei meinaa riittää tarpeeksi, 
vaikka muutamia uusiakin perheitä 
kylään on viime vuosina tullut.
– Noin 130 savua on kylällä vielä jäl-
jellä, mutta monissa asuu vain yksi 
ihminen. Vielä on onneksi lapsiper-
heitä, mutta toki koulu on näillä mää-
rillä lopetusuhan alla. Lisää väkeä 
tarvittaisiin tännekin. Tilaa kyllä olisi, 
Koivisto pohtii.
Koululta lähtiessämme pari pienem-
pää poikaa tulee pihalle pyörillä.
– Tultiin takaisin, kun täällä on niin 
kivaa, huikkaa toinen pojista pihaan 
tulleelle opettajalle.

Kivaa Leppälänkylässä varmasti riit-
tää. Aktiivisten maa- ja kotitalousseu-
ran ja Leppälän koulun vanhempain-
yhdistyksen kautta täällä on erittäin 
virkeää kylätoimintaa. Kyläyhdistys 
on kunnostanut maamiesseuranta-
loa ja se järjestää aktiviteettejä kylä-
läisille. Ensi kesän suursatsaus on 20 
vuoden tauon jälkeen kylälle palaa-
vat traktorien vetokisat ja sen yhtey-
teen järjestetty Elofestivaali.
– Minä en niistä traktorikisoista ym-
märrä yhtään mitään, mutta mie-
het on innokkaita. Elofestivaaleilla 
on kuitenkin karaokekisaa ja hyvät 
esiintyjät Maija Vilkkumaan ja Elon-
kerjuun johdolla. Oli jo niin isoja kä-
vijätavoitteita, että pisti jo hieman 
pelottamaan, kuinka me selvitään 
niistä, miettii Koivisto.

Parituntinen jutustelu ja pyöräilyreis-
su alkaa olla lopuillaan. Toukokuisen 
helteen takia alkaa paita jo kastu-
maan. Mertajärveen en silti halua 
vieläkään uimaan. Minulle on jäänyt 
hyvä kuva Leppälänkylästä. Kylä on 
tärkeä osa Kuortanetta. Mielellään 
toivoisi, että Leppälänkylä vielä jos-
kus palautuisi entiseen loistoonsa. 
Kylän aktiiveista se ei ainakaan tule 
jäämään kiinni.

Tuomas Ojajärvi

Aijan takana nousee mäki, jossa traktorien vetokisojen 
jännitysnäytelmät koetaan elokuun 18. päivä.

Mertajärvestä nousee ruutanaa, kultakalan sukulaista.

Hiekkatie pölisee, tuoksuu kesä. Tu-
lee mieleen oma lapsuus 80-luvulta. 
Pyöräilyä kesäpäivänä hiekkatiellä 
ilman kiirettä mihinkään, ei huolta 
huomisesta. Se vanha tunne tulee 
nyt, kun olen tutustumassa Leppä-
länkylään pyöräillen yhdessä kyläak-
tiivi, Aija Koiviston kanssa.

Kuuman päivän luoma hidas tunnel-
ma ei tarkoita, että Leppälänkylässä 
aika olisi jotenkin pysähtynyt, vaan 
kylä on erittäin aktiivinen. Leppälän-
kylässä maatilat ovat ehkä vähen-
tyneet, mutta jäljelle jääneet ovat 
suurempia. Metalliyrityksiä ja pajoja 
kylästä löytyy enemmänkin. Suu-
rimpana JL-Metals. Lisäksi täällä si-
jaitsee Pohjanmaan Erikoispurku Oy, 
joka on kasvattanut toimintaansa 
myös kierrätykseen. Kylässä toimii 
edelleen koulu ja koulun vieressä on 
erittäin aktiivisessa käytössä oleva 
urheilutalo.
– 60-luvun loistosta kylä on toki 
muuttunut. Silloin oli kaksi kauppaa, 
kioski, pari pankkia ja posti, eli elä-
mää on ollut. Edelleen kaupanmäki 
on sellainen kiintokohde ainakin van-
hemmille ihmisille, vaikka kauppaa 
ei enää olekaan, muistelee Aija Koi-
visto.

Pinta-alaltaan Leppäläkylä on mel-
ko suuri. Se rajoittuu pohjoisessa 
Kirkonkylään, lännessä Mäyryyn, 
etelässä Löyään ja idässä Alajärven 
(Lehtimäen) Länsikylään Kaaranka-
järven taakse.
– Kaaranka on tavallaan oma kylän-
sä, mutta samaa Kuortanetta ollaan. 
Kaarankalaiset voi toki sanoa, että 
Leppälänkylä on liittynyt Kaaran-
kaan, Koivisto kertoo pilke silmäkul-
massa.

Yksi Leppälänkylän tunnetuista maa-
merkeistä on aikoinaan heinäpelloksi 
laskettu Mertajärvi. Leppälänkylässä 
on haaveiltu vuosikymmenet Merta-
järven uudelleen nostosta. Selvitys-
työ maanomistajista on kuitenkin ol-
lut työlästä. Koivistojen tontin takana 
on kuitenkin hieman vettä muistona 
järvestä. Jopa niin paljon, että vedes-

Katso video Kuortaneen Youtube-kanavalta
Traktorien vetokisat ja Elofestivaalit 18.8. Leppälänkylässä



Pyöräillen bongailemaan Kuortanetta

Alusta alkaen ovat Osuuspankki 
ja OmaSP tukeneet tapahtumaa, 
lahjoittaen mökkiviikot Leville ja 
Luostolle osallistumislomakkeiden 
palauttaneiden kesken arvottaviksi. 
Kunta on ollut mukana auttamassa 
tiedottamisessa.

Ajatuksena pyöräbongailussa on 
edistää ihmisten liikkumista ja sa-
malla tutustuttaa liikkujat Kuorta-
neen kuntaan. Arvokkaiden palkin-
tojen vuoksi on valitettavasti todettu 
osan käyttävän autoa polkupyörän 
sijasta. Vajaatkin vastaukset otetaan 

kuitenkin mukaan arvontoihin, joten 
palkintoihin pääsee helposti käsiksi 
myös pienellä liikunnalla.

Leikkaa siis irti tästä Nokipostista 
bongauspaikkojen karttasivu (seu-
raavalla sivulla) ja arvontakuponki 
ja hyppää pyörän satulaan. Tänä 
vuonna vastauslomakkeet voi pa-
lauttaa KUURNAN aulassa olevaan 
postilaatikkoon.

Paljon kilometrejä ja 
hyvää kesää 

toivoo Kuortaneen Latu Ry

Jo vuodesta 2012 on kesäkuukausi-
na Kuortaneella bongailtu pyöräil-
len kymmentä vaihtuvaa kohdetta. 
On etsitty laavuja, siltoja, lopetettuja 
kyläkouluja ja kyläkauppoja, seu-
rojen taloja sekä vellikelloja. Suomi 
100 teemalla bongattiin entisiä ja 
nykyisiä yrityksiä.

Tänä kesänä bongailukohteina on 
kuntamme rajakylttejä. Näitä koh-
teita on toivottu jo muutama vuosi 
sitten. Menkijärventien ja Seinäjoen-
tien rajat jätettiin kuitenkin pois tei-
den vilkkaan liikenteen vuoksi.

Tunnukset ovat kunnan rajakylttien alapuolella. Pyöräilyt omalla vastuulla ja varovasti liikenteessä!

Järjestäjänä Kuortaneen Latu ry

Bongaa kylttejä kuntamme rajoilla 
kesäkuukausina 1.6.–31.8.2018

Etsi PYÖRÄILLEN alla luetellut kohteet ja 
kirjoita niiden tunnukset tälle vastauslomakkeelle.

PALAUTA VASTAUKSESI ELOKUUN LOPPUUN MENNESSÄ 
Kuurnan aulassa olevaan laatikkoon, niin olet mukana kisas-
sa,  jossa palkintona mm. OP:n lahjoittama mökkiviikko Levillä 
ja  OmaSP:n lahjoittama mökkiviikko Luostolla. Lisäksi yllätys- 
ja tavarapalkintoja sekä hyvä kunto loppukesästä. 

Vastaajan nimi:

Puhelinnumero:

KOHDE TUNNUS

1. Lapuantie, kantatie 66

2. Vasunmäentie, tie 6991

3. Haarajärventie

4. Kaarangantie

5. Lehtimäentie

6. Kätkänjoentie

7. Virtalantie

8. Uusitie

9. Alavudentie, kantatie 66

10. Kivenmäentie
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Pyöräillen bongailemaan Kuortanetta

1.

10.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Leikkaa sivu 

matkaan 

ja hyppää 

pyörän 

selkään!



”JuhannusPippalot” 
torstaina 21.6.2018 klo 18

Kauppakeskus Kuurnan pihassa

Ohjelmassa mm. Vinteliskan esiintyminen, 
yhteislaulua FolkKanojen johdolla, tikkakisaa, 

vihdan tekoa, jne.

Myynnissä mm. kahvia, makkaraa, vohveleita 

– tervetuloa mukaan!

Kirppisralli 
16.6.2018 klo 10–16

Ilmoittaudu mukaan yksin tai kaverin kanssa 
kertomalla paikan missä myytte. 

Voit myös ilmoittautua peräkonttikirppistyylillä 
Alvarin koulun pihaan.

Mukaan ilmoittautumiset 1.6.2018 mennessä 
kulttuuritoimeen Annukalle, 

annukka.salminen@kuortane.fi tai 040 739 4451.

ELOFESTIVAALI 18.8.2018
Kuortaneen Leppälänkylässä

maa- ja kotitalousseuran pihassa ja lähiympäristössä

KLO 13 Portit aukeavat ja torimyynti alkaa!
KLO 14 Ohjelmaa lapsille!

COBRA

elonkerjuu

klo 15 Kultakurkku -karaokekilpailun alkukarsinta
           Ilmoittautuminen paikan päällä!

Yhteistyössä mukana:

Liput ennakkoon: Vetokisa + iltajuhla 30 €,
vetokisa (yli 12 v) 10 €, iltajuhla 20 €,
vetokisa + päivä (alle 12 v) 5 €
LIPUT PORTILTA: Vetokisa + iltajuhla 40 €,
vetokisa 10 €, iltajuhla 30 €

lipputoimisto.fi

MAIJA VILKK
UMAA

KLO 15 Traktorin mäkivetokisat
          (Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
            www.leppalankyla.epk.fi)

KLO 19 alkavassa ILTAJUHLASSA esiintyvät

TERWAPOP
19.-21.7.2018

SEREMONIAMESTARINA DON HUONPÄÄ

KUORTANEELLA

to 19.7. 20-03

PE 20.7. 11-03

LA 21.7. 10-03

KARAOKE

PÄIVÄKARAOKE
PARTIKOPLA 

TELAKETJU

PÄIVÄKARAOKE
DUO LETS EPPELIN

MOVETRON

PARTIKOPLA

KESKUSTIE 44 PIHA-ALUE
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Kulttuurikesää Kuortaneella

Heikki Klemetin
Kesäillan Urkukonsertti

Kuortaneen kirkossa 18.7. klo 19

Ohjelma ennakkoon 10 €, ovelta 15 €,
saatavana Kuortaneen kulttuuritoimelta

Esiinn�ninä Jimi Järvinen
                  Tommi Niskala
                 Mari Järvinen
nnnnn nnnnnnn Kirsi Hyyppä

Liput 15 €, ennakkoon
Kuortaneen kulttuuritoimelta

(Huom.! Lippuja rajoitetusti!)

Tommi Niskala

Ohjaaja: Tuula Hankaniemi

Jimi Järvinen

Philomela-kuoron
Ja muualla tuuli soi

-konsertti
13.7.2018 klo 19

Kuortaneen lukiolla

Leppälän maamiesseuran talolla 

Ensi-ilta
su 24.6. klo 17!

Muut esitykset:
ke 27.6. klo 18
to 28.6. klo 18
su 1.7. klo 13 ja 17
ti 3.7. klo 18
to 5.7. klo 18
su 8.7. klo 18su 8.7. klo 18

Kuortaneen kulttuuritoimi, puh. 040 739 4451
Tervetuloa nauttimaan kunnan kulttuurielämyksistä!

Liput 12 €,
Ryhmälippu 10 € (väh. 10 henkilöä)

Tiedustelut ja varaukset kulttuuritoimelta

Lastenteatteri esittää:
Lumikki ja seitsemän kääpiötä

Kulttuurikesää Kuortaneella

Heikki Klemetin
Kesäillan Urkukonsertti

Kuortaneen kirkossa 18.7. klo 19

Ohjelma ennakkoon 10 €, ovelta 15 €,
saatavana Kuortaneen kulttuuritoimelta

Esiinn�ninä Jimi Järvinen
                  Tommi Niskala
                 Mari Järvinen
nnnnn nnnnnnn Kirsi Hyyppä

Liput 15 €, ennakkoon
Kuortaneen kulttuuritoimelta

(Huom.! Lippuja rajoitetusti!)

Tommi Niskala

Ohjaaja: Tuula Hankaniemi

Jimi Järvinen

Philomela-kuoron
Ja muualla tuuli soi

-konsertti
13.7.2018 klo 19

Kuortaneen lukiolla

Leppälän maamiesseuran talolla 

Ensi-ilta
su 24.6. klo 17!

Muut esitykset:
ke 27.6. klo 18
to 28.6. klo 18
su 1.7. klo 13 ja 17
ti 3.7. klo 18
to 5.7. klo 18
su 8.7. klo 18su 8.7. klo 18

Kuortaneen kulttuuritoimi, puh. 040 739 4451
Tervetuloa nauttimaan kunnan kulttuurielämyksistä!

Liput 12 €,
Ryhmälippu 10 € (väh. 10 henkilöä)

Tiedustelut ja varaukset kulttuuritoimelta

Lastenteatteri esittää:
Lumikki ja seitsemän kääpiötä

Salmen kyläseura

Perinteinen Salmen soitto 
-yhteislaulutilaisuus Salmirannassa, 

Salmentie 82, sunnuntaina 1.7.2018 klo 19.00. 

Laulattajina oman kylän pojat.
Tilaisuus on ilmainen. Puffetti ja iloista tunnelmaa.

Tervetuloa.
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Kuortaneella tapahtuu

Tarkemmat tiedot tapahtumista 

osoitteesta: www.kuortane.fi/tapahtumat

26.-27.5. Kesäpesän avajaiset
4.6.-19.8. SINUN NUMEROSI, 
 Soile Yli-Mäyryn 
 26. kesänäyttely Taidehallissa
8.6. Big Band liikuntahotellila
13.6. Terassi Jazz liikuntahotellilla
16.6. Kirppisralli
21.6. Kuortaneen juhannusjuhlat,
 Kuurnan pihalla
23.6. Motonet GP, yleisurheilun 
 juhannuskisat
24.6.-8.7. Lastenteatteri, Lumikki ja 
 7 kääpiötä, Leppälänkylä
27.6. Museo aukeaa
30.6. Yhteislauluilta talomuseolla
13.7. Philomelan konsertti lukiolla
14.7.  Taidehallin Tango-Classica 
 konsertti, Soile Yli-Mäyryn 
 taidehalli
16.-22.7. Kuortaneen kuhinaviikko, 
 tapahtumia ympäri kuntaa
17.7. Museokuhinat
17.-21.7. Opiskelijoiden suunnistuksen 
 MM-kilpailut
18.7. Heikki Klemetin kesäillan 
 urkukonsertti kirkolla
19.7. Sata Suomen vuotta 
 Kuortaneelta katsottuna
 -esityksen videotaltiointi
 kunnantalolla
19.7. Kuhinajamit liikuntahotellilla
19.-21.7. Terwapop
20.-21.7. Kuortaneen kuhinamarkkinat
20.7. Kuhinarock liikuntahotellilla
21.7. Big Band liikuntahotellilla
21.7. Juhlaseminaari kunnantalolla
22.7.  Kesäkuurtaneslaisten kirkkopyhä
22.7.  Kuurtanespäivä talomuseolla
4.8. Kalastuskilpailu, Pohjanmaan cup
 6/8 Kuortaneen osakilpailu
4.8. Kuortaneen vetouistelun 
 mestaruuskilpailut
18.8. Traktoreiden vetokisat Leppälän-
 kylässä, Mäkitie 35.
18.8. Elofestivaalit Leppälänkylässä, 
 mukana mm. Maija Vilkkumaa 
 ja Elonkeruu
1.9. Kaatialan luonto- ja 
 mineraalipäivä
7.9. Klemetin runojen ilta 
 Talomuseolla
24.9. Alvarin nimipäivä, 
 kahvit kunnantalolla

Etukuurtanelaaset ry

Linja-automatka Kristiinan-
kaupunkiin 14.7. jäsenmaksun 
maksaneille. Matkalla mark-
kinoille käymme Jari Mäen 
amerikkahenkisellä kaupalla. 
Syömme seisovasta pöydästä 
Lindskök-kasvihuoneravinto-
lassa Närpiössä.
Markkinatunnelma ja kaunis 
vanha kaupunki odottaa perillä.
Kotimatkalla poiketaan Juusto-
portissa, jossa nautimme kahvit.
Kyläyhdistys tarjoaa ne, sekä 
linjaautomatkan.
Mahdolliset pääsymaksut ja 
ruokailut maksaa jokainen itse.

Ilmoittaudu viimeistään 30.6. 
mennessä, Maritalle tai Sarille.

Ruonan Rinki ry

Ruonan rökkööset 

Rinkirannassa ke 11.7.2018 

klo 18 alkaen.

Ohjelmassa 
musiikkia, arvontaa yms.

Ja tietenkin lettuja, makkaraa ja 
virvokkeita.

Myös Ringin tuotteita myynnissä.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Kuurtanes-seuran museot kesällä 2018

Avoinna 27.6.-29.7. ke-su klo 12-18. Opas paikalla

Muina aikoina voi soittaa 040 512 7652

Talomuseolla yhteislaulua Hannu Ilmolahden johdolla 30.6. klo 13

Museokuhinat 17.7. klo 13-17

Kuurtanespäivän juhla 22.7. klo 12

Klemettimuseolla Reino Ala-Kuljun ja Klemettien valokuvista esitys

Kuortaneen Reserviläiset ry – Kuortaneen Reserviupseerikerho ry

Tervetuloa Kuortaneen 

Kuhinoille 20.-21.7.  
Soppatykistä 

maanpuolustushenkistä 
hernekeittoa jo perinteisesti.

Tule keskustelemaan ja tutustumaan toimintaamme. Mukaan mahtuu!

Kesäkuurtanelaaset ry, kesän 2018 tapahtumia

Pe 8.6. klo 15 kunnan info ja kevätkokous Kunnantalolla

La 23.6. Kuortaneen juhannuskisat (ent. Eliittikisat)

Pe 29.6. Illalla kesätanssit Urheiluopistolla

La 30.6. klo 13.00 yhteislaulua Kotiseutumuseolla, 
oopperalaulaja Hannu Ilmolahti laulattaa

La 21.7. klo 13.00 Kuhinoiden juhlaseminaari Kunnantalolla, 
juhlaesitelmä lehtori Suomen tietokirjailijoiden vpj. Tuula Uusi-Hallila, 
musiikkia Hannu Ilmolahti

Su 22.7. klo 10 Kesäkuurtanelaasten kirkkopyhä kirkossa, 
saarna Erkki Murtomäki, laulua Hannu Ilmolahti. Kirkkokahvit 
Kotiseutumuseolla.

To 26.7. Kuurtanesjärven kesäpyörääly
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VIISKUNTARASTIT 2018  

12.6. Kuortane, Haapamäki / KT66 Kuortane, keskusta
26.6. Kuortane, Rumavuori / KT66 Kuortane, Mäyry

24.7. Kuortane, Löyä / MT697 Mäyry-Lehtimäki
1.8. Kuortane, Löyä / MT697 Mäyry-Lehtimäki

www.rastiketut.fi/raske/index.php/viiskuntarastit

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY 
Kivaa kuurtanelaista kesää kaikille kuurtanelaisille ja Kuurtanehella kesällä 
asuville ja asioiville! 
Tapaammehan Kuortaneen Kuhinoilla 20.-21.7. Tervetuloa ostamaan maistu-
via perinteisiä lättyjämme (myös gluteenittomia) ja arpojamme, joissa on run-
saasti voittoja. 
Lokakuun 20. päivä lauantaina Kasperinpäivänä, lähdemme Kokkolan Snell-
man-saliin katsomaan ja kuuntelemaan Mustalaisruhtinatar-operettia. Ruokai-
lemme ennen iltapäivän operettinäytöstä ja matkaan lähdemme aamusella. 
Alavuden Senioreita tulee myös mukaan. Lähdehän piristämään syyspäivääsi 
mukavassa porukassa! 
Katso tarkemmat tiedot ilmoituksistamme Lakeuden Portissa ja Viiskunnassa 
sekä nettisivuillamme www.kuortane.senioriyhdistys.fi

JALKAPALLOKOULU LAPSILLE
Harjoitukset maanantaisin koko kesän 4.6.-6.8 
yleisurheilukentällä

2012-2013 syntyneet 17:45-18:30
2009-2011 syntyneet 18:30-19:30

Ilmoittautuminen ensimmäisen harjoituskerran 
yhteydessä 4.6. Voit myös ilmoittautua ennakkoon 
Katariinalle 050 585 5666
Hinta 20€, käteismaksu ekalla kerralla. 
Ei sisällä vakuutusta.

Vetäjinä toimivat Juho Ylinen ja Ville Haapakoski

Mukaan voit ottaa oman pallon, lenkkarit ja juomapullon.

YLEISURHEILUKOULU
Kesäkuussa 5.6-28.6, 2 kertaa viikossa 
tiistaisin ja torstaisin klo 18-19

Ryhmiä on kolme
2013-2014 syntyneet, 2011-2012 syntyneet,
2008-2010 syntyneet.

Ilmoittautuminen ensimmäisen harjoituskerran 
yhteydessä ti 5.6., voit myös ilmoittautua ennakkoon 
Katariinalle 050 585 5666. Hinta 15€, käteismaksu 
ekalla kerralla. Ei sisällä vakuutusta.
Mukaan lenkkarit ja juomapullo.

Tervetuloa yleisurheilukentälle!
KUORTANEEN KUNTO

                      MLL Kuortaneen paikallisyhdistys

29.8. klo 18.00 Opiston kodalla

Mieletön Mystinen Kekkerihässäkkä

Vuorovaikutteinen musikaalinen esitys 
koko perheelle! Esitys on maksuton. 

Paikalla buffet! Tervetuloa!

Ole lasten asialla!

Liity MLL:n jäseneksi! liityjaseneksi.mll.fi
Kaikkien kesäkuun loppuun mennessä jäseneksi 

liittyneiden kesken arvotaan lahjakortti 
valitsemaansa kuortanelaiseen liikkeeseen!

Kuortaneen Ladun toimintaa 

kesällä 2018

14.6.-31.8. lentopalloilua torstai-iltaisin 

klo 19.00 alkaen Reijo Lepistön kentällä

27.-29.7. melontaretki Kuopioon 

Pilpan majalle, Kallavedelle.

Melonnasta kiinnostuneet mukaan, telttamajoitus.

Elokuussa retki luontokohteeseen.

1.9. Luonto- ja mineraalipäivä Kaatialassa.

Tiedustelut:
maunojuhani@gmail.com tai 040 547 2715

Eläkeliitto 
Kuortaneen yhdistys ry

• Tanssit Kukun Majalla 
 3.7., 31.7. ja 28.8.
• Olemme Kuhinoilla 20.-21.7.
 Myynnissä kahvia / pullaa 
 ja arpoja.
• Golfkurssi vasta-alkajille
 11.-12.8 klo 10.00-18.00. 
 Hinta 160,00€/h. Hinta
 sisältää opetuksen, välineet,
 pallot ja greengardin. 
 Kouluttajana Pasi Puttonen.
 Minimi 6h ja 12 ensimmäistä
 pääsee mukaan. Ilm. puh.
 040 520 7171 / Terttu
• Kylpylämatka Tallinnaan 
 16.-19.8. Hotel Pirita Spa.
 Hinta n. 320,00€.
 Ilm. 040 549 2825 / Ritva.
 Ilmoittaudu mahd.pian.
• Tulossa kesäteatteri ja 
 retki laavulle.

Seuraa ilmoittelua.



APUA ARKEEN -KOTIPALVELU 
Tarvitsetko apua kodin askareisiin? Esim. viikkosiivouk-
seen, ikkunoiden pesuun, ulkoilutusapuun, ym. Ammat-
titaitoiset kotipalvelutyöntekijämme tulevat auttamaan 
kodinaskareissa. Haravointi ja ruohonleikkuut onnistuu 
myös ahkeran nuoren Erja-tytön toimesta. 
Palvelua voi ostaa myös lahjaksi. Palvelu on kotitalousvä-
hennyskelpoista.

KESÄPESÄ-KIOSKI KIRKKORANNASSA 
AVOINNA  3.6.-12.8. joka päivä klo 12-20. 

LANNOITESÄKKIKERÄYS:
Keräyspiste: Kuortaneen Energiaosuuskunta, Ruona, ta-
kapiha
Keräysaika: 4.6.-19.8.2018
Keräykseen otetaan: Lannoite- ja siemensuursäkit, Yaran 
pienet lannoitesäkit sekä lannoitelavojen suojahuput
Keräykseen eivät kelpaa: Muiden valmistajien säkit, säi-
liörehujen kiriste- ja aumakalvot, erilaiset kanisterit sekä 
muu muovi ja jäte

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

Kuortaneen seurakunta kutsuu mukaan 
• Kirkko avoinna arkipäivisin kesällä klo 9-14
• Jumalanpalvelus kirkossa sunnuntaisin klo 10
• 12.-15.6. RaTaHoo-leiri 2011 ja aiemmin syntyneille,
 lisätiedot seurakunnan nettisivuilta 
 (retki- ja leiritoiminta)
• 16.6. Peräkonttikirppis suurena kirppisrallipäivänä
 srk-talolla klo 10-16, kahvio ja makkaranpaistoa, 
 tuotto yhteisvastuulle. Tule myymään ja ostamaan,
 lisätietoja diakoniatyö 040 517 3475
• 8.7. Oma konfirmaatio klo 10 kirkossa
• 18.7. klo 19 Urkukonsertti kirkossa: Mari Järvinen, 
 Jimi Järvinen ja Tommi Niskala. Ohjelma ennakkoon
 10€ kulttuuritoimesta, ovella 15€
• 22.7. Kesäkuurtanelaisten kirkkopyhä klo 10 kirkossa
• 10.-11.8. Partio- ja eräleiri Torpalla!  Ilmoittautumiset
 kirkkoherranvirastoon (auki ma-ke klo 9-16) 
 heinäkuun loppuun mennessä puh. 040 5172 795. 
 Mukaan voi tulla kaikki eräilystä, metsästyksestä ja
 partiotoiminnasta innostuneet! Myös perheenä voi
 tulla mukaan! Järj. Metsästysseura ja Kuismat
• 26.8. 70 ja 75v. kirkkopyhä klo 10 kirkossa, 
 juhla srk-talolla
• 2.9. 4v. synttärit srk-talo
• 30.9. Kauneimmat enkelilaulut, klo 19 srk-talo

SIUNAUSTA KESÄÄSI JA 
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT TILAISUUKSIIN!
Lisätietoja www.kuortaneenseurakunta.fi ja Viiskuntalehti.
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Hyvää 

kesää!

Kirjaston kesä

Eeepos-kirjastojen maksut 

voi hoitaa verkossa

Jatkossa asiakas voi verkkopankkitunnuk-
siaan käyttämällä maksaa velkasaldoltaan 
kirjaston myöhästymismaksut, kuljetusmak-
sut ja noutamattomat varaukset. Sen sijaan 
arvonlisäveroa sisältäviä maksuja (esim. ko-
piot) ei verkossa voi teknisistä syistä maksaa. 
Myöskään tuhoutunutta aineistoa ei voi kor-
vata verkkomaksulla. Verkkomaksamisen ala-
raja on 0,65 euroa. Ylärajaa ei ole. Nyt asiakas 
voi esim. lainata itsepalveluaikana tilaamansa 
seutuvaraukset maksettuaan ne ensin verk-
kopalvelussa.  

Meillä voit lainaamisen ja 

palauttamisen lisäksi:

- saada palvelua lähellä ja verkossa
- lukea kirjoja sekä aikakaus- ja 
 sanomalehtiä, myös sähköisinä
- viettää aikaa, opiskella ja tehdä työtä
- käyttää digitilan laitteita, tietokoneita 
 ja tabletteja
- tutustua näyttelyihin tai pitää itse 
 näyttelyn ilmaiseksi
- ottaa kopioita hintaan 0,40 € / kpl
- pääsyoikeuden itsepalvelukirjastoon saat
 henkilökunnalta allekirjoitettuasi 
 käyttöoikushakemuksen, 15-18-vuotiaat
 huoltajan allekirjoituksella
- alle 15-vuotiaat pääsevät 
 itsepalvelukirjastoon vain huoltajan kanssa

Näyttelyt

Kesäkuu: Aino Ristimäki: Parantaako taide?
Heinäkuu: Raili Lappi: Kuvia sieltä ja täältä
Elokuu: Sepe Ketola: ”Piruvie, mä en ookkaa 
mä: pilakuvia ja pakinoita elämästä”
Syyskuu: Matti Yli-Porkkusen muistonäyttely

Kesäkuun ”Parantaako taide?: tarinaa kuvin 
rintasyövästä” -näyttelyyn liittyen kaikille 
avoin yleisötilaisuus kirjastossa to 14.6. klo 13. 

Kertojina Aino Ristimäki ja syövänhoidon 
asiantuntija Jaana Koskela.
Kahvittelu klo 12.30 alkaen.

Kirjaston aukioloajat myös kesällä:

Palveluaika  
ma-ke  klo 12-19      
to-pe  klo 12-16    
Arkipyhien aattoina klo 12-16 

Itsepalveluaika 
ma-su klo 9-21 joka päivä, 
myös juhlapyhinä



Olotila kaipaa vapaaehtoisia vetäjiä mukaan!

Ilmoittautuminen 29.6. mennessä ensisijaisesti sähköpostilla:

terttu.happonen@pihlajalinna.fi tai soittamalla Tertulle p. 044-550 1858

Sydänlämpimästi Tervetuloa!
Olotila  Majantalli, os. Majantie 2.

Ikätorin MUISTIKAFFILAN ja REENIVINTIN 

kotaretki Leijona-kodalle pe 15.6 klo 11-13.
Tule mukaan.

Ikätorin ryhmätoiminnat, muistihoitajan 

vastaanotto ja kuntoutus kiinni 2.-29.7.2018.

Ikätorin maksuttomat tapahtumat:

Muistikaffila 17.8 ja 21.9 klo 11-13 välisen ajan
Reenivintti 24.8 ja 28.9 klo 11-13

TERVETULOA MUKAAN!

Kuortaneen Ikätori suljettuna 2.-30.7.2018

Kuusiolinnan muut kesäsulut löydät 

Nokipostin sivulta 2.

Kuortaneen ikätori

Ke 27.6.2018 Ikäihmisten retki Ähtärin Panda-ta-

loon. Ilmoittaudu Ikätorille p. 040 674 7756 vii-
meistään 12.6. mennessä. Lähtö toteutetaan mikäli 
vähintään 20 lähtijää, silloin kyyditys 15€ ja lippu 
panda-taloon 30€.

Omaishoitajille: Ikätorilla to 14.6.2018 klo 10-14 

omaishoitajia varten Järviseudun omaishoitajayhdis-
tyksestä Tiina Silvonen kuuntelee, ohjaa ja neuvoo.

Vanhusneuvosto, mikä se on ja mitä se tekee?
littyisi kuntapäättäjille. Tarpeet tulee 
eri tilaisuuksissa missä ikäihmisiä ko-
koontuu. Niistä tarpeista neuvosto te-
kee esityksiä kuntaan, seurakuntaan. 
Asiasta ja tarpeista riippuen se voi 
tehdä esityksiään myös eri järjestöille 
ja yrityksille.

Ja mitä se on jo tehnyt.
Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2018
- Vanhustenpäivää ja viikkoa viete-
tään 7.-14.10.2018 (ohjelmineen siitä 
tiedoitetaan myöhemmin)
- Ikäihmisten vierailut läheisiään kat-
somaan Ähtäriin yhteistyössä kunnan 
ja seurakunnan kanssa.
- Osallistuminen Olotilan vuoroihin 
15.5.2018.

Seuraavista asoista on tehty esitykset:
- Derifrillaattorin (sydäniskuri) hankin-
ta kauppoihin ja kirkkoon.
- Hälytyskellojen tilanne hoidettaisiin 
kuntoon Ähtärissä.
- Lumen auraus kylillä vanhusten tien 
päistä huomioitaisiin, kun auraustar-
jousta pyydetään.

Kuortaneen vanhusneuvoston 

kokoonpano:

pj Martti Takanen, Kuortaneen kansal-
liset seniorit ry
vpj Helena Toivola, Eläkeliiton Kuorta-
neen yhdistys.
Helena Juurakko, Kuusiokuntien 
omaiset ja läheiset ry.
Terttu Happonen, palveluohjaaja.
Kaija Valkama, Kuortaneen seurakun-
ta.
Sanna Kämppi, Kuortaneen 4h -yh-
distys.
Annukka Salminen, nuoriso- ja kult-
tuurisihteeri

Toimintansa aloittaa 1.6.2018 maa-
kunnallinen vanhusneuvosto, jonka 
kokoonpano on 18 henkilöä eli yksi 
henkilö joka kunnasta. Kuortaneelta 
se on vanhusneuvoston puheenjoh-
taja. Tällä kokoonpanolla toimitaan 
siihen asti kun ja jos sote/maakunta 
rupeaa toimimaan. Maakuntavaltuus-
to valitsee uuden maakunnallisen 
vanhusneuvoston.

Martti Takanen, puheenjohtaja
Kuortaneen vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on lakisääteinen. Se 
perustuu lakiin ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäk-
käiden sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kunnan vanhusneuvostosta sääde-
tään kuntalain (410/2015)27§. Vanhus-
neuvosto on otettava mukaan tämän 
lain pykälässä tarkoitetun suunnitel-
man valmisteluun ja arviointiin (tar-
koittaa ikääntyvään väestöön koh-
distuvia päätöksiä ja sen vaikutuksia 
väestöön). Kuortaneen väestöstä noin 
30 % on yli 64-vuotiaita, vuoden 2016 
tilaston mukaan.

Kuortaneen vanhusneuvosto on 
alueellaan asuvien ikäihmisten ja 
siellä toimivien vanhus- ja eläkejär-
jestöjen yhteistoimintaelin. Sen tar-
koituksena on helpottaa ikäihmisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-
suuksia heitä koskevissa päätöksissä 
ja että heidän tahtonsa välittyisi päät-
täjille ja palveluja tuottaville .

Mitä vanhusneuvosto tekee?
Vanhusneuvosto saa vanhuksilta sel-
laista tietoa mikä ei suoranaisesti vä-
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