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Kuortaneen kunnan tiedotuslehti 4/2017

Tervetuloa sinivalkoiseen kahvihetkeen
Kuortaneen kunnantoimistoon
5.12.2017 klo 9-14.30

• Kahvihetkessä kuullaan Teijo Ahon musisointia klo 11-12.00
• Draamapurkin esitys Entisiä ja nykyisiä klo 13.00
• Sinivalkoinen valaistus kunnantalon valtuustosalin päässä
sekä valaistu juhlaliputus 5.12. klo 18.00 alkaen – 6.12.2017

Tämän myötä Kuortaneen kunta toivottaa hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille kuntalaisille.

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017
Jumalanpalvelus kirkossa klo 10
Kolehdin keräävät Kuortaneen partiolaiset
Kunniavartio sankarihaudoilla
Jumalanpalveluksen jälkeen
- Seppeleiden lasku sankarihaudoille
- Abiturientin puhe

Saarna: Jukka Anttila
Urut: Marika Jokiaho
Laulua: Korsukööri
Klo 18.00 Kirkonkellot soivat
– kaksi kynttilää ikkunaan –

Kuortaneen kunta kunnioittaa Suomen täyttä 100:aa vuotta tuottamalla

Sata Vuotta Kuortaneelta katsottuna
-monitaiteellisen esityksen Kuortaneen historiasta, jota esitetään opiston pallohallissa.
Esitys on maksuton ja olemme saaneet
vielä lisäesityksen
sunnuntaille 3.12. klo 15.00,
johon voit kysyä lipua kunnan
infosta joko soittamalla 06-2525 2000
tai käymällä. Jonkin verran lippuja
myös ovelta.

Hyvää Itsenäisyyspäivää!
Kuortaneen seurakunta Kuortaneen kunta
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.

Elämisen hehkua

Viestintäuudistus loppusuoralla
elämänlaatu – Elämisen hehkua. Uusi, raikas brändi jalkautetaan uutta viestinnän strategiaa,
graafista ohjetta ja verkkosivustoa hyödyntäen. Käynnissä on myös rekrytointiprosessi, jonka tuloksena
kunnalle palkataan viestintäkoordinaattori toteuttamaan viestinnällisiä muutoksia.

Kuortaneen kunta on saamassa uuden viestinnällisen ilmeen, kun kuluvana vuonna käynnissä
ollut viestinnän kehitysprojekti saadaan
päätökseen. Kehitysprojektin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja
yhteisöllisyyttä kunnassa, kehittää
osallistavaa tiedonantoa kunnan
toimijoiden ja kuntalaisten välillä
sekä kirkastaa Kuortaneen imagoa ja vetovoimaa.
Projektin tuloksena Kuortaneen
kunnalle on rakennettu uutta viestintästrategiaa, joka tukee uudistuvaa
kunnan strategiaa. Strategian yhteydessä
päivitetään Kuortaneen kunnan visuaalinen ilme ja
verkkosivut, jotka julkaistaan joulukuussa. Maistiainen uudistuvasta ilmeestä saadaan tämän lehden
sivuilla, jonka ilme ja taitto noudattavat laadittua
graafista ohjetta.

Uudistetut viestinnän linjaukset
vastaavat paitsi viestinnän ajankohtaisiin haasteisiin ja tehtäviin,
myös tähdentävät Kuortaneen kunnan viestinnän tavoitteita ja kohderyhmiä.
Viestinnän vastuualueet ja keinot määritellään
tarkemmin, mikä tehostaa tiedottamista ja parantaa
keskustelua kaikkien kunnan toimijoiden välillä. Uudet viestinnän resurssit toimivat myös kumppanina
yrityksille ja muille toimijoille, joiden äänet saadaan
muutosten myötä yhä paremmin kuuluville.

Uudistetussa Kuortane-brändissä korostuvat Kuortaneen arjen mukavuus, mutkattomuus ja korkea

Maria Sumuvuori - Myynninmaailma Oy

Palveluiden hissipuhe-tilaisuus onnistui – jatkoa seuraa
Kaikille yrityksille tarjotaan uusi tiedonjakotilaisuus,
nyt kunnan toimesta. Torstaina 11.1. klo 18.30 alkaen
järjestetään Investointi-ilta, jossa avataan vuoden
2018 investointiohjelmaa ja myös pienhankintoja.
Tämä kalenteriin, varsinainen kutsu saapuu postitse
yrityksille erikseen.

Kunta kutsui kaikkia kuortanelaisia yrityksiä marraskuun puolivälissä tilaisuuteen kohdata hankinnoista vastaavia kunnan, Urheiluopiston ja Kuusiolinnan väkeä ja markkinoimaan palveluitaan. Vaikka
tilaisuus ei ollut massamenestys, sen anti ja vinkit
molempiin suuntiin olivat arvokkaita. Kutsuun vastanneille yrityksille jaettiin myös hyödyllistä infoa
seudullisista ja maakuntakeskuksessa olevista ”liideistä” Into Seinäjoen Pauliina Hautamäen suulla.

Jyri Saranpää
Elinkeinojohtaja

SAANKO LUVAN - www.lupapiste.fi
Kuortaneen kunta on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapisteasiointipalvelun.

Palvelu ohjaa hakemaan rakennushankkeesi sijainnin kartalta sekä kuvaamaan tarpeesi ohjeiden
ja valintojen avulla. Viranomaisen on helpompi ja
nopeampi neuvoa sinua, kun kaikki tiedot ovat varmasti saatavilla. Voit asioida palvelussa silloin kun
se itsellesi parhaiten sopii ja samalla kaikki asiaan
liittyvä viestintä on nähtävissä yhdessä paikassa.

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voi hakea rakentamisen lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Se kokoaa kunnan
viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Voit
käyttää Lupapistettä kaikkiin rakentamisen lupiin
liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennushankkeesi käynnistymistä. Lupapisteen kautta saat henkilökohtaista palvelua asiaan liittyvältä viranomaiselta.

Palvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen
käyttökerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Marjukka Latva-Laturi - rakennustarkastaja
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Presidentin vaalit lähestyvät
heti joulun jälkeen
äänestää samassa taloudessa asuva omaishoitaja
(L omaishoidontuesta 937/2005). Tiedustelut ja ilmoittautumiset Kaisu Nurmi 044 5502 483 tai Jaana
Salo 040 5057 803. Keskusvaalilautakunnan osoite
on Keskustie 52, 63100 Kuortane.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018.
Äänestyaika on kunnantalolla klo 9-20.
Voit myös äänestää ennakkoon,
kunnantalolla Keskustie 52, aj. 17.-23.1.18
(ke-pe 9-16, la-su 10-14 ja ma-ti 10-18).
Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Varsinainen kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana 17.-23.1.18 ja ajankohdasta ilmoitetaan
sinulle aina etukäteen puhelimitse. Mikäli tulee toinen vaalikierros, ei tarvitse ilmoittautua uudestaan.
Toisella vaalikierroksella ennakkoäänestysaika on
31.1.-6.2.2018 ja silloinkin ilmoitamme puhelimitse
etukäteen, milloin saavumme kotiisi.

Ennakkoäänestys omassa kodissasi.
Jokainen
äänioikeutettu, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, voi äänestää
kotona äänioikeusrekisterin mukaisessa kotikunnassaan. Ota ennakkoon yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse kunnan keskusvaalilautakuntaan 16.1.18 kello 16
mennessä. Kotiäänestyksen yhteydessä voi myös

Kuortaneen kunnan keskusvaalilautakunta

Kortesmäen asuntoalueen hakkuut
että nauhat pysyvät hakkuiden ajan paikoillaan
ongelmien välttämiseksi.
Ennen hakkuun alkua on mahdollista neuvotella oman
tontin ongelmapuiden poistamisesta. Asian puitteissa
voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla Anu
Katajaan. Hakkuut alkavat joulukuun alussa.
Anu Kataja - hallin. Isännöitsijä
anu.kataja@kuortane.fi, puh. 040 774 8870
Kuortaneen kunta, KOY Kuortaneen Vuokratalot,
KOY Kuortaneen Koulumaja

Kuortaneen tekninen lautakunta on päättänyt
26.9.2017 kokouksessaan hyväksyä Kortesmäen
asuntoalueen puuston harventamisen metsänhoito-yhdistyksen antaman suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelmassa asuntoalue hakataan puistomaiseksi,
asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Hakkuun tulee
toteuttamaan UPM.
Asuinalueella tullaan lähiviikkoina merkkaamaan
puistojen rajat. Lisäksi Kiinteistöosakeyhtiöiden pihojen poistettavat puut merkataan nauhoin. Toivomme

Toivotamme kaikille
Joulun iloa ja rauhaa, onnea
ja menestystä uudelle vuodelle 2018!
Kuortaneen kunta ja henkilökunta
Kunnantalo on suljettuna ”välipäivät” 27.–29.12.17.

Ylijoen koulun Suomi 100- / joulutapahtuma to 14.12.2017 klo 18.
Leipomuksia, käsitöitä ja oppilaiden töitä myynnissä.
Suomi 100- näyttely. Näytelmä. Joulupukki vierailee! Kahvitus. TERVETULOA!
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Kuortaneen Ikätori (Oivankulma) Keskustie 48 A 7, 63100 Kuortane
Vertaisparkin tietoiskuja klo.12 alkaen:
pe 8.12.17
ft Elina Mäki-Hallila: Apuvälineet
omaishoitajan tukena
pe 12.1.2018 Järviseudun omaishoitaja ja
läheiset ry:stä Tiina Silvonen
pe 9.2.2018
Paloturvallisuus
pe 9.3.2018
keskustelua omaishoitajuudesta
pe 13.4.2018 Kuulohuoltoyhdistyksestä
Terttu Salo kertoo kuulolaitehuollosta, kuulosta ja tasapainosta.
Vieraana audionomi Riitta Ojaharju

IKÄTORIN MAKSUTTOMAT PALVELUT
YLI 65-VUOTIAILLE:
Muistikaffila klo. 11.00-13.00 poikkea kaffille!
pe 15.12.17
pe 19.1.2018
pe 16.2.2108
pe 16.3.2018

pe 15.12.17
pe 26.1.2018
pe 23.2.2018
pe 23.3.2018

Muistikahvilan ja Reenivintin
yhteinen pikkujoulu

ReeniVintti klo 11.00-13.00
Aivovoimistelua eri menetelmin.
Kahvi.
Reenivintin ja Muistikahvilan
yhteinen pikkujoulu

Ohjaajat Helena Juurakko ja Marjo Rantanen
puh. 040 674 7756
Palveluohjaaja Terttu Happonen puh. 044 550 1858
kartoituskäynnit, omaishoidon yhdyshenkilö,
ennaltaehkäisevät kotikäynnit.

Ikätorin vertaisparkki klo 11.00-13.00
omaishoito-perheille. Omaishoitajan ja hoidettavan yhteinen parkki.
Mahdollisuus ruokailuun (6,65€
ruokailija) ja kuljetukseen (8€/
meno-paluu). Ilmoittautumiset
viimeistään edellisenä päivänä
puh. 040 674 7756

Kuntoutusta yli 65-vuotiaille maksutta
Ikätorin avoin jumpparyhmä ikäihmisille maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 15-15.45
(ei ilmoittautumista)
Fysioterapeutti Elina Mäki-Hallila Puh. 040 829 1053

varauksella, ajanvaraus ma-pe klo 12.30-14.30 puh.
06-2525 7050 tai www.kuusiolinna.fi/fi/Terveyspalvelut/Laboratoriopalvelut.

KUUSIOLINNA TERVEYS OY
Kuortaneen avovastaanotto
Ajanvaraus lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle ma-pe klo 8-11 puh. 06-2525 7945.
Ensiapu ja kiireellinen hoito/ajanvaraus Alavuden
pääterveysasemalla puh. 06-2525 7612.
Tutkimusvastausten kysely ma-pe klo 13-15
puh. 06-2525 7945.
Laboratorion näytteenotto ma-pe klo 7.30-9.30 ajan-

Terveysasema suljettuna 25.12.2017-1.1.2018.
Uutena perhetyöntekijänä on aloittanut 1.11.2017
alkaen Mira Herttua, työhuone Kuortaneen kunnantalolla.
Rauhaisaa Joulun aikaa,
toivottaa Terveysaseman väki!

ELÄKELIITTO, Kuortaneen yhdistys ry
Keilailu jatkuu keskiviikkoisin klo 10-13 jouluun saakka sekä välittömästi pyhien jälkeen 27.12. ja vuoden
vaihduttua ke 3.1. 2018. Lisätietoja ja ”muistilappu”
Järvisen Matilta, puh. 050 560 8435

Tarinatupa/Tupalaulajien kokoontumiset jatkuvat
kevätkaudella joka toinen maanantai, Väentuvalla
klo 13, 15.1. alkaen. Lisätietoja Pauli Moisio, puh.
050 349 9059

Kuntosali ja uinti jatkuvat Uimahallin päässä olevalla
kuntosalilla 12.12. saakka: klo 15 kuntosali ja klo 16
uinti. Lisätietoja Iida Nevansuulta, puh. 044 525 5512.
Kevätkausi alkaa ti 16.1. klo 15 kuntosali ja klo 16 uinti.

Kaikista tapahtumista on tarkempaa tietoa kotisivuillamme. Lisäksi ilmoittelemme Viiskunta- ja
Lakeuden Portti -lehtien järjestöpalstoilla.

Kuortaneen Kansalliset Seniorit ry
Runsaat kiitoksemme kaikille jäsenille, lahjoittajille
ja yhteistyökumppaneille: Joulun aikaa rauhaisaa ja
vuotta onnekasta alkavaa!
- Seijan kuoro kokoontuu Väentuvalla joka toinen
keskiviikko klo 12-13.30.
- Kuntosaliryhmä Uimahallin kuntosalilla 4.1.6.4.2018 klo 16-17 torstaisin
- Keilailu Urheiluopiston keilahallissa 2.1.-24.4.2018

klo 12-13 joka toinen tiistai. Pohjanmaan piirin keilakisa pe 16.2.
Katso www.kuortane.senioriyhdistys.fi tai ilmoitukset Viiskunnassa ja Lakeuden Portissa.
Osallistu toimintaamme rivijäsenenä tai tekijänä!
Kysy tarkemmin: Eila Kuokka, puh. 040 563 9651 tai
eilakuokka@gmail.com. Myös sähköposti: kuortane.
seniorit@gmail.com. Jäsenmaksu 20 €.
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Varhaiskasvatus juhlisti 100-vuotiasta Suomea
pystyttämällä yhteisen taidenäyttelyn Kunnantalon aulaan.
Näyttely on auki 8.12.2017 asti.
Kannattaa käydä katsomassa!
Päiväkoti Kuperkeikassa leivottiin Tervamarttojen avustamana
karjalanpiirakoita
10.11.2017. Kiitos Martat
iloisesta aamupäivästä!
Tarja Lahtela
Päiväkoti Kuperkeikka

La 10.2.2018 laukkuja-pussukoita ja nyssyköitä
(1104221)
Kurssimaksu on 15€ ja
opettajana toimii Päivi Niemelä
Kuortaneen yhteiskoulu käsityöluokka.
Kevään
Ilmoittautumiset 2.2.2018 mennessä.
kuntosalikursseille
Yleisluento Karisma ja luovuus
muutamia paikkoja
To 15.3.2018 klo 18-19:30
vapaana.
Kuortaneen kunnantalo, valtuustosali
Jenni Pääskysaari

Lakeudenportin kansalaisopisto tiedottaa
Näytelmäryhmä (1102204)
Pe 12.1.2018 klo 18-21 yhteiskoululla
Tehdään lastennäytelmää.
Ohjaajana Tuula Hankaniemi
Kurssimaksu 65€
Yleisluento Ikä ja näkökyky
To 18.1.2018 klo 18-19.30
Kuortaneen kunnantalo, valtuustosali
Lääkeli. Jukka Kurikka

Minkä kurssin haluaisit aloittaa vuonna 2018
kansalaiopistossa, tai olisitko itse valmis ohjaamaan
jotain kurssia?

Pastaksi meni (8102206)
Ti 6.2.2018 klo 18-21 yhteiskoululla
Opettajana Asta Asunmaa
kurssimaksu 10€/raaka-ainemaksu
Ilmoittautuminen 2.2.2018 mennessä.

Laita ehdotuksesi sähköpostilla
annukka.salminen@kuortane.fi tai 040 739 4451.

Kiitos kaikille kuluneesta vuodesta, rauhaisaa loppuvuotta ja uuden alkua, t. Annukka Salminen

KIRJASTON TALVI
Kirjaston aukioloajat
ma-ke klo 12-19
to-pe klo 12-16
Arkipyhien aattoina klo 12-16
Ti 5.12. kirjasto on auki klo 12-16
(itsepalveluaika klo 9-21)

Itsepalveluajat voimassa
joka päivä,
myös juhlapyhinä:
ma-to klo 9-21
pe-la klo 9-18
su klo 9-21

Rauhallista joulua
ja Onnellista
uutta vuotta 2018!
T: Helinä ja Merja

Nelingasin loppu- ja alkuvuoden näyttelyt Galleria Nelingas - Keskustie 41, Kuortane, ti-pe 12-17, la 10-14
Joulukuu – Ulla Hautamäki & Anni Viitasaari, Alajärvi
Maaliskuu –
Tammikuu – Kitta Ala-Louvesniemi, Kuortane
Eero Virtanen, Alavus
Helmikuu – Ikoninäyttely. Mukana ikoneita usealta lähiseudun maalarilta.

Urheilukauden päätöstilaisuus torstaina 21.12.2017 klo 19 Kuortaneen lukiolla
Tilaisuudessa Kuortaneen kunta jakaa menestyneille urheilijoille urheilustipendit
ja Kuortaneen Kunto palkitsee seuran parhaat urheilijat.
Tilaisuus alkaa klo 18.30 kahvi- ja mehutarjoilulla. Tervetuloa niin urheilijat kuin urheilun ystävät!
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Urheiluopiston liikuntatilat
ma – pe klo 8 – 21
la – su
klo 8 - 20
Uimahalli yleisövuorot
ma - pe klo 17 - 21
la
klo 13 - 18
to
aamu-uinti 7.30-9
Vastaanotto avoinna
ma - pe klo 8 – 20.30
La
klo 8 – 17
Su
klo 8.30– 16
Keilahalli / Radat
ma - to klo 10 - 21.30
pe
klo 12 – 24.00
la
klo 12 – 24.00
su
klo 12 – 18.00
Tarkista joulunajan aukiolot
www.kuortane.com
tai 06 5166 111
60 + Kympin päivä 8.2.18
ohjelma tulossa
www.kuortane.com
KEHONHUOLTOVIIKONLOPPU
Pehmeyttä – Vahvuutta
– Luonnollista liikettä
9.-11.2.2018 (pe-su)
Tervetuloa hakemaan
pehmeyttä, vahvuutta ja
luonnollista liikettä
Kuortaneen Urheiluopistolle.
Tunnit ovat suunnattu kaikille
liikunnasta ja hyvinvoinnista
kiinnostuneille.
LPT-luokkakokous
10.-11.2.2018
Muistatko kuka Kuortaneen
opiskelukavereistasi oli aina
myöhässä? Entä kuka joutui
aina vaikeuksiin?
Kenelle sattui ja tapahtui?
Nouseeko Annun
tanssijalka edelleen?
Muistatko vielä miten
Veijo toivottaa opiskelijoille
hyvää viikonloppua?
Varaa paikkasi ajoissa!
Muista läheisiäsi Urheiluopiston
lahjakortilla, tilaukset netistä tai
nouda receptionista.

PERHEENÄ PELAAMAAN - “PePe”
Kuortane Golf ry (KuGo), Kuortaneen Kunto ry:n keilajaos (KuKu) ja
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuortaneen paikallisyhdistys (MLL)
ja Kuortaneen Latu (KuoLa) yhdessä järjestävät monipuolista koko perheelle tarkoitettua harrastustoimintaa ympäri vuoden.
Talven 2018 ohjelmisto
Keilaus sunnuntaisin klo 15-16 Urheiluopiston keilahallissa
Joulukuussa: 3.12. ja 10.12.
Tammikuussa: 7.1., 14.1., 21.1. ja 28.1.
Laskettelua (omatoimisesti tai opetuksessa)
Seinäjoen Joupiskalla lauantaina 3.2. klo 14-17.
Lasketteluun ilmoittautuminen lähempänä ajankohtaa.
Loppuohjelma talvelle tarkentuu vuodenvaihteen tienoilla.
Lisätietoa:
www.kuortanegolf.fi/perheena-pelaamaan.html
www.facebook.com/perheenapelaamaan/
TERVETULOA MUKAAN!

Jääkiekko Naisten Liiga, pelit Kuortaneella
La 2.12. 15:30
Su 3.12. 15:30

Team Kuortane vs Ilves Tampere
Team Kuortane vs HPK Hämeenlinna

Su 21.1. 15:30
La 27.1. 15:30
Su 28.1. 15:30

Team Kuortane vs Kärpät Oulu
Team Kuortane vs KalPa Kuopio
Team Kuortane vs KJT Kerava

Jäähallin yleisövuorot
JOULUKUU 2017

TAMMIKUU 2018

3.12.
10.12.
10.12.
17.12.
17.12.

7.1.
7.1.
14.1.
14.1.
20.1.

9.00-10.00 M
14.00-15.30 L
16.00-17.30 M
14.00-15.30 M
16.00-17.30 L

14.00-15.30 M
16.00-17.30 L
14.00-15.30 M
16.00-17.30 L
9.30-10.30 L

20.1. 11.00-12.30 M
27.1. 11.00-12.30 M
27.1. 13.00-14.30 L
M = mailoilla, L = luistelu

Kuortaneen Urheiluopiston
KSM (Kuortane Sport Management) Ravintolat
Loppiaiseen asti tarjolla jouluinen A la Carte-menu.
3.12. Suomi-menu klo 14-16 aik. 15 €, lapset 4-14 v 7,50 €.
Pöytävaraukset ravintolaan p. 040 9300 703
6.12. Suomi A la carte
Avoimet pikkujoulut 9.12. klo 19.00 alk. joulumenu ja
orkesterina Pop Jameson
Ravintolat avoinna joka päivä
Keilahalli avoinna joka päivä, paitsi jouluaattona suljettu.
Apteekin palveluspiste avoinna päivittäin.
Seuraa ilmoitteluamme ja tapahtumia
www.kuortane.com ja facebook
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Salmen Kyläseura ry
kiittää asiakkaitaan
kuluneesta
vuodesta, toivottaa
hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta.
Salmen kyläkirja
pukinkonttiin. Hinta 40 €.
Myynti
Leena Sillgren,
puh. 0400 859 866
Kuortaneen Kirjakaupan
myymälä ja verkkokauppa:
www.kirjakuortane.fi
www.holvi.com/shop/
salmiranta

PUUROJUHLA
Leppälänkylän
maamiesseuralla
pe 15.12.17 klo 18.00
Puuroa, soppaa, glögiä,
piparia, kinkkuarpajaiset,
joulupukki, ohjelmaa,
yhteislaulua.
Tervetuloa hakemaan
iloinen joulumieli!
Järj. Leppälän
maa- ja kotitalousseura

16.12.2017 klo 18.00
Kuortaneen Reserviläisten
joulutulet
Leijona-kodalla,
Kuismankartanon rannassa.
Tervetulosanat Kuortaneen
Reserviläiset ry:n
pj. Mika Viitanen,
puhe khra Vesa Rasta,
lisäksi laulamme joululauluja.
Tarjolla makkaraa, kuumaa
mehua/glögiä ja piparia.
Mika Viitanen
Kuortaneen
metsästysseura ry järjestää
Partiolaisten kanssa
joulurauhan julistuksen
perjantaina 22.12 tervahaudalla noin klo 19.00.
Rakovalkea, jätkänkynttilöitä,
tarjolla makkaraa ja mehua.
Heikki Kallioniemi

Joulupuu-keräys jälleen tänäkin vuonna!
Joulupuu-kampanjassa kerätään lahjoja vaikeissa
elämäntilanteissa oleville kuortanelaisille 0-17vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka muuten voisivat
jäädä ilman joululahjaa. Lahjoitetun lahjan tulee
olla uusi tai itse tehty. Keräyspaikalta saatava
pakettikortti kiinnitetään pakettiin, jolla se kohdistetaan oikealle saajalle.
Keräyspisteeltä lahjat päätyvät niitä tarvitseville anonyyminä kunnan sosiaalitoimen kautta suoraan KUORTANELAISILLE
LAPSILLE. Lahjoittaja tietää vain lahjan saajan sukupuolen ja iän.
Keräysaika Kuortaneen S-Marketissa:
Pe 8.12. klo 16-20, La 9.12. klo 10-16, Su 10.12. klo 12-16.
27.11.-5.12. keräys Kuortaneen Urheiluopiston vastaanotossa
sen aukioloaikojen mukaisesti.
Koko perheen metsäpikkujoulu
ma 11.12. klo 18-20 keskustan alueella.
Tule tunnelmoimaan tonttumaisiin tunnelmiin! Tarjolla joulupuuroa!
Lisäinfoa tulossa. Seuraa myöhempää ilmoittelua.
MLL Kuortaneen yhdistys ja perhekahvilan väki kiittää
kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille lämmintä ja lapsekasta joulua!

Kuortaneen seurakunnassa tapahtuu:
Sunnuntaisin jumalanpalvelus klo 10 kirkossa
1.12.
Joulumyyjäiset klo 15 srk-talolla
5.12.
Raamattuopetus klo 19 srk-talolla
6.12.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus klo 10 kirkossa
10.12.
Joululaulumessu klo 10 kirkossa
11.12.
Vanhemman väen joulujuhla klo 11 srk-talolla
12.12.
Tommi Soidinmäen konsertti klo 19 kirkossa
13.12.
Kynttiläkirkko klo 9.30 kirkossa
13. ja 14.12. Jouluvaellus alkaa klo 18 kirkkoherranviraston edestä,
päättyy kirkkoon (katso erillinen ilmoitus alla)
17.12.
Kauneimmat joululaulut klo 19 kirkossa
24.12.
Jouluaaton hartaus klo 15 kirkossa
25.12.
Joulupäivän jumalanpalvelus klo 8 kirkossa
26.12.
Tapaninpäivän messu klo 18 kirkossa
31.12.
Uudenvuoden aattohartaus klo 18 kirkossa
1.1.
Messu klo 12 kirkossa
Olet sydämellisesti tervetullut tapahtumiin! Siunausta Joulun odotukseen!
Lisätietoja www.kuortaneenseurakunta.fi ja Viiskunta-lehti

Tervetuloa tunnelmalliselle

Jouluvaellukselle
13. ja 14.12. alkaen klo 18
kirkkoherranviraston edestä!

Koemme ensimmäisen joulun tapahtumat
ulkona ja päätämme vaelluksen kirkkoon.
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Kohti turvallista joulua ja vuodenvaihdetta
Marras – joulukuun vaihteessa Suomessa vietetään
paloturvallisuusviikkoa 25.11 - 1.12.2017 (www.paloturvallisuusviikko.fi). Joulukuussa syttyy kynttilöistä
aiheutuvia tulipaloja eniten ja suurin osa kynttilöistä
aiheutuneista paloista voitaisiin välttää. Jotta meillä
kaikilla olisi turvallista olla vuoden pimeimpänä aikana sekä juhlapyhien lähestyessä, pelastuslaitos
muistuttaakin muutamista tärkeistä turvallisuusasioista.
Muistathan, että palavaa kynttilää ei saa jättää
valvomatta. Kynttilät tulee sijoittaa etäälle palavista materiaaleista sekä kynttilää tulee aina polttaa
tukevalla ja palamattomalla alustalla. Kynttilöiden
välille on hyvä jättää riittävästi tilaa, jotta kynttilät
eivät pääse roihahtamaan keskenään tuleen. Älä
käytä kynttilänjaloissa röyhelöisiä muovi-, paperitai kangasmansetteja, jotka saattavat syttyä herkästi
palamaan.
Sammuta kynttilät aina, kun poistut huoneesta. Palava kynttilä on avotuli, joten siksi sitä on pidettävä
silmällä. Polta kynttilöitä vain niissä tiloissa, joissa
oleskellaan. Sammuta kynttilät tukahduttamalla ja
muista, että viimeinen huoneesta poistuja sammuttaa aina kynttilät.
Ulkokäyttöön tarkoitettuja kynttilöitä, kuten hauta-,
öljy- ja puutarhakynttilöitä sekä ulkotulia ja roihuja
ei saa polttaa sisätiloissa, parvekkeella, kuistilla tai
katoksen alla. Ulkotulet kannattaa sijoittaa muutamien metrien etäisyydelle palavista rakenteista
tai rakennusten seinistä. Myös ulkotulet vaativat
valvontaa ja niitä tulisi polttaa vain palamattomassa
astiassa tai siten, että ne on sijoitettu tukevasti lumihankeen tai hiekkaan, josta ne eivät pääse tuulen
mukana kulkeutumaan lähelle palavaa materiaalia.

Kynttilän liekki on avotuli ja siksi se on arvaamaton. Jos kynttilä kaatuu ja tuli tarttuu pöytäliinaan tai
verhoihin, tunnelma saa yllättäen ikävän käänteen.
Turvallinen tunnelmanluoja on paristokäyttöinen
led-kynttilä, jonka voi laittaa mihin tahansa olemassa olevaan alustaan tai lyhtyyn.
Testaa palovaroitin - vain toimiva palovaroitin hälyttää ja valvoo, kun sinä nukut. Muista testata palovaroitin kerran kuukaudessa sekä vaihda paristo
hätänumeropäivänä 1.12 tai 11.2 vuosittain. Varaudu
tulipaloon pitämällä sammutuspeite, tai käsisammutin käden ulottuvilla. Sammutuspeite on myös
oiva joululahjavinkki. Muistathan, että rasvapaloon
ei saa käyttää vettä. Kertaa mielessäsi kodin turvalliset poistumisreitit ja opeta myös lapsille, miten tulipalossa tulee toimia.
Huomioithan, että kiinteistön osoitenumero on
selkeästi esillä ja että se näkyy myös pimeässä.
Mikäli tarvitset kiireellistä pelastustoimen, ensihoidon tai poliisin apua, niin on erittäin tärkeää, että apu
löytää oikean osoitteen mahdollisimman nopeasti.
Muista suojalasit! Ilotulitteet nimittäin aiheuttavat
joka vuosi vakavia silmävahinkoja, jotka olisi voitu
välttää suojalaseja käyttämällä. Vammoja aiheutuu
niin ilotulitteita käsitteleville kuin katsojillekin. Suojaa siis näkösi ja huomioi turvaetäisyydet käsitellessäsi ilotulitteita.
”Paras onnettomuus on sellainen, joka on vältetty
etukäteen.”
Turvallista joulun aikaa sekä vuodenvaihdetta!
Marko Riikonen , vt. palomestari
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Kuortaneen paloasema

Kuortaneen Ladun
perhetapahtuma 28.1.
Ulkona kuin Lumiukko

Kuortaneen 4h-yhdistys sekä
Apua Arkeen -työpalvelun
henkilökunta kiittävät kaikkia
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita
kuluneesta vuodesta!

Rakennetaan yhdessä
Suomen Ladun 80v
kunniaksi 80 lumiukkoa
olosuhteiden salliessa.
Hiihtoa, lumikenkäilyä
ja päiväretkiä. Paikka
sovitaan lumitilanteen
mukaan. Seuraa
KuoLan ilmoittelua.

Kotipalvelun lahjakortteja on vielä saatavilla pukin
konttiin 15.12.2017 asti.
Toimistomme on suljettu 16.12.2017-7.1.2018
Hyvää joulun odotusta asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme!

NOKIPOSTIA tehdään tulevana vuonnakin ja tässä esimakua uudesta upeasta ulkonäöstä!
Lehden koko on kasvanut ja saattaa jatkossa ilmestyä tiuhemminkin. Seuraa myöhempää tiedottamista.
Materiaali seuraaviin lehtiin lähetetään: viestinta@kuortane.fi
Päätoimittajana jatkaa viestintäkoordinaattoriksi valittava henkilö. Tämä ”päätoimittaja” nyt kiittää ja pokkaa
kuluneista vuosista ja kaikista yhteisistä asioista, joissa olen saanut olla kanssanne mukana erilaisissa työtehtävissä. Mielenkiintoisia ja antoisia vuosikymmeniä.
Arja Yli-Honkola
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