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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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Espoosta Kuortaneelle
Vaasan yliopiston maisteriopintoihin
kuuluva työharjoitteluni Kuortaneen
kunnassa on avannut uuden näkökulman syntyperäiselle kaupunkilaiselle
pienen kunnan
toiminnasta ja
päätöksenteosta. Työ on
sisältänyt kunnan hyvinvointikertomuksen,
lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
ja kulttuuristrategian kirjoittamisen, minkä
johdosta Kuortane erilaisine
toimintoineen
ja palveluineen
on tullut tutuksi. Monta kertaa on
käynyt mielessä, että miten kunnassa, jossa on vain 3673 (1.1.2018)
asukasta, voi olla tarjolla niin kattavasti palveluita ja erilaista toimintaa eri ikäluokille lukemattomilla eri
osa-alueilla. Kunnasta löytyy kuitenkin runsaasti aktiivisia asukkaita,
jotka mahdollistavat erilaisten toimintojen olemassolon. Lisäksi kuortanelaiseen arvomaailmaan näyttää

kuuluvan vahvasti yrittämisen, tekemisen ja työn arvostamisen kulttuuri.
Työttömyysprosentti onkin Suomen

dollisuudet. Kulttuuri- ja musiikkitarjonta on kunnan kokoon nähden
monipuolinen ja kirjasto vanhassa
upeassa
rakennuksessa
moninaisine palveluineen
ja näyttelyineen on erinomainen. Urheiluopistolla
voi uida, luistella, keilata,
käydä kuntosalilla ja jumpissa sekä harrastaa monia
muita sisä- ja ulkourheilulajeja. Urheilu mahdollistaa
myös lukion pysymisen
kunnassa, mikä ei aina ole
itsestäänselvyys pienellä
paikkakunnalla. Kun vertaa
tarjontaa 279 044 (1.1.2018)
asukkaan Espooseen, tarjonta on päätähuimaava
asukasta kohden.
Kaunis ja rauhallinen
ympäristö upeine kulttuurimaisemineen onkin vedonnut meidän perheeseemme ja
olemme päättäneet tutustua maalaiselämään Kuortaneella kauniissa
vanhassa pohjalaistalossa. Lapsuuden ja nuoruuden kesistä mummun
luona Kuortaneella on jäänyt hyvät
muistot ja odotamme innolla uusia
kokemuksia asumisesta Kuortaneella. Ruuhkaiselta pääkaupunkiseudulta katsottuna Kuortane vaikuttaa turvalliselta ja luonnonäheiseltä
paikalta, jossa palveluita on kuitenkin hyvin saatavissa. Joskus tuntuu,
että ne, joilla on kaikki tämä käden
ulottuvilla, eivät välttämättä osaa arvostaa sitä mitä heillä on, mutta kun
kaikkea katsoo ulkopuolelta, Kuortane näyttää yllättävän monipuoliselta
ja positiiviselta asuinpaikalta. Paikan
hengen luovat kuitenkin ihmiset ja
heidän asenteensa ympäristöönsä,
ja olenkin Kuortaneella tutustunut
moniin hienoihin ja avuliaisiin ihmisiin. Missään kaikki ei ole täydellistä ja kehitettävää riittää aina, mutta
Kuortaneella on tekemisen meininki
ja jos on positiivinen ja myönteinen
asenne, se leviää ympäristöönsä.

o berum atis evelita tecturio vit fugitati aut
e velestorio. Us, nonem inciam evenditate
bo. Ullupta ni demosam niminvel im reper
quam explaut reribusdame raepratquam,
alhaisin, ollen vain 4%.
Liikunta on merkittävässä osassa Kuortaneella ja urheiluopisto on
usein seikka, jonka perusteella ihmiset osaavat paikallistaa Kuortaneen,
vaikkeivat koskaan olisi paikkakunnalla vierailleet. Liikunta- ja urheilutarjonnat ovat erittäin kattavia. Paikkakunnalla on kauniin luonnon ja
kulttuurimaiseman helmassa hienot
lenkkeily-, hiihto- ja pyöräilymah-

Tarja Wasastjerna
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Kässäkerhosta Mannerheimiin
rimme vastaamaan täsmäopetuksella aikamme digihaasteisiin.
Kuortaneella järjestetään neljä

pero
mo qu
si net l
Abo. E

yleisluentoa. Niiden aiheet ovat löytyneet keskusteluissa ihmisten kanssa. Markus Aaltonen kertoo paikallisen suuruuden Alvar Aallon vaiheista,
Nina Sarell painonhallinnasta, Teemu
Keskisarja Mannerheimin nuoruudesta ja Timo Polari vaelluksistaan. Ja
jos kunnanrajan ylittäminen ei ole ongelma, niin opiston toiminta-alueelta
Alavudelta ja Ähtäristä löytyy lisää
luentoja ja kursseja.
Arto Juurakko, rehtori - Lakeudenportin kansalaisopisto

Seppo Ala-Seppälä vuoden Kunnon Kuurtanelainen
Kuortaneen Kuhina-viikon päättäneillä Kuurtanespäivän juhlilla valittiin jo 40. kertaa vuoden Kunnon
Kuurtanelainen. Tänä vuonna Kunnon Kuurtanelainen arvonimen sai
kaivinkoneyrittäjä Seppo Ala-Seppälä.
Juhlapuheessa kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Teppo Toivola totesi
Ala-Seppälän toimineen yrittäjänä
yhtä kauan kuin Kunnon Kuurtanelainen on valittu eli vuodesta 1979.
– Vaikka pelkkä työura yrittäjänä on
vahva peruste tunnustukselle, niin
tässä tapauksessa on ehdottomasti

Kansalaisopisto on merkittävä
kulttuuritoimija alueella. Syksyllä on
mahdollisuus osallistua opiston ja
kulttuuritoiminnan kehittämiseen
kahden
kehittämispäivän aikana.
Jokainen on tervetullut ideoineen ja
ajatuksineen mukaan kehittämään
opistoa ja kulttuuripalveluja. Ajankohdat
löytyvät
opinto-ohjelmasta
avoimen korkeakouluopetuksen
sivulta.
Vaikka
uusi
toimintakausi on
vasta alussa, kannattaa jo hiukan
ennakoida tulevia kausia. Vihjeitä mielenkiintoisista
yleisluentojen ja kurssien aiheista
kaivataan aina, ja niitä voi esittää pitkin vuotta. Mitä enemmän jää aikaa
kouluttajien etsimiseen ja muihin
järjestelyihin, sitä todennäköisimmin
onnistumme toteuttamaan toivottuja
kursseja. Aktiivisuudella ja yhteistyöllä saamme toteutettua aina vain paremmin palvelevan kansalaisopiston.

Tunnus sloganin

On taas kansalaisopiston opinto-ohjelman ilmestymisvuodenaika. Kuuman kesän jälkeen löytynee energiaa
aloittaa uusi harrastus tai jatkaa entisiä. Katselen ensimmäistä Lakeudenportin kansalaisopiston ohjelmaa,
jota olen ollut suunnittelemassa
alusta loppuun. Hiukan jännityksellä odotan, miten kurssit toteutuvat.
Olemme yrittäneet saada tarjolle
kursseja mahdollisimman monipuolisesti ihmisten toiveita kuunnellen.
Kuortaneelle on tulevalla toimintakaudella tarjolla noin 70 kurssia.
Perinteisten jo pitkään jatkuneiden
kuvataide-, liikunta-, kädentaito- ja
musiikkikurssien lisäksi uusia kursseja löytyy esimerkiksi kotitaloudesta:
kokkikerho erityisnuorille, thairuokaa,
kastikkeita, leipiä, juhlaleivonnaisia ja
grillausta. Tarjolla on myös käsityöretkeä, hyvän olon kotihierontaa, grafiikkakurssia ja käsityökerho koululaisille. Marraskuun alussa voi askarrella
tonttuoven, ellei sellaista vielä talossa ole.
Kannattaa huomioida myös yksilöllisesti räätälöity tietotekniikan
opetus. Jokainen voi varata yhdestä
neljään oppituntia henkilökohtaista
opetusta juuri oman tarpeensa mukaan, oli kyseessä sitten sähköpostin
käyttö, pankkiasiointi, kuvien arkistointi tai jokin muu osaamistarve. Py-

Mukavaa
syksyä ja
tervetuloa
luomaan yhteistä
kansalaisopistoa!

otettava esille myös asenne. Asenne
kanssaihmisiin, työntekoon ja ihan
kaikkeen, Toivola jatkoi.
Ala-Seppälä oli itse valinnasta
iloisesti yllättynyt.
– Kyllä vähän mätäkuun juttuna pidin, kun kunnanjohtaja soitti, että tällainen tunnustus olisi tulossa. Tuolla
koneissa, kun istuu niin tulee kaikkea
mieleen, kuten nämä laulun sanat,
että äiti pojasta pappia toivoi. No en
tiedä, mutta Kunnon Kuurtanelainen
ainakin tuli, Ala-Seppälä nauratti talomuseon ääriään myöten täynnä
olevaa tupaa.
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Palkitsemisen sekä Toivolan että
Ala-Seppälän puheet voi katsoa
kokonaisuudessaan kunnan Youtube-kanavalta.

Kuortaneen Kesä 2018
• Juhannus avattiin perinteisillä juhannuspippaloilla Kuurnan pihalla. Väkeä oli nauttimassa tanssista, laulusta ja esityksistä.
• MotonetGP-sarjan Kuortaneen juhannuskisat käytiin koleassa ja sateisessa säässä.
• Urheiluopiston kesä oli taas täynnä erilaisia kursseja. Tämän vuoden uutuutena oli keppihevoskurssi.

• Kaatialan louhoksen vesi on kirkas ja tänä kesänä jopa melko lämmintä. (Uiminen Kaatialassa omalla vastuulla.)
• Kirkkorannassa riitti tänä kesänä lapsilla riemua pitkään, kun lämpöiset säät jatkuivat heinäkuusta pitkälle
elokuun puolelle saakka. • Ruonan Rökkööksillä riitti väkeä, ja makkara sekä letut maistuivat.

• Opiskelijoiden suunnistuksen MM-kisat toi heinäkuussa kansainvälistä kuhinaa Kuortaneelle.
• Kuortaneen markkinoilla riitti jälleen väkeä ja tavattiin päättäjiä valtakunnan huipulta.

• Museokuhinoilla lapset pääsivät tutustumaan myös perinneleikkeihin.
• 20 vuoden tauon jälkeen Leppälänkylään palanneet Traktorien vetokisat keräsi satoja kiinnostuneita katsojia.
• Ensimmäistä kertaa järjestettyjen Elofestivaalien iltaohjelman avasi Maija Vilkkumaa.

Liikkuva koulu
Alvarin koulun piha on vilinää täynnä
heti välitunnin alkaessa. Yksi ryhmä
pelaa jalkapalloa, toinen leikkii hippaa. Paikallaan olijoita ei juurikaan
näe. Alvarin koululla, kuten muissakin Kuortaneen
kouluissa on viime vuosina
kiinnitetty huomiota lasten
liikkumiseen.
Liikkumisen lisääminen on
osa valtakunnallista Liikkuva
koulu -hanketta, jossa Kuortaneellakin ollaan oltu mukana. Hankkeen tavoitteena on
ollut lisätä koulupäivän aikaista
liikkumista niin tuntien kuin välituntien osalta sekä vähentää
tarpeetonta paikallaan oloa.
– Lasten omaehtoinen perusliikunta on viime vuosina vähentynyt. Koulupäivä on hyvä
mahdollisuus lisätä sitä. Esimerkiksi
välituntiliikuntaa voi tulla päivän aikana jopa 1,5 tuntia. Kertoo Alvarin
koulun opettaja ja hankevastaava
Tuomas Mikkola.
Aiempina vuosina hanke on ollut
tapahtumapainotteista sisältäen erilaisia liikuntatapahtumia, lajitutustumista ja talviriehaa. Kuortaneella
hankkeessa on mukana eri liikuntapalveluja ja yhteistyökumpaneita,
joiden kautta innostumista liikkumiseen on saatu lisättyä.

– Hankkeen myötä on
saatu kehitettyä myös välituntiaktiivisuutta erilaisten

Tuomas Mikkola haluaa
motivoida kaikkia lapsia
liikkumaan enemmän.
Pötkis on Alvarin koulun
yksi suosituimpia
välituntipelejä.

uusien pelivälineiden ja koulupihojen rakenteellisten muutosten kautta, Mikkola summaa.
Liikkumisen on tutkittu myös parantavan oppimista, joten hankkeessa onkin pyritty löytämään keinoja
liikkumisen ja opettamisen yhdistämiseen. Tämänvuotinen hanke keskittyykin henkilökunnan osaamisen
kehittämiseen.
– Meillä on tulossa koulutuksia,
joissa opettajia ja avustajia pyritään
opastamaan löytämään keinoja liikkumisen lisäämiseen myös oppi-

eo
Katso vid
n
a
kunn
Youtubekanavalta

tuntien aikana. Kyse on siitä, että me
voimme joitakin asioita opetella aktivoimalla muitakin kehon osia kuin
vain istumalihaksia. Toinen hankkeen
tavoite on kannustaa näin myös vähän liikkuvia lapsia löytämään liikkumisesta iloa.
Lapsista suuri osa on yleensä
luonnostaan touhukkaita sekä liikkuvia. Siksi nähdään tärkeänä löytää
jokaista lasta liikkumaan innostavat kanavat. Kuortaneella tässä on
hankkeen myötä jo päästy alkuun.
– Sen takia tarvitaan osaamista opettajille ja avustajille, että he
osaavat kannustaa esimerkiksi välitunnilla paikallaan olevia liikkeelle yksin tai yhdessä. Meidän tulee
myös tarjota ympäristöön sellaista,
että se motivoisi yhä useampia, Mikkola päättää.
Haastattelun aikana välitunti on
päättynyt eivätkä lapset halua sisälle. Mikkola päättää jatkaa tuntia
pihalla yhdistäen matematiikan kertotaulun kertauksen hippaleikkiin.
Näin helposti yhdistyy liikkuminen
oppimiseen.

Hippaleikkiin voi yhdistää vaikka
kertotaulun kertaamisen.
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Seurakunnassa muutos on mahdollisuus
Seurakuntamme elää muutoksen tuulissa. Sanoma on pysyvä, mutta tavat muuttuvat aikojen vaihtuessa ja henkilökunnan muutosten vuoksi. Lehti kääntyy. Muutos sisältää henkilövaihdoksia, ensi vuonna aloittavan uuden luottamushenkilöstön eli kirkollisvaalit ovat tulossa. Ympäristömme muuttuu.
Seurakuntamme elää muutoksen
tuulissa. Sanoma on pysyvä, mutta tavat muuttuvat aikojen vaihtuessa ja henkilökunnan muutosten vuoksi. Lehti kääntyy. Muutos
sisältää henkilövaihdoksia, ensi
vuonna aloittavan uuden luottamushenkilöstön eli kirkollisvaalit ovat tulossa. Ympäristömme
muuttuu.
Esittelemme Kuortaneen seurakunnan muutokset syksystä 2018
alkaen. Samalla haluamme tietää
sinun, arvoisa lukija, mielipiteitäsi
ja ideoitasi siitä millainen seurakunta on sinun silmilläsi katsottuna sekä erityisesti ehdotuksiasi
siitä millainen haluaisit sen olevan!

Muutokset käytännössä
Seurakunnassamme on aloittanut
muutamia uusia työntekijöitä tai vanhat tehtävänkuvat ovat muuttuneet.
Lisäksi virastotyö elää siirtymäkautta
uuteen laajempaan järjestelmään.
Laajapohjainen väestörekisteri erillisen keskusrekisterin muodossa
aloittaa viimeistään 2020 alusta. Siksi virastotyö paikallisesti vähenee
ja virastomme on edelleenkin auki
kolmena päivänä: maanantaina ja
tiistaina 9-13 sekä keskiviikkona 1417. Lisäksi paikalla on vielä päivystävä pappi torstaisin 9-11. Diakonian
asiointi säilyy entisellään. Virastoa
ja verkkotiedotustamme pyörittää
vastaava lastenohjaajamme Virve

Männikkö. Diakonian virassa palvelee Sari Kaidesoja. Talous- ja hallintoyhteistyö Ilmajoen, Alavuden,
Kuortaneen ja Isonkyrön seurakuntien yhteistoimintana jatkuu. Paikalla
maanantaisin on Alavuden seurakunnan hallintojohtaja Mika Sillanpää, joka edustaa yhteistä talous -ja
hallintoyksikköä.
Miksi
Seurakuntamme kuntamme kanssa
käsi kädessä voi sinänsä hyvin. Talous kasvaa ja seurakunnankin verotulot ovat balanssissa jos vain henkilöstömäärä mitoitetaan väkiluvun
mukaan. Edellisestä tarkistuksesta
olikin vierähtänyt aikaa! Tästä seu-

Olen Mika Sillanpää ja olen aloittanut hallintojohtajan tehtävissä Kuortaneen seurakunnassa kuluvan
vuoden kesäkuun alussa. Olen maanantaisin Kuortaneella ja neljä päivää viikosta työskentelen Alavuden seurakunnassa samoissa tehtävissä. Tehtäviini kuuluvat seurakunnan taloushallinnon johtaminen,
henkilöstöasiat, oman toimialan asioiden esittelijänä toimiminen kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuuston ja -neuvoston sihteerin tehtävät.

Nimeni on Virve Männikkö. Asun Alajärvellä ja ikää minulla on muutaman vuoden alle 50v. Tämän
vuoden heinäkuussa aloitin työn kirkkoherranviraston kanslistina seurakunnan pitkäaikaisen kanslistin
Tuula Koistisen jäädessä eläkkeelle. Olen ollut Kuortaneen seurakunnan vastaava lastenohjaaja vuoden 2011 syksystä lähtien. Ensimmäisen kerran tulin Kuortaneen seurakuntaan töihin syksyllä 2008
lastenohjaajan sijaiseksi. Vaikka olenkin nykyään kansliassa kolmena päivänä viikossa, minulla on edelleen lapsityön päävastuu ja käytännön työtäkin päivä- ja perhekerhossa sekä pyhäkoulutoiminnassa.
Olen Kaidesojan Sari ja uusi Kuortaneen seurakunnan diakoniatyöntekijä. Olen valmistunut diakonissaksi 2015 ja koulutukseen kuuluneen seurakuntaharjoitteluni tein Valkaman Kaijan ohjauksessa täällä
Kuortaneen seurakunnassa. Seurakuntalaiset ovat siten tulleet tutuiksi osin jo silloin. Asun Lapuan
Hirvijoella. Kuortaneella olen aloittanut työni kesäkuun alussa edeltäjäni Valkaman Kaijan kesälomasijaisena ja virallisena aloitan syyskuun alussa. Tullaan tutuiksi. Soita tai tule käymään, jos kaipaat
juttuseuraa tai muuten kuuntelijaa. Kaijan entinen puhelinnumero on minulla käytössä. Työpisteeni
sijaitsee kirkkoherranviraston yläkerrassa. Ennen Kuortaneelle tuloani työskentelin sairaanhoitajana
Seinäjoella yksityisessä palvelukodissa vanhusten ja muistisairaiden parissa ja sitä ennen vajaan vuoden Alavuden seurakunnassa vs. diakoniatyöntekijänä.
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raakin väistämätöntä henkilökunnan
määrän uudelleenarviointia. Vapaaehtoistyötä ja uusia ideoita siis tarvitaan! Pyydänkin Sinulta arvoisa seurakuntalainen ja paikkakuntalainen
tai miksei vierailija tai kesäkuortanelainenkin arviota ja ideointia mahdollisten Sinua kiinnostavien toimintojen ja ryhmien synnyttämiseen!
Myös Sinä, joka harvemminkin käytät seurakunnan palveluja olet juuri
erittäin tärkeä vastaaja. Kun saamme
tietoa, osaamme ehkä vastata paremmin juuri Sinun tarpeisiisi. Kiitän
etukäteen avoimesta palautteestasi
ja arvokkaista ideoistasi! Kyselyyn
voit vastata myös sivuillamme www.
kuortaneenseurakunta.fi tai tässä lehdessä olevalla kaavakkeella.
Pohjanmaalla järjestettiin taannoin
Mahdollisuus muutokseen -missio.
Siinä kerrottiin hengellisistä muutoksista ihmisten elämässä, jotka
Herra Jeesus on mahdollistanut. Toivon että myös meidän arjessamme
muutosta tapahtuu ihan käytännön
seurakunnallisessa toiminnassa.

Kuortaneen
seurakunnan
kysely kaikille!!!
niille, joita asia
kiinnostaa.

Kiittäen ja elämääsi hyvän Jumalan
siunausta toivottaen!
Vesa Rasta, kirkkoherra

Kirkollisvaalit
2018
TÄRKEÄT
PÄIVÄMÄÄRÄT:
Ehdokasasettelu
päättyy
17.9.2018
Ennakkoäänestys
6.-10.11.2018
Vaalipäivä
18.11.2018
Lisätietoa:
www.seurakuntavaalit.fi

KERRO SINÄ!
(Vastauksesi on seurakunnalle erittäin tärkeä!!!)
Kyselyyn voi vastata nimettömänä tai nimellä ja myös sähköisesti.

PRIIMAA
PUKKAA!...
Vai
pukkaako?

1. Millaiselta näyttää Kuortaneen seurakunnan yleisilme?
2. Mistä saan tietoa seurakunnan toiminnasta ja onko tiedotus riittävää?
3. Millaisia tilaisuuksia tai piirejä / muuta toimintaa toivotte seurakunnan järjestävän?
4. Onko seurakunnan toimintaan osallistumisen kynnys korkea?
5. Millä tavoin voisin itse osallistua toimintaan seurakunnassa?
6. Plussia ja miinuksia Kuortaneen seurakunnasta.

Leikkaa irti ja palauta: Kirkkoherranvirasto, Majantie 2, 63100 Kuortane
tai vastaa kyselyyn www.kuortaneenseurakunta.fi

Liiketoiminta liitoon
Kuortaneella! -luentosarja
jatkuu

Liiketoiminta liitoon Kuortaneella!
Syksyn ohjelma 2018
Syksyn luentosarjassa perehdytään yrityksen talouteen, verotukseen sekä strategiaan. Luennot järjestetään Kuurnan neuvottelutilassa, ellei toisin ilmoiteta.

Kuortaneen kunnan keväällä aloittama Liiketoiminta liitoon
-luentosarja jatkuu syksyllä. Kevään luennoilla keskityttiin
muun muassa markkinointiin sekä sosiaalisen median mahdollisuuksiin yrityksen liiketoiminnassa. Syksyn luennoilla
pureudutaan muun muassa tilinpäätökseen ja yritysverotuksen kiemuroihin.
Kuortaneen yrittäjien puheenjohtaja ja Insinööritoimisto
Paston yrittäjä, Kati Pasto, on ollut mielissään kunnan järjestämistä luennoista.
– Kevään luennoilta sai hyviä ideoita ja tuli uudenlaista
uskallusta markkinointiin. Luentojen ansiosta tuli pidettyä
myös omaa epävirallista työpajaa muiden luennoille osallistuneiden yrittäjien kesken, Pasto kertoo.
Kevään luentoihin osallistui
kymmenkunta yrittäjää alueelta.
Syksyn luentoja Pasto
suosittelee lämpimästi
Syksyn
kaikille alueen yrittäjille.
luentosarjassa
– Koskaanhan ei voi
perehdytään
olla liikaa tietoa. Nyt
kun luennot liittyvät
yrityksen talouteen,
verotukseen ja
verotukseen sekä
strategiaan, niin vaikka
strategiaan.
olisi vanha yritys, niin
ei varmaan olisi pahitteeksi
päivittää tietojaan.

ke 19.9. klo 18-21:
Yritysverotuksen kiemurat ja koukerot
Arja Lehto, veroasiantuntija, KPMG Oy Ab
ke 10.10. klo 18-21:
Tilinpäätöksen kertomaa
Reijo Laitila, yrittäjä, Reivox Palvelut
ke 7.11. klo 18-21:
Arkipäiväistä strategiasi!
Annika Tidström, liiketaloustieteiden professori, Vaasan yliopisto
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Luentoihin voi osallistua sekä yrittäjänä
että yrityksen työntekijänä. Luentojen osallistumismaksu on yksittäin 50 € + alv 24%
ja koko luentosarjan yhteishinta 120 € + alv
24%. Osallistumiset laskutetaan luentosarjan jälkeen.
Ilmoittaudu yksittäin tai koko luentosarjaan
sähköisesti: urly.fi/10XO tai terhi.ojaniemi@
seamk.fi viimeistään tilaisuutta edeltävänä
päivänä.
Mukana järjestelyissä myös
Etelä-Pohjanmaan Maakuntakorkeakoulu

Liiketoiminta liitoon Kuortaneella! -luentosarjan asiantuntijat
Veroasiantuntija
Arja Lehto
Arja Lehto toimii
veroasiantuntijana KPMG Oy Ab:n
palveluksessa,
jossa hänen tehtäviinsä
kuuluu
pk-yritysten ja yrittäjien tuloverokysymysten ratkominen sekä yritysja omistusjärjestelyjen suunnittelu
ja toteutus. Lisäksi hänen osaamisalaansa ovat kirjanpito, yhtiöoikeus
sekä perintö- ja lahjaverotus. Lehto
toimii myös mm. Etelä-Pohjanmaan
Yrittäjien neuvovana asiantuntijana.
Kuortaneen luennollaan hän keskittyy mm. eri yritysmuotojen eroihin
verotuksellisesta näkökulmasta, tyypillisimpiin verovähennyksiin sekä
verohallinnolle tehtäviin ilmoittamisvelvoitteisiin.

Yrittäjä
Reijo Laitila
Reijo Laitila toimii
yrittäjänä
kuortanelaisessa Reivox Palveluissa.
Paikallisten hyvin
tuntema yrittäjä
on keskittynyt yrityskonsultointiin,
mutta hänen tarjontaansa kuuluvat
myös yritysjärjestely- ja omistajanvaihdospalvelut sekä isännöintipalvelut asunto- ja kiinteistöyhtiöille.
Kuortaneen luennollaan hän avaa
yrityksen tilinpäätöksen sisältöä, ja
opastaa kuulijoille, mitä tilinpäätös
kertoo yrityksen senhetkisestä tilasta.
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Liiketaloustieteen professori
Annika Tidström
Kauppatieteiden
tohtori
Annika
Tidström
toimii
Vaasan
yliopiston
liiketaloustieteen, erityisesti yrittäjyyden professorina. Hän on toiminut useissa
tutkijatehtävissä ja hänen tutkimustyönsä ovat keskittyneet erityisesti
yritysverkostojen
samanaikaiseen
kilpailuun ja yhteistyöhön, yritysverkostojen jännitteisiin sekä strategian
käytänteisiin. Tidström on tutkijanuransa ohella toiminut myös kouluttajana, konsulttina sekä luennoitsijana. Kuortaneen luennollaan hän keskittyy toimivan strategian tärkeyteen
jokaiselle yritykselle, myös yksinyrittäjälle.

Hyvinvointia harrastuksista
kansalaisopiston kursseilla
Syksy lähestyy ja sitä myöten myös
kansalaisopistolla on alkamassa uusi
lukuvuosi. Kauden alkua silmällä pitäen ilmestyy Lakeudenportin kansalaisopiston uusi opinto-ohjelma.
Posti on tuonut vihkosen koteihin
elokuussa.

Kursseissa valinnanvaraa
Alkavalla kansalaisopiston kaudella
2018–2019 on mukana niin perinteisiä, jo pidempään jatkuneita kursseja, kuin myös aivan uusia kursseja.
Valittavana on runsaasti ideoita harrastuksiin; mm. kädentaitoja, liikuntaa, kieliä ja musiikkia sekä erilaisia
lyhytkursseja ja luentoja.
Uusilla kursseilla voi opetella mm.
tekemään biisejä, roolivaatteita, hopeakoruja ja kitaran. Kieliopintojen
valikoimaan on lisätty kiinan kieleen
tutustumista, kurssit japanin kielestä
ja kulttuurista sekä puolan kielestä ja
kulttuurista. Tietotekniikan uutuuskurssina alkaa 3D-tulostus.
Kokkaustaitoja pääsee hiomaan
mm. gluteenittoman leivonnan, grillauksen ja thairuoan valmistuksen
parissa.
Liikuntaan liittyvät kurssit ovat
aina suosittuja, tällä kaudella miesten liikuntaa on lisätty.
Naisille uutena järjestetään itsepuolustuskurssi.
Esiintymiseen ja näyttämötaiteisiin voi perehtyä mm. Improa kaikille
-kurssin sekä esiintymiskurssin parissa. Lapsen kanssa voi harrastaa

taapero- ja sisarusmuskareissa. Tarjolla on myös vauva-vanhempitanssia sekä taaperotanssia, jossa liikettä
saa lapsen ohella myös vanhempi.
Syksyllä järjestetään käsityöretki,
jonka puitteissa vieraillaan Seinäjoen käsityömessuilla ja Lankavan
myymälässä Kauhavalla.
Avoimen korkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoihin voivat
osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Tarjolla on mm. kirjoittamisen perusopintoja.
Alavuden
kulttuurikeskuksen
luentotilaan voi tulla seuraamaan
myös verkkoluentoja, jotka ovat Jyväskylän yliopiston ikääntyvien yliopiston verkkoluentosarjaa. Luentoihin on vapaa pääsy.
Edellä mainittujen lisäksi järjestetään yleisluentoja. Ne ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia,
eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Luennoilla kuullaan mm. Alvar
Aallon tarina ja Mannerheimin nuoruudesta.
Kannattaa huomioida myös syksyllä järjestettävät kansalaisopiston
kehittämispäivät, jonne voi tulla esittämään ajatuksia siitä, mihin suuntaan kansalaisopistoa voisi kehittää.

Ilmoittautuminen
on alkanut 22.8.
Ohjelma on nähtävissä myös sivulla
https://opistopalvelut.fi/lakeudenportti/. Sivulta voi kätevästi il-

9

moittautua kursseille sekä maksaa
kurssimaksun. Netti-ilmoittautumisen lisäksi kursseille on mahdollista
ilmoittautua myös puhelimitse sekä
henkilökohtaisesti opiston toimistolla Alavudella. Opistopassin ostaneella on mahdollista osallistua kahteen pitkään lukuvuoden kestävään
kurssiin sekä kahteen lyhytkurssiin.
Ilmoittautuminen on alkanut ajankohtaisia kursseja lukuunottamatta
keskiviikkona 22.8.2018. Espanjan
kursseille ja kuvataidekouluihin on
ilmoittautuminen myös jo menossa.
Syyskaudella opiskellaan 10.9.–
9.12.2018 välisellä ajalla. Kevätkausi
aloitetaan 7.1.2019, lukuvuosi päättyy
7.4.2019.
Lakeudenportin kansalaisopiston
opinto-ohjelma kattaa Alavuden,
Kuortaneen ja Ähtärin kurssivalikoiman.
Lisätietoja:
Lakeudenportin kansalaisopisto
Rehtori Arto Juurakko,
p. 044 550 1389,
arto.juurakko@alavus.fi

Yhdistykset, seurat ja kylät tiedottaa

KUORTANEEN LATU
8.-9.9. Nuku yli yön ulkona, valtakunnallinen tapahtuma, jossa kansalaisia kannustetaan yöpymään
ulkona teltoissa maastossa, pihanurmella tai vaikkapa terassilla riippumatossa.
22.9. Kuortane vaellus välillä Murronneva–Sarvikkaankosket. Reitti n.
5 km Lapuanjoen yläjuoksulla. Kuljetus ilmainen, lähtö S-marketin pihasta klo 9.00.
7.-11.11. Levin retki. Talvikauden
avajaiset, retkiä tai ensilumen hiihtoja.
Tiedustelut:
Mauno Sippola, p. 040 547 2715,
maunojuhani@gmail.com
Ulla-Riitta Latvala, p. 050 350 8325,
ulla-riitta.latvala@netikka.fi
KUORTANEEN KUNTO
Tiistaina 18.9.klo 18.00 Kunniakierros urheilukentällä. Järj. SUL ja KuKu
yu-jaosto.
Sinäkin voit tukea KuKu:n
nuorisotoimintaa. Tule ja osallistu.
Keräyskaavakkeita saa Heikki Savelalta p. 040 555 5009.
Lauantaina 22.9. Valtakunnalinen
kestävyysjuoksun maastofinaali Urheiluopistolla klo 12.00. Kts. kilpailukalenteri.fi. www.juoksutalli.com/
maastofinaali.
EPU ry /
kestävyysjuoksun kehittämisryhmä.
KESÄKUURTANELAASET
Kesäkuurtanelaaset ry:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina
22.9. 2018 klo 13.00 Ruonalla Suomen sodan opastuskeskuksessa os.
Niemiskyläntie 60. Alussa Ruonan
Ringin toiminnan esittelyä.

RUONAN RINKI
Avantouintikausi aloitetaan sunnuntaina 30.9.
Rinkirannassa (Niemiskyläntie 60), mikäli järven vesitilanne
sallii.
Vuorot sunnuntaisin: klo 15–18 naiset, klo 18–20 miehet
Avantomaksu 4 €/kerta. Lisätietoja
Eila, puh. 050 468 9230
Tervetuloa mukaan!
SALMEN KYLÄSEURA
Avantouintikausi alkaa lokakuun
alussa ja päättyy huhtikuun lopussa.
Paikka Salmiranta, Salmentie 82.
Saunavuorot: tiistai naiset 19-21,
keskiviikko miehet 18-21,
torstai naiset 18-21,
perjantai naiset 17-19,
perjantai miehet 19-21
Hinnat: kertamaksu 4 €, kausimaksu
kerran viikossa 60 €,
kausimaksu kaksi kertaa viikossa
90 €, lapset alle 15 vuotta puoleen
hintaan.
MLL KUORTANE
• MLL Kuortane järjestää 11.9
Kuortaneen Säästöpankkisäätiön
tarjoamana Maltti ja Valtti-esityksen Kuortaneen alakoululaisille ja
päivähoitolapsille!
• Syyskokous ma 5.11 klo 18.00
kunnantalolla.
Tervetuloa kaikki jäsenet!
• Perhekahvila käynnistyy syksyn
mittaan, seuraa ilmoittelua
facebookissa!
• Tulossa disco alakoululaisille
lokakuussa!
• Ole lasten asialla!
Liity MLL:n jäseneksi!
https://liityjaseneksi.mll.fi/

Kaalipäivälliset Salmirannassa
Kaalipäivälliset olivat 1950-luvulla kyläläisten sadonkorjuun kunniaksi
järjestämä tilaisuus, jossa nimensä mukaisesti syötiin kaaliherkkuja ja
nautittiin hengen ravinnosta eri muodoissaan.
Salmen Kyläseura elvyttää perinteen ja järjestää Kaalipäivälliset Salmirannassa lauantaina 8.9.2018 klo 12:00-15:00. Ohjelmassa on perinteisen kaalisopan ja pullakahvien lisäksi kilpailuja, musiikkiesityksiä
ja kakkuarvonta. Erityisen tervetulleita ovat henkilöt, joilla on omakohtaisia kokemuksia ja muistoja 50-luvun kaalipäivällisistä. Näitä muistoja saa vapaasti esittää kaalisopan syönnin lomassa.
Soppaa keitetään reilu sata annosta, joten kannattaa tulla ajoissa paikalle. Keittoannoksen ja pullakahvin yhteishinta 2 EUR.
Tervetuloa! Salmen Kyläseura ry
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KUORTANEEN KANSALLISET
SENIORIT RY
Lämpimästi tervetuloa mukaan mukaviin tapahtumiin niin kotiseudulla
kuin lähialueella:
• Lounastreffit Mäyryn Nesteellä
keskiviikot 3.10. ja 7.11. klo 13
• Päiväretki Kokkolaan la 20.10.
Snellman-salissa Mustalaisruhtinataroperetti ja ruokailu kaupungilla. Alustava hinta 75 €/jäsen ja
80 €/ystävä.
• Kirkkopyhä su 21.10. Kurikassa
(yhteiskuljetus)
• Syyskokous keskiviikkona 14.11.
• Joulujuhla tiistaina 27.11.
Lämpimästi tervetuloa
uudet ja entiset mukaan
myös harrastuksiimme:
• 26.9. alkaen joka toinen keskiviikko
klo 12-13.30 kokoontuvat laululintuset eli Seijan kuoro
• Lokakuun alusta alkaen
käymme kuntosalilla joka torstai
klo 16-17 ja
keilailemme joka toinen tiistai
klo 12-13
Ks. tarkemmin ilmoituksistamme
Lakeuden Portissa ja Viiskunnassa.
ELÄKELIITTO
KUORTANEEN YHDISTYS RY
• EL Lehtimäen yhdistys on
kutsunut luontoon liikkumaan
Valkealammille 12.9 klo 13.00.
Ei järjestettyä kuljetusta.
Tulevaa toimintaa-tapahtumaa
• keilailu • kuntosali-uinti • virsilaulutilaisuus • joulujuhla
Tarkemmat ajat Viiskunnassa ja
Lakeuden Portissa.
Seuraa ilmoittelua!

KUUSIOLINNA TERVEYS
Kuortaneen avovastaanoton
KIIREETÖN HOITO:
p. (06) 2525 7945
KIIREELLINEN HOITO:
p. (06) 2525 7612 (24h/vrk)
Kuortaneen Terveysaseman
influenssarokotukset tulossa
loka/marraskuulla, seuraa
ilmoittelua lähemmin.

4H KUORTANE
17.11. Kädentaidot messut Tampereella – Tapahtumasta
tietoa tarkemmin lähempänä. Messuille voi jo ilmoittautua mukaan. Seuraile ilmoitteluamme.

Kirjaston syksy
Hyvät asiakkaat, muistattehan, että
mm. Eepos-kirjastojen seutukuljetusmaksut
voitte hoitaa myös verkossa
- voitte lainata tilaamanne seutuvaraukset
myös itsepalveluaikana maksettuanne
ne ensin kirjaston verkkopalvelussa
eepos.finna.fi. Sopikaa järjestelystä
henkilökunnan kanssa.

4H-yhdistyksellä on seuraavia palveluita:
APUA ARKEEN -KOTIPALVELU
Tarvitsetko apua kodin askareisiin, esim. siivoukseen, ikkunoiden pesuun ym.? Ammattitaitoiset kotipalvelutyöntekijämme tulevat auttamaan kodinaskareissa. Palvelua
voi ostaa myös lahjaksi Palvelu on kotitalousvähennyskelpoista.
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.
Yhdistyksemme kiittää lannoitesäkkikeräykseen osallistuneita! Keräys jälleen ensi vuonna!

To 8.11. klo 10 Soiva Sammakko ja kadonnut
talvi -näytelmä kirjastossa
Kesto noin 30 min. Sopii yli 2-vuotiaille lapsille. Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Näyttelyt
Syyskuu: Matti Yli-Porkkusen muistonäyttely
Loka-marraskuu: Kaisu Hildénin ”Kaisan kaffipaussilla” -näyttely, jonka työt on tehty kahvilla, merisuolalla, tussilla ja kynällä
Joulukuu: Pirjo Kaihoniemen akvarellinäyttely

4H-yhdistyksen ilmoittelua voit seurata:
Kotisivut kuortane.4h.fi
Facebook Kuortaneen Neljä Hoo tai Neljähoo Sanna
Instagram Kuortaneen4H

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

Kuortaneen seurakunta toivottaa jokaisen
lämpimästi tervetulleeksi mukaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Jumalanpalvelus kirkossa sunnuntaisin klo 10
7.10 klo 10 Kansanlaulumessu kirkossa
21.10 klo 10 Ehtoollisopetusmessu kirkossa
3.11 klo 15 Pyhäinpäivän kirkkohetki kirkossa
2.12 klo 10 Joululaulumessu kirkossa
9.12 klo 13 Maksetut Viulut, konsertti kirkossa
14.12 klo 18 Lapsiperheitten joululauluilta kirkossa
15.12 klo 18 Jussi-kuoro, konsertti kirkossa
16.12 klo 19 Kauneimmat joululaulut kirkossa

Värikästä syksyä!

Canto-ryhmän konsertti

Peilikuvia

Liisa Viitasaaren sävellyksiä ja sovituksia

su 18.11.2018 klo 14
Kuortaneen lukiolla

Seurakuntatalolla tapahtuu:
• 18.9 Esa Luomaranta, raamattuopetus klo 18
• 19.9 Rippikoulujen 2019 ilmoittautuminen klo 18,
vanhemmat ja riparilaiset
• 25.9 Sanan ja rukouksen ilta klo 18.30
• 30.9 Kauneimmat enkelilaulut klo 19
• 7.10 Parikanniemen seurat klo 18
• 23.10 Sanan ja rukouksen ilta klo 18.30
• 30.10 Vapaaehtoisten kiitosilta klo 17
• 13.11 Sanan ja rukouksen ilta klo 18.30

NOKIPOSTI

Keskiviikkoisin kirkkokuoro klo 14 srk-talo,
tule laulamaan!

Toimitus ei vastaa ulkopuolelta tulevien
tiedotteiden oikeellisuudesta.

Tervetuloa!

Ohjelma 10 €

Päätoimittaja
Tuomas Ojajärvi, viestintäkoordinaattori
p. 0400 832 776, tuomas.ojajarvi@kuortane.fi
Taitto Maarit Korpela, Japlan Oy, Kuortane
Paino I-Print Oy, Seinäjoki

Joka toinen keskiviikko raamattupiiri klo 19 (alk. 12.9) ja
joka toinen keskiviikko aikuisten lauluryhmä klo 19 (alk.
3.10). Tervetuloa uudet ja vanhat kävijät!

Vuoden viimeinen Nokiposti
ilmestyy 29.11., aineistot 13.11.
mennessä osoitteeseen:
tuomas.ojajarvi@kuortane.fi

HYVÄN JUMALAN VARJELUSTA SYKSYYSI!
Lisätiedot Viiskunnassa ja www.kuortaneenseurakunta.fi
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