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PARI  VUOTTA SITTEN Kuurtanes tai 
Nokiotta kalskahtivat lujaa omaan kor-
vaan. Näitä sanan tapoja en ollut liiaksi 
kuullut ennen kuin muutin Kuortaneelle, 
vaikka muutinkin naapuripitäjästä. Nykyään 
kunnan nimi taipuu puheessa ja viimeisim-
mällä tervahaudalla minut on kastettu no-
kiottaksi. 

Kesä ja helteet ottivat tänä vuonna äk-
kilähdön. Toivottavasti hellettä piisaa läpi 
kesän ja saamme nauttia Kuortaneen ta-
pahtumista ja aktiviteeteista suotuisissa 
keleissä. Kuvassa näkyvä Kuortaneenjärvi 
liikuttaa ympäri vuoden, itsellä talven hiih-
dot vaihtuvat kesällä suppailuun. Kesällä 
Kuortaneella tapahtuu ja tänä vuonna 

tapahtuu paljon! Sivulle 19 on koottu ta-
pahtumia, joista osa on perinteisiä, osa on 
ensimmäistä kertaa järjestettäviä.

Tänä vuonna tapahtumien merkeis-
sä lähdetään kylänraitilta ympäri kunnan 
kyliä. Kuhinoiden aikaan on perinteinen 
TerwaPop ja elokuussa vetokisojen yhtey-
dessä Elofestivaalit. Vetokisoja on järjestet-
ty täällä viimeksi 90-luvulla, joten nähdään-
köhän kisaan osallistujissa comebackin 
tekijöitä? Tapahtumien lisäksi on tarjolla 
erilaisia aktiviteetteja sekä käymisen arvoi-
sia paikkoja pitkin kyliä; esimerkiksi Kaati-
alan louhos, Sarvikkaan kosket, Kuharanta, 
Ruonan historialliset maisemat. Haastankin 
jokaisen lehden lukijan käymään vähintään 

yhdessä tapahtumassa tai paikassa, jossa ei 
ole aiemmin Kuortaneella tullut käytyä. 

On hienoa nähdä, että kuntamme on 
täynnä aktiivista porukkaa, joka järjestää 
kaikki nämä tapahtumat meille kuntalaisil-
le, kesäkuurtanelaisille ja muualta tuleville 
kesävieraille. Haluan kiittää Syke-toimikun-
taa, jossa on ollut mukana yhdistyksemme 
jäseniä sekä kunnan elinkeinojohtaja ja 
viestintäkoordinaattori. Suuri kiitos myös 
ilmoittajille, jotka mahdollistavat tämän 
lehden ilmestymisen. Tänä vuonna tämä 
lehti ilmestyy jo 14. kerran.
 Toivotan oikein hyvää kesää kaikille ja tule 
kokeilemaan Kuhinoilla kirveenheittoa 
Kuortaneen Yrittäjien teltalle!Kati Pasto  puheenjohtaja, Kuortaneen Yrittäjät ry

Kylältä kylille

Toivottaa Syke-toimikunta 2018, 
Kuortaneen Yrittäjät ry ja Kuortaneen kunta
Vasemmalla toimittaja Susanna Korkiatupa takanaan Kati Pasto. Katin ta-
kaa kurkkaamassa ensimmäisestä numerosta saakka mukana ollut Kris-
tiina Vainiola, takana Auli Viitasaari ja Tuomas Ojajärvi, jonka edessä Paula 
Kahra sekä Maarit Korpela. Jyri Saranpää ei ehtinyt kuvaan mukaan.

Kiitos yhteistyöstä ja mieluisia lukuhetkiä!

ARKKITEHTI ALVAR AALLON  synty-
mästä tuli tämän vuoden helmikuussa ku-
luneeksi 120 vuotta. Kuortane on saanut 
paikkansa historiassa kansainvälisesti tun-
netun arkkitehdin syntymäkuntana, jonne 
hänen viisi ensimmäistä elinvuottaan sijoit-
tuivat.

Tänä päivänä Alvar Aalto näkyy Kuorta-
neen ympäristössä Alvarin koulun ja Alvar 
Aallontien nimissä. Myös Kuortaneen kun-
nan pystyttämä reliefi Aallon syntymäkodin 
vieressä kunnioittaa hänen elämäntyötään.

Kuortaneen kunta tulee huomioimaan 
Alvar Aallon syntymän 120-vuotismerk-
kivuoden syyskuussa Alvarin nimipäivänä 
pidettävässä tilaisuudessa, josta tulemme 
tiedottamaan myöhemmin.

Tämän ajan kansainvälinen taiteilijamme 
Soile Yli-Mäyry kiertää talvikaudet maail-

maa taidenättelyjensä merkeissä, mutta ke-
sällä taiteilija viihtyy Kuortaneen Mäyryssä. 
”Tulen kuin muuttolintu keväällä ja lähden 
syksyllä pois,” toteaa taiteilija kirjassan Pa-
lava tuhka. Taidenäyttely Mäyryssä avautuu 
yleisölle 3. päivä kesäkuuta.

Kuortaneen teatterikesä toteutuu tänä 
vuonna Leppälän kylässä, jossa kansalai-
sopisto esittää Tuula Hankaniemen ohjaa-
man Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Tämän 
lastenteatterin ensi-ilta on 24. kesäkuuta 
ja kaikkiaan näytelmä esitetään yhdeksän 
kertaa.

Kuhinaviikko puolestaan kutsuu ihmisiä 
heinäkuussa monipuolisella ohjelmallaan. 
Viikko huipentuu 20. ja 21. päivinä perin-
teiseen markkinatapahtumaan, joka on 
hyvässä mielessä säilyttänyt konseptinsa, 
sopivasti kuitenkin vuosittain uudistuen.

Kuortaneen kesään kuuluu luonnollisesti myös yleis-
urheilun huippukisat. Juhannuskisojen kohokohdaksi 
nousee jälleen monien helmien joukosta miesten kei-

Kulttuurin ja urheilun sykettä
häänheitto. Maailman keihäshuiput esittä-
vät parastaan saksalaisten johdolla juhan-
nuspäivänä 23. kesäkuuta.

Myös opiskelijoiden suunnistuksen 
MM-kisat näkyvät Kuortaneen katukuvassa 
14. heinäkuuta alkaen. Urheiluopisto toimii 
kisakylänä kahdeksan päivän ajan. Kilpaili-
joita ja muuta suunnistusväkeä majoittuu 
opistolle noin 350 henkilöä, kaikkiaan 33 
maasta. Kuortaneella suunnistetaan pitkät 
matkat ja normaalimatkojen viestit.

Tervetuloa Kuortaneen tapahtumiin 
lähempää ja kauempaa! Aktiivinen paikka-
kunta on valmiina palvelemaan. Päivitettä-
vää tapahtumakalenteria voi seurata osoit-
teessa: kuortane.fi

Pentti Turunen
kunnanjohtaja
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TANGOA TAIDEHALLISSA  

Tangomarkkinoiden yhteydessä on Waltteri Torikan Tango-Classica konsertti 
Taidehallissa 14.7 klo 15.00. Lippuja myy tangotoimisto Seinäjoella ja 

Soile Yli-Mäyryn Taidehalli. Istumapaikat.

ENSIMMÄISET 18 VUOTTA elämästään 
Kuortaneella viettänyt Petri Ala-Maunus 
asuu nykyään Helsingissä. Hän myöntää kui-
tenkin, että ensimmäisellä 18 vuodella on 
merkittävä vaikutus siihen, kuinka ihmisen 
identiteetti rakentuu.

– Olen aina henkisesti kuortanelainen. 
Veljeni asuu edelleen Kuortaneella ja myös 
kesämökki löytyy, hän kertoo.

Petri Ala-Maunus kävi peruskoulun ja lu-
kion Kuortaneella, kävi sitten vuoden ajan 
kansanopistoa Kauhajoella, kunnes pääsi 
Kankaanpään taidekouluun 90-luvun alussa. 
Sieltä hän päätyi Tampereen kautta Helsin-
kiin, jossa hänellä on nyt työhuone. Miehellä 
on myös kuvataiteen maisterin tutkinto.

– Teen periaatteessa kaikenlaista taidetta, 
mutta eniten olen taidemaalari. Olen töissä-
ni aina käsitellyt paljon maisemaa eri muo-
doissa. Työni eivät ole kuitenkaan perinteisiä 
maisemamaalauksia vaan ikään kuin ikkunoi-
ta utopistiseen, päänsisäiseen maisemaan. 
Maalaan isoja maisemia, suurin on ollut 8,5 
metriä leveä. Tämä teos on ostettu Sara Hil-
dénin taidemuseoon Tampereelle, missä sitä 

voi ihailla esimerkiksi tänä kesänä museon 
kokoelmanäyttelyssä, hän kertoo.

– Viimeisin iso näyttelyni oli Turussa Mak-
siini Contemporaryssa keväällä. Ennen seu-
raavaa näyttelyä pidän taukoa, jotta ehdin 
taas maalata uusia teoksia.

Ateneumissa
Petri Ala-Maunuksen teos oli viime vuonna 
esillä Ateneumin klassikot näyttelyssä. Miten 
tämä on mahdollista?

– Työni päätyi Erno Järnefeltin Kas-
ki-teoksen tilalle, kun se oli klassikkojen 
kiertävässä näyttelyssä mukana eri puolilla 
Suomea vähän yli puolen vuoden ajan. Tapa-
sin Ateneumin johtajan, Susanna Pettersso-
nin, eräässä tilaisuudessa ja hän oli kiinnostu-
nut näkemään taidettani. Hän kysyi, voisinko 
maalata työn taulun tilalle, kun se on kier-
tueella ja suostuin mielelläni sen tekemään, 
hän kertoo.

Näin nykytaiteen teos päätyi esille Albert 
Edelfeltin, Hugo Simbergin ja Pekka Halosen 
teosten rinnalle.

Ala-Maunus maalaa 
utopistista maisemaa

KANNEN KUVA  

THE REST IS SILENCE, 2016-2018

Öljy kankaalle, Petri Ala-Maunus

Kuva: Rauno Träskelin

Kannen kuvan Ala-Maunuksen teoksista
valitsivat Ruonan ala-asteen 1-2-luokkalaiset.

Vaara-Suomi, 2017, Öljy kankaalle. 

Vaara-Suomi oli esillä Ateneumissa viime 
vuonna. Se kuvaa Erno Järnefeltin Kasken 
maisemaa tuhat vuotta alkuperäisen 
teoksen syntymisen jälkeen.

KUVA Kansallisgalleria/Hannu Pakarinen. Petri Ala-Maunus       KUVA Rauno Träskelin

Soile Yli-Mäyryn 
taide näkyy kesässä

Soile työskentelee kesäisin Mäyryssä Taidehallissa.

<  Lasitoteemi MUURATTU KIRJE. 
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KUORTANEELLA, MÄYRYSSÄ syntynyt 
kuvataiteilija ja valtiotieteiden tohtori Soi-
le Yli-Mäyry matkustelee paljon näyttely-
matkoillaan. Keväällä 2018 hän oli pitkällä 
näyttelymatkalla Pariisissa, minkä jälkeen 
näyttely pystytettiin Milanoon. Tämän jäl-
keen hän oli Venetsian Muranossa lasiveis-
tostyömatkalla.

– Olen käynyt Muranossa tekemässä la-
siveistoksia ja noin kaksi metriä korkeita la-
sitoteemeja kaksi kolme kertaa vuodessa jo 
vuodesta 2007 lähtien. Uudet lasiveistokse-
ni ja toteemini tulevat nytkin Taidehallin 26. 
kesänäyttelyyn Mäyryyn, Yli-Mäyry kertoo.

Taidehallin avajaiset ovat 15.6., mutta 
näyttely avautuu suurelle yleisölle jo 4. ke-
säkuuta. Tänä vuonna näyttelyn teema on 
SINUN NUMEROSI. Näyttely päättyy 19. 
elokuuta.

– Näyttelyn avaa Eduskunnan puhemies 
Paula Risikko kutsuvierastilaisuudessa. Ava-
jaisten yhteydessä paljastan myös Soile 
Yli-Mäyryn taidesäätiön ensimmäisen jaet-
tavan apurahan nuorelle kuvataiteilijalle. Pe-
rustin nimeäni kantavan taidesäätiön vuosi 
sitten, hän kertoo.

Säätiön tarkoitus on muun muassa säi-

lyttää ja kehittää Soile Yli-Mäyryn taideko-
koelmaa ja Soile Yli-Mäyryn taidemuseota, 
ulkomaista ja kotimaista näyttelytoimintaa 
ja kerätä arkistoa määrätietoisesti. Säätiön 
tarkoitus on myös määrävuosin tukea lä-
hinnä nuoria taiteilijoita apurahoina. Säätiö 
ottaa vastaan myös testamentteja ja lahjoi-
tuksia.

Maailmalta Mäyryyn
Viime vuonna taiteilija kiersi edustamassa 
yksityisnäyttelyillään Suomi 100 -itsenäi-
syysjuhlavuotta seitsemässä maassa ja kau-
pungissa. Hän vieraili mm. New Yorkissa, 
Kööpenhaminassa, Tokiossa, Singaporessa, 
Roomassa, Mumbaissa, Intiassa ja Dubaissa.

– Ulkomainen näyttelykalenterini onkin 
täynnä vuoteen 2020 asti. Olen kiertänyt 
yksityisnäyttelyilläni taidehallin 26 vuoden 
aikana kolmessakymmenessä maassa ja 
matkustanut paljon. Tämän takia on ollut 
tärkeää palata puolisoni kanssa kesäisin 
synnyinkylääni taidehalliin ja kesäateljeehen 
sekä nauttia hiljaisuudesta ja taidehallin vie-
raista. Mäyryn kesäateljeessa työstän tule-
via talven näyttelyiden teoksia.

KUORTANE, 63130 MÄYRY
puh. (06) 525 7324, 040 556 3787

www.soileyli-mayry.com • ylimayry@soileyli-mayry.com

26. KESÄNÄYTTELY AVOINNA 
4.6.–19.8. PÄIVITTÄIN  KLO 12–17.

Näyttelyn teema SINUN NUMEROSI.
Uudet lasiveistokset ja maalaukset! Tallikahvio.

TAIDEHALLIN 
KESÄKONSERTTI/

TANGOMARKKINAT:
Lauantaina 

14.7. klo 15.00
WALTTERI TORIKKA

Liput 25,- Tangomarkkinoiden 
lipunmyynti p. (06) 420 1111 

tai Taidehalli p. (06) 525 7324. 
LIPPUJA MYÖS OVELTA. 

ISTUMAPAIKAT. 

Tervetuloa synnyinkylääni kesällä!Tervetuloa synnyinkylääni kesällä!
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JENNI KOSKELA avopuolisoineen 
ja koirineen asuu Mäyryn vanhalla 
kyläkoululla. Yrityksiä hänellä on 
kaksi: Seinäjoella toimiva perheyri-
tys Tilitoimisto Jokinen Oy, jossa 
hän on mukana sekä Koirakoulu 
Raiku.

– Alun perin sain vinkin eräältä 
tilitoimiston kuortanelaiselta asiak-
kaalta, joka kertoi Mäyryn vanhan 
kyläkoulun olevan myynnissä. Läh-
dimme kiinnostuneina katsomaan 
kiinteistöä, ja eipä ostopäätöstä 
kauaa tarvinnut miettiä, hän nauraa.

Jenni on kotoisin Ilmajoelta. 
Tilitoimiston asiakkaita on sekä 
Kuortaneella että Seinäjoella, ja 
muissakin ympäryskunnissa. Hän 
on kasvanut yrittäjyyteen, sillä tili-
toimiston perustivat aikoinaan Jen-
nin isovanhemmat ja hän on saanut 
olla mukana tilitoimistolla pienestä 
pitäen.

Koirakouluyritykselle hän pe-
rusti toiminimen 2014. Koirakoulu 
Raikun nimellä yritys on toiminut 
vuoden 2017 alusta lähtien.

– Koirakoulu Raiku järjestää 
erilaisia kursseja ja koulutuksia, joi-
hin voi tulla koiran kanssa harras-

KUORTANEEN FYSIOTERAPIA 
on toiminut 80-luvun alusta lähtien. 
Toiminnan aloitti fysioterapeut-
ti, akupunktuuri, lymfaterapeutti, 
työnohjaaja ja coach Maija-Liisa 
Halonen. Puoliso Jukka Halonen 

tuli myös pian mukaan toimintaan. 
Nyt tiloissa toimii Maijan ja Jukan 
lisäksi myös melko tuore yrittä-
jä hieroja ja fysioterapeutti Jenna 
Jaakkola. Maija ja Jukka laajensivat 
toimintaansa vielä Seinäjoelle noin 

vuosi sitten.
– Olimme päättäneet muuttaa 

Seinäjoelle, koska halusimme tehdä 
elämässä jotain uutta.

Halusimme työpaikan myös 
ihan läheltä kotia, joten avasimme 

Seinäjoelle toimipisteen nimellä 
FixHalonen, Maija kertoo. Kuorta-
neen fysioterapia kuitenkin toimii 
edelleen, eikä toimintaa olla lopet-
tamassa.

– Uusien asiakkaiden keräämi-
nen ja tavallaan ihan alusta aloitta-
minen oli innostavaa ja virkistävää.

Omaa ammattiosaamista pystyy 
nyt käyttää vieläkin monipuolisem-
min hyväkseen, sanoo Maija, joka 
samalla on opiskellut myös yritys-
johtamisen erikoisammattitutkin-
non. Hän painottaa, että ylipäätään 
pitkään yrittäjinä olleiden kannat-
taa pohtia, miten omaa toimintaa 
voisi kehittää tai uudistaa.

Jukka on samaa mieltä ja on 
myös ollut tyytyväinen yrityksen 
uudistumiseen. Maija ja Jukka te-
kevät hoitoja Kuortaneellakin joka 
viikko, päivät vain hieman vaihtele-
vat. Jukka on ortopedinen osteo-
paatti.

– Joitakin asiakkaitani on alkanut 
käymään myös Seinäjoen toimipis-
teellä, jos se on sopivasti työmat-
kan varrella. Asiakkaille tämä siis 
antaa enemmän, Jukka toteaa.

Lisää erikoisosaamista
Jenna Jaakkola liittyi joukkoon noin 

vuosi sitten itsenäisenä ammatin-
harjoittajana. Hän innostui yrittä-
jyydestä ollessaan ulkomailla opis-
kelijavaihdossa ja työharjoittelussa.

– Pääsin työharjoitteluun yri-
tykseen, jota pyöritti kolme nais-
ta. Heidän työtapansa, intonsa ja 
yhteenkuuluvuutensa sai minutkin 
haluamaan yrittäjäksi. Valmistut-
tuani otin yhteyttä Maijaan, ja siitä 
kaikki lähti liikkeelle, hän on ollut 
minulle suureksi avuksi yrityksen 
perustamisessa, Jenna kertoo.

Jenna heittää keihästä Suomen 
tasolla. Kuortaneelle soinilainen 
Jenna jäikin alun perin siksi, että sai-
si jatkaa harjoittelua lukion jälkeen. 
Urheilijataustan vuoksi Jennan asi-
akkaina käy monia nuoria keihään-
heittäjiä. Välillä Jennaa on tuurannut 
Merja Korpela, jolla on myös urhei-
lijatausta. Edelleen moukaria heit-
tävä Merja vielä pohtii, jääkö yrit-
tämään Kuortaneelle uran jälkeen.

– Merjaa näkee minua tuuraa-
massa varmasti taas syksyllä. Kuor-
taneella on hyvä yrittää. On ollut 
mukava aloitus yrittäjyyteen. Mi-
nusta tämä on sopivaa urheilijalle, 
kun voi itse suunnitella päivänsä ja 
näin ajoittaa myös treenit halua-
mallaan tavalla, hän sanoo.

tamaan. Ryhmiin tai kursseille voi 
tulla matalalla kynnyksellä, koiran 
ei tarvitse välttämättä osata vielä 
mitään. Haastetta löytyy ryhmissä 
myös kehittyneemmille koirakoille. 
Meillä on muun muassa arkitotte-
levaisuutta, rally-tokoa, näyttely- 
treenejä ja ainoana lähialueella 
myös uudehkoa Nose Work -ha-
jutunnistusta. Seinäjoella pidetään 
säännöllisesti viikoittain treeniryh-
miä, ja leiritoimintaa ja viikonloppu-
kursseja pidämme täällä Mäyryssä, 
hän kertoo.

Uusin, lanseerauksessa oleva 
konsepti on Walk in -treenit.

– Olen huomannut, että joskus 
ihmisten on haastava sitoutua pi-
dempiin kursseihin. Walk in -toi-
minta on vastaus tähän, eli koulu-
tukseen voi tulla mukaan milloin 
vain ja vaikka vain yhdeksi kerraksi. 
Yrittäjän täytyy olla innovatiivinen, 
se on tärkeää alasta riippumatta, 
Jenni toteaa.

Lisäksi Jennillä on Rekkuher-
kut-myymälä, joka myy etenkin 
herkkien ja allergisten koirien 
ruokia, jotka käyvät toki muillekin 
koirille. Valikoimassa on myös leluja.

tonhoitajana.
– Tykkään pienen kylän yhteisöl-

lisyydestä. Kuortane on muutenkin 
todella hyvä paikka asua ja olemme 
viihtyneet hyvin.

– Työstämme parhaillaan verk-
kokauppaa ja uudistamme myös 
nettisivuja. Koiranruoka ja lelut 
ovat oikeastaan sivutoimi, joka me-
nee tässä koirakoulun ohella ihan 

mukavasti, hän kertoo.
Jenni on lähtenyt mukaan myös 

Mäyryn kyläyhdistykseen Kuorta-
neelle muutettuaan. Nyt hän toimii 
yhdistyksessä sihteerinä ja rahas-

Aurinkoinen Jenni on syntynyt yrittäjäksi

Kuortaneen Fysioterapiassa monipuolista ammattitaitoa

Talossa on tällä hetkellä 
neljä koiraa; hoitokoirat 
Ira (sylissä) ja Rekku, 
sekä kuvaushetkellä pi-
halla viihtyneet Petteri ja 
Peppi-Orvokki.

Jukka Halonen, Maija-Lii-
sa Halonen ja Jenna Jaak-
kola.
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Pohjanmaalle golfaamaan!

Kysy lisätietoja osoitteesta

Hanki Kimppakortti 
ja pelaa neljällä  

kentällä hintaan 100 €
Kimppakortilla pelaat BotniaGolfin, HärmäGolfin, 

Golf Virtojen ja Kuortane Golfin kentillä ilman 
päiväkohtaisia maksuja koko kesäkauden 2018.

caddiemaster@kuortanegolf.fi

FYSIOTERAPIAN JA OSTEOPATIAN 
AMMATTILAISET 

Oivankulmassa Kuortaneella ja 
FixHalonen Seinäjoella - TERVETULOA!

www.kuortaneenfysioterapia.fi   |  www.fixhalonen.fi

JUKKA, osteopaatti p. 050 301 3566  |  MAIJALIISA, FT p. 050 300 4374  |  JENNA, FT p. 0400 433 146

KUORTANE GOLF on valittu Suomen 
toiseksi viihtyisämmäksi golfkentäksi eikä 
suotta. Kaunis miljöö, hyvä palvelu ja si-
jainti ovat niin golffareiden kuin muidenkin 
kesänviettäjien mieleen. Tänä kesänä on lu-
vassa entistä houkuttelevampia uudistuksia 
golfin harrastajille.

– Olemme lanseeranneet kimppakent-
tä-konseptin yhdessä Härmän, Kauhajoen 
ja Virtojen golf-kenttien kanssa. Kun ostaa 
lisenssin kaudeksi, saa pienellä lisämaksulla 
pelioikeuden myös muille mukana oleville 
kentille. Näin voi halutessaan lähteä vie-
railemaan vaihtelun vuoksi välillä muillekin 
kentille käytännössä samalla rahalla, ja mikä 
tärkeintä, pelattavia väyliä tulee rutkasti li-
sää.

Mukana olevilla kentillä on yhteensä 45 
väylää eli pelattavaa reikää, paljastaa Kuor-
tane Golfin ja Kuharannan omistaja Pauli 
Lampinen.

Kimppakenttä-ajatuksen takana on halu 

parantaa yhteistyötä kenttien välillä. Yksin 
ei kukaan pärjää loputtomiin, yhteistyöllä 
kaikki voittavat: niin asiakkaat kuin kentät.

Kesällä Kuortane Golf tarjoaa monipuo-
lisesti kilpailuja harrastajille. Myös kansain-
välisiä kilpailuja on luvassa.

– Esimerkiksi kuhinaviikonloppuna on 
kansainvälinen kilpailu, jonka voittajat pää-
sevät Saimaa Golfissa syyskuussa järjestet-
tävään finaaliin. Finaalin voittaja pääsee Ma-
lesiaan MM-kisoihin, Pauli Lampinen kertoo.

Juniorit pelaavat maksutta
21-vuotiaat ja sitä nuoremmat Golfklubin 
jäsenet saavat pelata Kuortane Golfin ken-
tällä ilmaiseksi. Muiden seurojen juniorit 
pääsevät pelaamaan 5 euron maksulla.

– Tällä haluamme tukea nuorten har-
rastamista, mutta myös lajin tulevaisuuden 
kannalta on tärkeää, että nuoria saadaan 
innostetuksi lajin pariin. Harrastaminen ei 
näin tule lainkaan kalliiksi, Pauli Lampinen 
toteaa. Liittymismaksu on junioreille vain 
39 euroa.

Hurmaava Kuharanta 
on Suomen parhaimmistoa

REKKUHERKUT
www.rekkuherkut.com

KOIRAKOULU RAIKU
www.koirakouluraiku.com

ORVOKKI
Hynniläntie 81 D,
63130 Mäyry
puh. 050 3000 936
Avoinna: sop. mukaan

JOKINEN OY
Runkotie 8,

60100 Seinäjoki
puh. 06 421 5444
Avoinna: ark. 9-16

TILITOIMISTO JOKINEN OY
&

TILITOIMISTO ORVOKKI
Osaavaa kirjanpitoa,

henkilökohtaista palvelua

KATSO LISÄTIEDOT  

Kuortane Golfin kurssit ja kilpailuaikataulut 
www.kuortanegolf.fi

Kuharanta ja Kuortane Golf 
ovat osa Kuortaneen kesää. Viih-
tyisällä paikalla sijaitseva kaunis 
Kuharanta palvelee kaikkia ke-
sämatkailijoita niin majoitukses-
sa kuin ravintolapalveluissa.



Neste Kuortane
Seinäjoentie 10, 63130 Mäyry
Arkisin 6-22 ja viikonloppuisin 8-22

Asema puh. 0207 558 730
Keittiö puh. 0207 558 732
Kotipizza puh. 0207 558 733

Täysin uusi autopesu,
myös isommille pakettiautoille
Auton maksimi mitat pesuun:
korkeus 2,80 m, leveys 2,55 m, pituus 7,70 m

Peräkärrynvuokraus

Matkasi varrella Neste Kuortane

www.nestekuortane.fi

Lounas noutopöydästä
joka päivä klo 11–16.00

Scanburger, Kotipizza ja
Varraskebab joka päivä klo 11–21.30

À la carte joka päivä klo 11–20.00

Lounas noutopöydästä
joka päivä klo 11–16.00

Monipuolisesta myymälästämme juomat, jätskit, 
makeiset, päivittäistavaratuotteet ja muuta 
täydennystä kotiin, mökille yms.

Reilun 100-paikkaisen kahvilan yhteydessä on
kesäisin käytössä 30-paikkainen terassi.

Vapaa verkkoyhteys asiakkaillemme

Kuortaneen oma
KYLÄKAUPPA!

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

K-MARKET KUORTANE

ark 7-21
la 7-21
su 10-21

Palvelu pelaa

Tervetuloa! KUORTANE

Kiinteistönhuolto- 
sekä nuohouspalvelut

MUISTATHAN PALOTURVALLISUUSASIAT!
Kesäasunnon nuohous kolmen vuoden välein.

p. 0400 566 231

Tennis
Avoinna joka päivä :

Olli Rahnaston tenniskurssit 2018
Valmentajatiimissä Henrik Sairio ja Juho Välikangas

KS. kurssit: kuortane.com/tennis
SIMMARITENNIS 6-12 vuotiaille

Ravintolat, Keilahalli ja 
Kuortanehalli

Sport & Fun avoinna 
5.5.-12.8. (sulj. 22.-23.6.)

KUORTANEEN URHEILUOPISTO
p. 06 5166 111
reception@kuortane.com

Tule nauttimaan päivän 
tuore kala-annos -
kysy tarjoilijalta, mitä 
pyydyksiin on käynyt!

Kesän jumpat ja 
ohjelmat:
kuortane.com

SYKE
Kuortaneen
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Kesän uutuudet ja vanhat tutut
Kesäksi Kuortaneen Urheiluopistolle tulivat uutuute-
na SUP-laudat. Suppailemaan pääsee ohjatusti, mut-
ta lautoja voi vuokrata myös omatoimikäyttöön. Toi-
nen uutuus on frisbee golfin yhdeksän lisäväylää, josta 
kiitos kuuluu Kuortaneen Lions Clubille. Viime kesäksi 
hankitut fatbiket ovat edelleen kovassa käytössä ja 
mukavia pyöräilyreittejä lähtee opiston maastosta. 
Juuri alkanut merkityn maastopyöräreitistön kehit-
tämishanke valmistuu vuoden kuluessa, ja merkittyjä 
reittejä pitkin pääsee ajelemaan kesällä 2019. Jo nyt 
käytössä on kuitenkin hyvin polkuja, metsäteitä ja la-
dunpohjia. Kesän suosikkilajeja ovat myös melonta, 

soutu ja uinti. Urheiluopistolta voi vuokrata kanoot-
teja ja soutuveneitä. Opiston alueella voi harrastaa 
yli 70 eri lajia, joten valinnanvaraa löytyy.
Kesäisin Urheiluopiston asiakkaina nähdään eri-
tyisen paljon nuoria, kun Sport camp -leirit ovat 
käynnissä. Leireillä pääsee kokeilemaan ei-niin-pe-
rinteisiä lajeja keppihevostelusta erilaisiin tansseihin 
ja e-sporttiin. Urheilurippikoululeirien lisäksi kesällä 
järjestetään myös suurleirit EppuSporttis ja Tervis-lii-
kuntaleiri. Kaikkiaan leireille osallistuu kesän aikana 
satoja nuoria.

KUORTANEEN URHEILUOPIS-
TOLLA on parhaillaan menossa 
mittava investointikokonaisuus. 
Uudistukset aloitettiin jo viime 
vuonna. Kokonaisuudessaan viiden 
vuoden aikana kasvuun tehtävät 
investoinnit ovat arvoltaan noin 16 
miljoonaa euroa. Kasvusta hyötyvät 
kaikki: kunta, asukkaat, vierailijat ja 
yritykset.

Palloiluhallin rakentaminen aloi-
tettiin kuluvan vuoden keväällä. 
Halliin tulee sisälle täysmittaiset jal-
kapallo- ja pesäpallokentät ja se on 
kokonaisuudessaan lähes 10 000 
m2. Halli rakennetaan valtatie 66:n 
suuntaisesti tien viereen, joten siitä 
tulee myös merkittävä uusi maa-
merkki.

– Kuortaneen kunta on oleelli-
sesti mukana palloiluhallin mahdol-
listamisessa. Kunta rakentaa hallin 
ja me vuokraamme kiinteistön 
kunnalta, joten hanke on yhteinen, 
kertoo Kuortaneen Urheiluopis-
ton toimitusjohtaja Jussi Töyrylä.

Halli valmistuu maaliskuus-

sa 2019. Ensi vuonna valmistuu 
myös vanhan huoltohallin tilalle 
noin 2000 m2 kokoinen telinevoi-
misteluhalli, jonka kustannuksista 
urheiluopisto vastaa yksin. Uudet 
huoltohallit tehdään uuden palloi-
luhallin läheisyyteen Sysilammen-
tien länsipuolelle.

Hallittua kasvua
Molempien hallien vaikutuksesta 
asiakasmäärät tulevat kasvamaan, 
joten uutta majoitustilaa ja laajem-
pia ravintolapalveluita tullaan tar-
vitsemaan.

– Laajennamme hotellia siten, 
että nykyisen hotellin jatkeeksi 
tulee lisää hotellihuoneita.  Tänä 
keväänä meille valmistui jo uusi 
majoitusyksikkö, Kostintupa. Kaik-
kinensa majoituskapasiteettia tulee 
kesäkaudella olemaan 825 yöpyjää, 
Töyrylä kertoo.

Myös ravintola- ja keittiötilo-
ja peruskorjataan ja laajennetaan 
lähivuosien aikana. Laajennusten 
yhteydessä on tärkeää panostaa li-

säksi ympäristörakentamiseen. Kun 
kokonaisuus on valmis, tulee Ur-
heiluopiston alue taas näyttämään 
ihan uudenlaiselta ja entistä viihtyi-
sämmältä.

 
Lisää työpaikkoja
Investointien valmistumisen jälkeen 
kasvanut toiminta tuo arviolta 20–
30 henkilötyövuotta lisää.

– Kasvu on kaikille hyvästä. 
Kuntaan tulee lisää verotuloja ja 
ostovoimaa, näin vaikutukset hei-
jastuvat koko alueeseen. Uudet, 
tuhannet majoittuvat asiakkaat tar-
vitsevat ja käyttävät ruokakauppoja 
ja bensa-asemia sekä kaikkia mui-
takin lähialueen palveluita, Töyrylä 
huomauttaa.

Taloudellisesti investointiprojek-
ti on iso satsaus, johon on valmis-
tauduttu jo vuosien ajan pitämällä 
talous kasvussa. Tässä onkin onnis-
tuttu, mikä on antanut investoin-
neille hyvät lähtökohdat. 

 
KUVAT Kuortaneen Urheiluopisto

Urheiluopistoa kehitetään
isosti tulevaisuuteen

”Opiston alueella voi harrastaa yli 70 eri lajia, joten valinnanvaraa löytyy.”

KATSO LISÄTIEDOT   Lisätiedot kaikista leireistä ja tapahtumakalenteri osoitteessa www.kuortane.com. Leireistä lisätietoa löytyy kohdasta Palvelut -> Lapset ja nuoret. 
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Ulla Peuralan 

Violakodissa on 

lämmin 

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

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

Liisa Suomela, p. 0400 867 250
HIEROJA-KUNTOHOITAJA

Rantatie 2, 63100 Kuortane

Myös kotikäynnit!

Kuortaneen Apteekki

Palvelupiste Kuortaneen Urheiluopistolla palvelee joka päivä klo 7-21.

Ystävällistä ja asiantuntevaa palvelua!

Palvelemme ma-pe 9-17, la 9-14
p. (06) 5421 400
Keskustie 48, 63100 Kuortane
www.kuortaneenapteekki.fi

ULLA PEURALA VALITTIIN Vuo-
den Yrittäjäksi 2017. Valintaperus-
teina olivat muun muassa pitkä ura 
yrittäjänä sekä erityisen ihmislähei-
nen tapa pyörittää toimintaa. Ulla 
pitää yksityistä hoivakoti Violakotia 
Kuortaneen Lentilässä suurella sy-
dämellä. Perheen koti ja hoivakoti 
sijaitsevat samassa pihapiirissä, jo-
ten Ullalle hoivatyö on oikeastaan 
elämäntapa.

– Tammikuussa Violakodin pe-
rustamisesta tuli kuluneeksi 26 
vuotta. Olin käynyt kauppakoulun 
ja päädyin kesätöihin Alajärvelle 
sairaalan kassalle. Jotenkin sitten 
tulin jääneeksi töihin sairaalan 
osastolle ja hoitoala vei mennes-
sään. En varsinaisesti valinnut alaa, 
ehkä se valitsi minut, Ulla nauraa. 

Kun sopivat tilat tulivat myyntiin 
aviomiehen kotipaikkakunnalta, oli 
lopullinen alavalinta selvä. Ulla oli 
jo pitkään haaveillut hoivakodin pe-
rustamisesta.

Hoivakodissa on 10 paikkaa, 
joissa asuu nyt enimmäkseen kuor-
tanelaisia vanhuksia. Kysyntää olisi 
kauempaakin ja kenties siihen tar-
joutuu sote-uudistuksen jälkeen 
enemmän mahdollisuuksiakin.

– Olemme pitäneet Violako-
din aina kodinomaisena paikkana. 
Olemme kuin yhtä perhettä. Meillä 
on pääasiassa muistisairaita, heidän 
kanssaan puuhastellaan päivän as-
kareita ja eletään tavallista elämää. 
Vanhukset käyvät oman kuntonsa 
mukaan kävelyillä, käymme yhdes-
sä ostoksilla tai järjestämme pie-

niä juhlia, kuten viime joulukuussa 
Suomi 100 -juhlat, joissa oli mukana 
myös omaisia, kertoo Ulla.

Yhdeksi tärkeimmäksi tekijäk-
si hyvässä hoivassa Ulla mainitsee 
sen, että vanhukset saavat Viola-
kodissa olla omia itsejään vapaasti. 
Näin elämässä pysyy loppuun asti 
elämisen tuntu ja läheisyys.

Uudistuakin pitää aika ajoin, 
vaikka jotain perinteistä pitääkin 
säilyttää.

– Olemme uudistaneet ja laa-
jentaneet tiloja vuosien varrella, 
nyt suunnittelemme pientä pinta-
remonttia. Aiemmin tiloissa toimi 
Kuortaneen Kotikutomo. Kokonai-
suuden omistajan etunimi oli Viola 
– siitä tulee myös hoivakodin nimi. 

Hoivaa suurella sydämellä
LAINA-
NEUVOTTELUT
KOTISOHVALTA

SE TUNNE, 
KUN ASIAT
LOKSAHTAVAT
PAIKOILLEEN...

op.fi/verkkoneuvottelu 

KPM
KIINTEISTÖPALVELU

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

Taksipalvelu
Kalle Hernesmaa

0400 661 130
63130 MÄYRY

TAKSI     2 INVATAKSIA     TAKSIBUSSI

Hyvää kesää 
lukijoillemme!
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Koneurakointi Mäki-Mustapää Ky
TRAKTORITYÖT/ RUOKAMULLAT

p. 040  569  7507 / EELI

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

Tuomas Ojajärvi
Viestinnän 

moniottelija

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

Laurilan Kukkakauppa
Keskustie 29, Kuortane • p. 0400 297 492

kukkakauppa.laurila@pp.inet.fi  • www.laurilanhautauspalvelu.fi

Kaukolämpö. Se edullisin lämmitystapa.

KUORTANEEN
ENERGIAOSUUSKUNTA

Ostamme rankapuuta 
hankinta- ja pystykauppana. Tarjoa.

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

Kuka?
Tuomas Ojajärvi, Kuortaneen kunnan vies-
tintäkoordinaattori.

Mikä olet koulutukseltasi?
Olen koulutukseltani medianomi YAMK, 
erikoisosaamisenani videoviestintä. 

Miten päädyit Kuortaneelle töihin?
Aloitin tammikuussa Kuortaneen viestintä-
koordinaattorina. Olen tässä toimessa en-
simmäinen, aiemmin viestintää hoiti kukin 
oman toimensa ohella. Tällä toimella ha-
luttiin kunnan viestinnästä tehokkaampaa, 
hallitumpaa ja vaikuttavampaa. Taustalla on 
viime vuonna uudistettu kunnan viestin-
tästrategia.

Mitä työhösi kuuluu?
Kaikki viestintään liittyvät tehtävät. Ulos-
päin näkyvimpinä päivitän nettisivuja, teen 
uutisia, ylläpidän sosiaalisen median kanavia, 
toimitan ja tuotan Nokiposti-lehteä. Jokai-
nen osasto huolehtii kuitenkin edelleen 
omasta tiedottamisestaan, tässä tehtävässä 
olen apuna ja tuon asiantuntemustani en-
tistä parempaan viestintään niin kunnassa 
sisäisesti kuin ulkopuolelle viestiessä. Työ-
höni liittyy myös viestinnän yhtenäistämi-
sen hallintaa.

Mitä pidät työstäsi?
Olen viihtynyt hyvin. Odotan, että pääsen 
kunnolla vauhtiin. Haluan edistää sitä, että 
viestintä olisi mahdollisimman monikana-
vaista. Kun saamme uudet käytännöt toi-
mimaan, kuten viestinnän vuosikellon, niin 

aikaa jää enemmän itse työlle ja esimerkiksi 
videoiden tekemiselle.

Mitä haluat saada aikaan?
Yritän tuoda Kuortanetta joka paikkaan 
julki ja lisätä tunnettuutta. Tiedämme kaikki 
pienempien kuntien ongelmat: väestö vähe-
nee. Se tuo haasteita. Pelkällä viestinnällä ei 
ratkaista väestön vähentymistä. On päät-
täjien tehtävä luoda edellytyksiä sille, että 
lisää ihmisiä haluaisi muuttaa tänne. Näistä 
positiivisesta edellytyksistä viestimällä voi-
daan päästä hyviin tuloksiin. Kuortaneella 
on hyvä potentiaali, kunta on hyvällä paikalla 
ja urheilubrändi on vahva.

Missä asut? 
Asun Seinäjoella perheeni kanssa. Perhee-
seen kuuluvat lisäkseni vaimo ja kolme ty-
tärtä.

Mitä harrastat?
Kunnallispolitiikkaa Seinäjoella. Luistelu on 
lähellä sydäntä, kun kaikki tyttäreni harras-
tavat taitoluistelua. Olen myös itse luistellut 
miesten muodostelmaluistelun Riverbulls 
-joukkueessa.

www.inspa.fi
INSINÖÖRI
TOIMISTO

PASTO

kuortaneensahkopalvelu.fi

LISÄÄ!
KYSY

SUUNNITTELU  I  ASENNUS  I  URAKOINTI  I  HUOLTO

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN
JOHON VOIT LUOTTAA

0400 911 899
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Sairaanhoitaja, kätilö, seksuaalineuvoja

Sh Aija
Hoitopalvelut

p. 050 434 9613, aija.h.koivisto@gmail.com

FB-sivu:
Sh Aija

Kotisivut:

www.shaijablog.

wordpress.com
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LVI-TYÖT
J. VAINIONPÄÄ OY

Kuortane 
040 572 3902
Seinäjoki 
040 717 7150

Jukka Vainionpää
jukka.vainionpaa@pp.inet.fiRozaPIZZA

KEBAB
BURGER

P. (06) 542 5066

KAUNEUSSALONKI  P. 044 236 0151  •   PARTURI-KAMPAAMO  P. 050 460 6020

www.kauneussalonkimarilyn.fi

Kauneussalonki Marilyn

SARVIKKAANKOSKET ON PAIT-
SI luonnonkaunis kalastuspaikka 
myös monipuolinen luontomatkai-
lukohde ja yöpymispaikka. Yöpyä 
voi laavuissa ja mökkimajoitukses-
sa, miksei vaikka teltassakin kesäai-
kaan. Viiden kosken kuohuista voi 
kalastaa muun muassa kirjolohta, 
taimenta ja joen alkuperäistä ka-
lastoa.

Alueelle syntynyttä mökkimajoi-
tuspalvelua käyttävät niin kalastajat 

kuin sukeltajat tai muut satunnaiset 
vierailijat ympärivuotisesti.

– Aloitimme Sarvikkaan koski-
mökit -toiminnan 2006. Meillä on 
kaksi isoa mökkiä ja yksi pienempi 
majoitustila rantasaunamme yh-
teydessä sekä kesäaikaan käytössä 
oleva makuuaitta.

Rantasaunalta lähtevät rappuset 
joenrantaan, matkalla on grillaus-
paikka ja laavu sekä aivan rannassa 
mukava, suvannossa sijaitseva uima-

paikka. Talviaikaan meillä käy paljon 
sukeltajia, kesäaikaan lapsiperheitä, 
sillä PowerPark, Tuuri ja Ähtäri ovat 
sopivan etäisyyden päässä, kertoo 
toimintaa pyörittävä Eeva Hanno-
nen.

Koskien hieno kokonaisuus
Sarvikkaankoskia on kehitetty vuo-
sia yhteistyöllä tehden. Alueella on 
kalastusseuran talkoovoimin ra-
kentama yleinen sauna, pukuhuone, 

laavuja, nuotiopaikkoja, vessa sekä 
siltoja ja rappusia.

Sauna on kaikille yhteinen ja sitä 
saa käyttää pientä käyttömaksua 
vastaan.

Kalastusluvat myy Sarvikkaan-
kosken Kalastushoitoyhdistys, ja 
lupia voi lunastaa paikalla olevasta 
lupa-automaatista.

Myös kyläseura Etukuurtane-
laaset ry:n jäseniä on ollut mukana 
rakentamassa Sarvikkaankoskien 

ympäristöä ja aikoinaan talkoilla on 
tehty muun muassa luontopolku. 
Alueelta lähtee myös patikkareit-
tejä, kuten Kuuden tähden reitistö, 
joka menee Ähtäriin saakka. Reitti 
ei ole kaikilta osin hyväkuntoinen ja 
merkinnät saattavat olla puutteelli-
sia, joten pieneen soveltamiseen 
joutuu turvautumaan, jotta pääsee 
patikoimaan.

KUVAT Jussi Hannonen, Heikki Kahra

Sarvikkaankosket
palvelee matkailijoita
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TILINTARKASTUS POINTTI

KUORTANEEN KIRJANPITO

Sarvikkaankosken historia ulot-tuu 1800-luvulle, jolloin siellä oli toiminnassa kaksi niin sanottua vuoromyllyä, joissa kyläläiset saivat jauhaa viljansa osuuksien-sa mukaan. 1886 myllyt päätet-tiin kuitenkin hajottaa, koska ne olivat päässeet huonoon kuntoon. Aivan 1800-luvun lo-pulla haettiin uutta käyttölupaa, ja niin rakennettiin niin sanot-tu Ylämylly Palomäen koskeen. Pian myllyä kehitettiin, siitä tuli turbiinikäyttöinen ja sen yhte-yteen perustettiin vesipyörällä käyvä saha. Koko laitos myy-tiin vuonna 1918 perustetulle Sarvela Oy:lle, jonka paikalliset isännät omistivat. Tulipalo tu-hosi kuitenkin koko laitoksen vuonna 1929.
Vuosina 1929–30 raken-nettiin uusi, kokonaan turbii-nivoimalla toimiva saha, mylly ja sähkövoimalaitos. Pula-ajan alkaessa yhtiö ajautui kuiten-kin konkurssiin, ja vuonna 1932 

Sarvikkaan mielenkiintoinen historia
perustettiin taas uusi yhtiö Kuortaneen Sähkö Oy. Tämä yritys toimi perustetussa muo-dossaan aina vuoteen 1957 ja oli merkittävä työllistäjä paik-kakunnalla koko toimintansa ajan. 1952 Kuortaneen Sähkö kytkettiin valtakunnan sähkö-verkkoon ja ajan mittaa laitok-set kävivät kannattamattomiksi. Yhtiön koko osakekanta myy-tiin Lapuan Sähkö Oy:lle vuon-na 1957, ja lopullinen fuusioi-tuminen tapahtui 1972. Lapuan Sähkö lopetti kaikki toiminnot koskilla jo 1960-luvulla.

Kyläläisten keskuudessa he-räsi huoli koskien kohtalosta. Niinpä 1986 perustettiin seu-ra nimeltä Sarvikkaankosken Kalastuksenhoitoyhdistys ry, joka on ansioituneesti hoitanut koskien aluetta sekä edistänyt alueen virkistyskäyttöä. Nyt meillä kaikilla on mahdollisuus nauttia kauniista ja kalaisista koskista.

SARVIKKAAN SILTA

Sarvikkaan silta on rakennettu vuonna 1880. Lapuan-
joen ylittävä vanha Sarvikkaan silta kunnostettiin vii-
me kesän ja syksyn aikana. Kesällä 2018 sillan korja-
usta viimeistellään. Kunnostusprojektia on edistänyt 
kyläyhdistys ja siihen on saatu rahoitusta ELY-keskuk-
selta. Silta oli muutaman vuoden käyttökiellossa sen 
huonokuntoisuuden vuoksi. Nyt silta on taas entistä 
ehompi.

Tilausajot 4-57-paikkaisilla autoilla

Tilausajot: 040 822 1345 
www.myllyniemipollari.com

Tilausajot 4-57-paikkaisilla autoilla

Tilausajot: 040 822 1345 
www.myllyniemipollari.com
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KAATIALAN VANHA maasälpä-
louhos on houkutteleva kohde 
etenkin sukeltajille mutta tarjoaa 
nähtävää myös geologiasta kiin-
nostuneille ja monille muillekin. 
Sukeltajat ovatkin jo vuosia käyttä-
neet louhosta virkistyssukeltami-
seen ja myös kurssitoimintaan.

Vuosina 2016–2017 oli käyn-
nissä Kuudestaan ry:n rahoittama 
Kaatialan louhoksen tuotteistuk-
sen selvityshanke. Hankkeessa ke-
rättiin taustatietoa ja kokemuksia 
sekä kartoitettiin käyttäjien tar-
peita. Selvityksen pohjalta Kaa-
tialan louhosta on lähdetty nyt 
kehittämään ja toiveissa on, että 
matkailu alueelle monipuolistuisi 
ja alue palvelisi vieläkin paremmin 
nykyisiäkin käyttäjiä. Keväällä 2018 
Kuortaneen kunta aloitti paran-
nustoimet ja suunnitelmissa on 
tänä kesänä rakentaa ainakin gril-

likatos, wc ja järjestää jätehuolto 
alueelle.

Kaatialaa käyttävät jo nyt monet 
eri tahot monipuolisesti erilaisten 
koulutusten ja myyntitapahtumien 
järjestämiseen. Kaatialan palvelu-
verkostoa kehitetään jatkuvasti.

– Olemme koonneet yhdelle 
nettisivulle kaiken Kaatialaa kos-
kevan tiedon ja sivua on tarkoitus 
laajentaa sitä mukaa, kun tietoa 
ja toimintaa saadaan lisää. Meillä 
on jo nyt yritysten ja toimijoiden 
verkosto, ja nyt kun olemme saa-
neet kaiken tiedon kerättyä yhteen 
paikkaan, pystyvät harrastajat hyö-
dyntämään tätä verkostoa, kertoo 
Kuortaneen kunnan elinkeinojoh-
taja Jyri Saranpää. Suunnitteilla on 
myös uusia tapahtumia eri vuoden-
aikoihin. Tiedot ja ajankohdat tule-
vista tapahtumista löytyvät myös 
nettisivulta.

Kaatiala kehittyy yhdessä tehden

Kaksi viikkoa ennen juhannusta, 11.–21.6. Kaatialassa testa-

taan sukellusrobottia. Kyseessä on EU:n rahoittaman Ho-

risontti 2020 -ohjelmaan liittyvä tutkimusprojekti. Siinä on 

mukana 13 tutkimuspartneria eri Euroopan maista, pohjoi-

sin niistä on Tampereen Teknillinen yliopisto.

– Projektissa on kehitetty autonominen sukelluslaite, 

joka pääsee suljettuihin, vedellä täytettyihin louhoksiin, jopa 

500 metrin syvyyteen tutkimaan, mitä malmeista on vielä 

jäljellä vai onko mitään. Kaivoksiahan ei yleensä suljeta siksi, 

että malmi loppuisi, vaan siksi ettei louhinta ole enää syys-

tä tai toisesta kannattavaa, kertoo TTY:n projektipäällikkö 

Jussi Aaltonen.

Testausta saa mennä katsomaan paikan päälle. Suunnitel-

missa on myös ollut järjestää mahdollisesti jonkinlaista se-

Ainutlaatuinen robottitestaus kesäkuussa Kaatialassa
minaari-iltaa aiheeseen liittyen, jos yleisöä aihe siinä määrin 

kiinnostaa.

– Kerromme mieluusti hankkeesta lisää paikan päällä. 

Olemme joka päivä testausaikana uittamassa robottia aa-

museitsemästä iltaseitsemään, Aaltonen kertoo.

Laitesukellusta testiajanjakso ei estä, tosin saamaan tun-

neliin ei voi mennä robotin kanssa yhtä aikaa turvallisuus-

syistä. Testattava tunneli on siis poissa muusta käytöstä tes-

tin aikana.

Sukellusrobotin päätarkoitus on tehdä vedellä täytty-

neistä kaivoksista 3D-karttaa. Syntyneet 3D-mallit näyt-

tävät tarkalleen, paljonko maata louhittu pois. Euroopassa 

on noin 30 000 käytöstä poistettua ja vedellä täyttynyttä 

kaivosta, joista osan voisi mahdollisesti ottaa vielä käyttöön.

KATSO LISÄÄ  
www.kuortane.fi/kaatiala
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AVOINNA    MA  klo 10-17    TI-PE  klo 10-17.30    LA  klo 10-14

VARAA KOKOUSTILA
KUURNASTA

15€ 2 tuntia
50€ koko päivä

Varustelu: videotykki, fläppitaulu.
Pöytätilaa 12 hengelle, 
koko tila noin 30 hengelle.

Tila- ja kahvitarjoiluvaraukset: 
kauppakeskuskuurnantoimijat@gmail.com 
tai p. (06) 525 4289 (Kirjakauppa)

APUA ARKEEN KOTIPALVELULLA
ruohonleikkuu, haravointi, siivous, ikkunanpesu
LASTENHOITOPALVELU
koulutetut, yli 14-vuotiaat hoitajat

P. 040 596 5539
Kuortaneen 4H-yhdistys ry

Tili- ja isännöintipalvelu
Armi Kaaranka ky

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

040 522 3235
Ompelimo
Verhoomo

Nahkaverstas

Kauppakeskus Kuurna, Keskustie 45, 63100 Kuortane

SagaStyle

KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP
RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA

KIRJAT, TOIMISTOTARVIKKEET, LELUT, PELIT

MONI-
PUOLINEN, 
PALVELEVA

AVOINNA
ma-pe 10-17

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

KIRJAT, TOIMISTOTARVIKKEET, LELUT, PELIT

LAHJATAVARAT, KORTIT, POSTIMERKIT

Tili- ja isännöintipalvelu
Armi Kaaranka ky

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

040 522 3235
Ompelimo
Verhoomo

Nahkaverstas

Kauppakeskus Kuurna, Keskustie 45, 63100 Kuortane

SagaStyle

KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP
RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA
KIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUP

RJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPAKIRJAKAUPPA

KIRJAT, TOIMISTOTARVIKKEET, LELUT, PELIT

MONI-
PUOLINEN, 
PALVELEVA

AVOINNA
ma-pe 10-17

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

KIRJAT, TOIMISTOTARVIKKEET, LELUT, PELIT

LAHJATAVARAT, KORTIT, POSTIMERKITKeskustie 45, 63100 Kuortane  •  p. 040 667 4673  •  www.kuortanekirppis.fi

AVOINNA 
TI-PE 11-17.30, LA 10-14

Tykkää meistä Facebookissa 

– näet ajankohtaista tietoa 
 myynnissä olevista tuotteista.

Meiltä myös kuulolaitteiden paristot!

Ostamme muuttojäämistöjä, kuolin-
pesiä ja muita isompia tavaraeriä.

Viihtyisä leipomo-kahvila 

0400 422 864 • KUORTA

N
E

Hyvä kahvi, tuore pulla – tänne ompi hauska tulla!

keskellä kylää

MEILTÄ MYÖS GLUTEENITTOMAT TUOTTEET

P. 044 422 864 • www.leipomopaulakahra.fi

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

Jalkojen perushoitoa, 
jalkahoitotuotteet

Myös kotikäynnit 

sekä lahjakortit.

Elinan
JalkaHoiva

AVOINNA ma-pe 10-17, la 10-13 
P. (06) 525 4289 • myynti@kuortaneenkirjakauppa.fiKI

PA

Paljon muutakin kuin kirjakauppa

TUTUSTU MYÖS VERKKOKAUPPAAMME! www.kirjakuortane.fi
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Hiekkaranta Bed & Breakfast
Viihtyisä aamiaismajoitus 

Kuortaneenjärven rannalla!

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

www.hiekkaranta.info

Vappurieha  •  Uintia ja telinejumppaa  •  Joulujuhlat   •  
Kevätjuhla  •  Pääsiäistapahtuma  •  Disco  •  Opettajat  •  
Voitettiiin Leppälän cup  •  Karkkietsintä vappuna  •  Luok-
karetki Duudson parkkiin  •  Koulun siivouspäivä  •  Kilpailut  
•  Joulunäytelmä  •  Jouluruokailu  •  Pääsiäisjuhla  •  Juhlat  •  
Pääsiäiskarkit  •  Lelupäivä  •  Kummitustunneli  •  Joulunäy-
telmä  •  Joulu  •  Särkänniemi  •  Köksän tunnit

Oppilaat muistelivat vuoden mittaan tapahtuneita haus-
koja asioita. Melko pitkän listan saivat koottua ekaluok-
kalaiset Jesse Saarela ja Elias Kangasmaa!

Mukavia tapahtumia ja asioita

Koululaisten harrastuksia

1 keilausta  •  7 ratsastusta  •  3 telinevoimistelua  •  1 is-
tumista  •  2 sählyä  •  5 jalkapalloa  •  3 yleisurheilua  •  1 
pesäpalloa  •  1 jääkiekkoa  •  3 uintia  •  1 painia/nyrkkeilyä  
•  4 kuvataidekoulua  •  2 4h kerhoa  •  2 motocrossilla ajelua  
•  1 piirtämistä  •  2 kalastusta  •  2 tanssia ja 2 ei harrasta 
mitään.

Tokaluokkalaiset Joel Kulju, Sanni Kujala ja Ella Koivisto 
haastattelivat oppilaita heidän harrastuksistaan; Kuor-
taneella on mahdollisuus moneen lajiin!

Lumi alkaa sulaa  •  Lehdet kasvaa puihin  •  Nurmikko alkaa vihertää  •  Kukat alkaa kasvaa  •  
Jäät ovat sulaneet  •  Joutsenet ovat palanneet  •  Muuttolinnut  •  Perhoset  •  Sammakko ja 
sammakonkutu  •  Punatulkut  •  Aurinko paistaa  •  Haarapääsky  •  Leskenlehti  •  Sataa vettä  •  
Päivänkakkarat  •  Teepaita päällä ulkona  •  Tulvat  •  Sinisiipi  •  Leppäkerttu  •  Silmut  •  Etana

Mitä luonnossa tapahtuu, mitä kevät tuo tullessaan? Ekaluokkalainen Eeti Arosarka ja to-
kaluokkalaiset Jussi Vilppula sekä Iivari Yli-Kuha kyselivät Ylijoen koululaisilta ja tässä huo-
mioita – pääosin aika kivoja juttuja, eikö =)

Havaintoja keväästä

Meidän koulussa on 54 oppilasta. 
Meidän luokassa on 13 oppilasta. 
Meidän koulussa on 16 iPadia. Keit-
tiöllä häärää Anja Kalliolahti. Mei-
dän opettaja on Hanna Uusipaasto. 
3-4-luokan opettaja on Sanna Haa-
pamäki. 5-6-luokan opettaja ja kou-

lun rehtori on Marko Haapamäki. 
Meidän apuopettaja on Lea Ekola. 
Meidän koulun pihassa on jääkiek-
kokaukalo sekä jalkapallokaukalo ja 
neljä keinua, kiipeilyteline ja -seinä. 
Välituntisin tämän luokan tytöt 
leikkivät kotia ja tekevät voimiste-

lutemppuja ja pojat puhuvat peleis-
tä, keinuvat, pelaavat jalkapalloa ja 
ovat hippaa.

TEKSTI  Toivo Korpela 1. lk ja 
Joona Riihimäki 2. lk

Ylijoen koulu

• Jumalanpalvelus kirkossa sunnuntaisin klo 10
• 5.-6.6. Alle kouluikäisten leiripäivät
• 12.-15.6. RaTaHoo-leiripäivät v. 2011 ja sitä aiemmin syntyneille, 
 katso tarkemmat tiedot nettisivuilta
• 16.6. Kirppisrallin yhteydessä srk järjestää Peräkonttikirppiksen srk-talon alueella klo 10-16. 
 Tule myymään, varaa paikkasi 040 5173475 (diakoniatyö). 
 Tule ostamaan! Kahvio, arpoja ja nuotiomakkaraa myös tarjolla pikkurahalla. Tuotto Yhteisvastuulle.
• 8.7. Kuortaneen oma konfirmaatio
• 18.7. klo 19 Urkukonsertti kirkossa: Mari Järvinen, Jimi Järvinen ja Tommi Niskala. 
 Ohjelma ennakkoon 10€ kulttuuritoimesta, ovella 15€
• 22.7. Kesäkuurtanelaisten kirkkopyhä

SIUNAUSTA KESÄÄSI!
Lisätietoja www.kuortaneenseurakunta.fi ja Viiskuntalehti

KUORTANEEN SEURAKUNTA TOIVOTTAA 
TERVETULLEEKSI MUKAAN KESÄLLÄ 2018

L S EA T N
U T SU I I A
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Mennyttä aikaa muistelen
niin mielelläni vielä,

niin moni armas tähtönen
minulle viittaa siellä.

KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE
KUORTANEEN KONE
JA TARVIKE

Vesterintie 1, Kuortane
Ma-Pe 7.30-17 La 9-13

Puh. 040 5533 580
www.kuortaneenkonejatarvike.fi

VALIKOIMASTAMME 
MYÖS

AGA-kaasupiste
SHELL-polttonesteet
Hydrauliikkapalvelut
Hevosten & koirien
ruoat

PUUTARHA-
MYYMÄLÄSTÄ

Mullat ja 
lannoitteet
Kesäkukat
Ruukut ja 
tarvikkeet

Oma Säästöpankki
Keskustie 40, 63100 Kuortane

www.omasp.fi  ı  p.020 758 2280

RAUTAKAUPPATUOTTEIDEN LISÄKSI
laaja vapaa-ajan valikoima mm.

Keskustie 65 • p. 06 525 4264

Ei rautatietä

K
O

L
U

M
N

I Kalevi Heikkilä

Näin alkaa J.L.Runebergin Vänrikki Stoo-
lin tarinoiden toinen runo Vänrikki Stool. 
Kuulun siihen sukupolveen, jolle Vänri-
kin runoja opetettiin jo kansakoulussa 
ja oppikoulussa vielä perusteellisemmin. 
En niitä lukiessani aavistanut, että tulisin 
kerran itse asumaan ja vieläpä tekemään 
koko elämäntyöni noiden 
runojen tapahtumapai-
koilla. 

 Keväällä 1959 olimme 
Mirjan kanssa kumpikin 
saaneet yliopisto-opin-
tomme suoritetuksi 
ja valmistuneet lukion 
opettajiksi. Olimme sil-
loin kihloissa. Seurasim-
me lehti-ilmoituksia avoimista opettajan-
viroista toiveenamme löytää molemmille 
paikka samasta koulusta. Kumpikin oli 
kasvanut maanviljelijäperheessä ja halu-
simme asettua maaseudulle. Huomasin 
muiden joukossa Kuortaneen yhteiskou-
lun ilmoituksen, jossa julistettiin haet-
tavaksi mm. historian lehtorin toimi. En 
tiennyt pitäjästä mitään enkä ollut kos-
kaan edes käynyt Etelä-Pohjanmaalla. Kun 
Mirja oli kotoisin Ähtäristä, kysyin asiaa 
häneltä. Syntyi seuraava keskustelu:

-   Tiedäks sä mitään tommosesta 
Kuortaneesta, onks se sitä lakeutta?

-   Olen mä kerran siellä KuKu:n majal-
la tansseissa käynyt. Kyllä se ihan kaunista 
seutua on, mut siel ei sitten kyllä mitään 
lukiota ole. Siel on vaan keskikoulu.

-   Mutta tässä sanotaan, että yhteis-
koulu. Sehän on kahdeksanluokkainen. 

-   Jaa. Ne on sitten vaan niin tyhymiä, 
että ne sanoo sitä yhteiskouluks, mutta 
pelkkä keskikoulu siellä vaan on. 

-   No mutta kun tässä lukee, että 
tunteja saatavissa myös psykologiassa, ja 
sitähän opetetaan vain lukiossa.

-   Mutta miten siellä voi olla lukio, kun 
Alavudellekin saatiin lukio ihan vasta, ja 
se on sentään paljon isompi pitäjä. No 
hae sinne nyt sitten. 

 Näillä tiedoilla hain. Ja tulin valituksi. 
Lähdimme yhdessä Ähtäristä käsin Kuor-
taneelle rehtorin luo neuvottelemaan 
asiasta. Ilmeni, että myös Mirjalle järjes-
tyisi päätoimisuuteen tarvittava määrä 
tunteja äidinkielestä. Asunnonkin saisim-
me parhaillaan rakenteilla olevasta talos-
ta. Keskeiset tavoitteemme näyttivät siis 
toteutuvan. Niinpä allekirjoitin sitoumuk-
sen toimen vastaanottamisesta. 

 Sitten lähdin käymään kotonani Haus-
järvellä, mm. kertoakseni asiasta vanhem-
milleni. Levitin pöydälle Suomen kartan, 
osoitin Kuortanetta ja sanoin, että tuon-
ne me Mirjan kanssa syksyllä sijoitumme. 
Muistan yhä äitini parahduksen: ”Mihen 
Jumalan seljän taa sää ny meinaat? Eihän 

siäl ol edes rautatietä!” Kotitalostani oli 
lähimmälle asemalle vain vajaat kaksi ki-
lometriä. Isä sentään otti tilanteen rau-
hallisemmin. 

 
Kun syksyllä koulu alkoi, ei meille 

asunnoksi tarkoitettu talo ollutkaan vielä 
valmis. Vähät huoneka-
lumme sijoitettiin rehto-
rin autotalliin, ja me itse 
majoituimme urheiluo-
pistolle yhteen Pihamajan 
huoneeseen. Siten tutus-
tuimme heti siihen laitok-
seen, josta sittemmin tuli 
koulun tärkein yhteistyö-
kumppani. 

 Isäni oli ollut suojeluskuntajärjestön 
jäsen ja äitini kuulunut Lotta Svärdiin. 
Oma aatemaailmani oli sen mukainen. Sa-
moin Mirjan. Kuortaneella samanhenkisiä 
tuttavia löytyi nopeasti. Kotiuduimme. 
Kuortane otti omakseen. Erityisesti mie-
leeni on jäänyt muuan tapaus. Olimme 
ylioppilasjuhlissa erään tytön kotona. Hä-
nen isänsä veti minut muista vieraista si-
vuun, käänsi takinkaulustaan nurin, näytti 
sen sisäpuolella piilossa olevaa merkkiä 
ja kysyi: ”Tietääkös maisteri, mikä merkki 
tämä on?” Näin siinä kirjaimet MKJ, mut-
ta en silti tiennyt. ”Se tarkoittaa Mäntsä-
län kapinan joukot.” Piilossa pidetyn mer-
kin näyttäminen kahden kesken minulle 
oli selvä luottamuksen osoitus. Tunsin, 
että olemme samalla aaltopituudella. 

 Puolessa vuosisadassa ehti kertyä 
runsain määrin monenlaisia ”armaita täh-
tösiä” muisteltaviksi. Ehkä ainutlaatuisim-
pia olivat kaksi amerikkalaista vaihto-op-
pilasta, jotka kumpikin asuivat yhden 
lukuvuoden ajan perheessäni, ensin Joel 
Alsup ja sitten Rory Nansel. 

Joel kävi meillä myöhemmin yhdessä 
vaimonsa kanssa. Hän halusi myös puo-
lisonsa tutustuvan siihen perheeseen 
ja paikkakuntaan, jossa oli käynyt oman 
talvisotansa, kuten hän kerran leikillisesti 
luonnehti. 

Rory on käynyt useammankin kerran, 
viimeksi tällä vuosikymmenellä. Haim-
me hänet lentokentältä. Vietettyään pari 
päivää poikani luona Helsingissä hän tuli 
Hausjärvelle, lainasi meiltä auton ja lähti 
ajelemaan Kuortaneelle tapaamaan tut-
tujaan. 

 Ehkä nämä muutamat lyhyesti luon-
nehditut menneen ajan ”tähtöset” ker-
tovat jotain nykyisillekin kuortanelaisille. 
Kun vielä vuosien ja vuosikymmenien 
kuluttua halutaan tulla toiselta puolen 
Atlanttia Kuortaneelle verestämään 
muistoja, niin eiköhän se kerro, että kyllä 
kehtaa olla kuortanelainen. Vaikka ei rau-
tatietä olekaan.

”Ehkä nämä muutamat
lyhyesti luonnehditut 

menneen ajan ”tähtöset” 
kertovat jotain 
nykyisillekin 

kuortanelaisille.”
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HAASTATTELIMME NELJÄÄ lii-
kuntaluokan käynyttä tyttöä, jotka 
selvästi ovat nauttineet olostaan 
Kuortaneella. Liikuntaluokalla on 
ollut tänä lukuvuonna 17 oppilasta, 
joista vain yksi on kuortanelainen.

– Parasta on ollut se, että pystyy 
yhdistää urheilun ja koulun. Uudet, 
samassa elämäntilanteessa olevat 
kaverit ovat myös olleet tärkeitä, 
kertoo jyväskyläläinen Olivia Läh-
desmäki. Olivian laji on keihään-
heitto, kuten myös forssalaisen 
Peppi Koppasen ja vesilahtelaisen 
Pinja Kiannan.

– Jos olisin jäänyt omalle ko-
tipaikalle yläasteelle, ei siinä olisi 

KANSAINVÄLISEN OPISKELI-
JAURHEILULIITTO FISUn alai-
set opiskelijoiden suunnistuksen 
MM-kisat järjestetään 17.–21.7. 
Urheilijakylänä on Kuortaneen 
Urheiluopisto. Tapahtuma on mer-
kittävä, ja suunnistus näkyy tuolloin 
niin Kuortaneella kuin Seinäjoella 
ja Lapuallakin. Kisojen keskimatka 
on Lapualla 18.7. ja sprintit Seinä-
joella 17. ja 19. päivä. Pitkä matka ja 
tavallinen viesti ovat Kuortaneella, 
Virtaniemen alueella perjantaina ja 
lauantaina. 

MM-kisoihin osallistuu noin 300 
suunnistajaa, yli 30 maasta. Kisat 
osuvat sopivasti Kuhinaviikolle, jo-
ten kuhinaa piisaa ja urheilijoiden 
majoittuminen opistolla tulee var-

pysynyt kunnolla yhdistää treeniä ja 
koulua, Pinja toteaa.

Nuoret ovat jo nyt tottuneet 
treenimäärään ja koulun yhdistä-
miseen urheiluun. Lukioon mene-
ville tämä on suuri etu, sillä lukion 
ensimmäinen vuosi on opiskelujen 
kannalta aina vaativa. Lisäksi nuoril-
la on jo kokemusta omillaan asumi-
sesta.

– Kuortaneella on puitteet 
kunnossa kaikelle: jäähalli, koulu ja 
ruokapaikka ovat kaikki lähellä toi-
siaan, mikä helpottaa kaikkea, tote-
aa Viitasaarelta kotoisin oleva Sanni 
Huuskonen, jonka laji on jääkiekko.

– Valmennuspiiri on kasvanut, 

masti näkymään katukuvassakin. 
Kuortaneen Kunto vastaa kisavii-
kolla käytännön toimivuudesta ja 
järjestelyistä talkoovoimin. Opis-
kelijoiden MM-kisat järjestetään 
joka toinen vuosi. Opiskelijoiden 
suunnistuksen MM-kisat ovat ol-
leet Suomessa kerran aikaisemmin, 
vuonna 1978 Jyväskylässä.

Kisojen avajaiset pidetään ma 
16.7. klo 19.00 Kuortanehallin 
nurmikentällä tai sateen sattuessa 
Kuortanehallissa. Kaikki joukkueet 
ovat tuolloin paikalla. Myös varsi-
naisia kisatapahtumia voi mennä 
seuraamaan, kaikkiin tapahtumiin 
on vapaa pääsy. Kisojen päätösjuh-
lallisuudet pidetään Virtaniemen 
maastossa lauantaina 21.7.

nyt on fysioterapeutit ja hierojat: 
saamme laadukasta ja monipuolista 
treeniä ja sparrausta monelle eri 
osa-alueelle, Olivia sanoo.

– Valmennus on aivan Suomen 
huippua, Peppi lisää.

Kaikki tytöt ovat samaa miel-
tä, että erillinen liikuntaluokka on 
erittäin hyvä juttu. Kaikille on tul-
lut vuoden aikana myös kokemus, 
että ovat kehittyneet omassa lajissa 
valtavasti. Kesän aikana tytöt mene-
vät leireille ja tekevät kesätreenejä, 
kaikki haluaisivat jatkaa urheiluluki-
ossa Kuortaneella.

Liikuntaluokalla kehittyy ja oppii

Opiskelijoiden 
suunnistuksen 
maailman-
mestaruudesta 
kisataan

KUORTANEEN KAIVIN OY

www.kuortaneenkaivin.fi • Jyrki 0400 204 770 • Kari 040 513 1347

Hopeakorut
Kaikki kampaamotyöt
Hiustenpidennykset
(teipit ja sinetit)
Kampaamotuotemyynti

0400-962207  ı   Keskustie 36 (OP:n talo)  ı   63100 Kuortane

Peppi (vasemmalla), Pinja (toinen vasemmalla), Olivia (toinen oikealla) ja Sanni (Pinjan ala-
puolella) sekä koko muu liikuntaluokka ovat olleen erittäin tyytyväisiä valmennukseen ja 
opetukseen. Kuvasta puuttuu muutama opiskelija. 

Lyhyesti faktoja
Kuortaneen yhteiskoulun liikuntaluokan oppilaat ovat käyneet 7–8 luokat omilla paik-
kakunnillaan. Syksyllä 2017 heille on tarjottu mahdollisuutta lähteä Kuortaneelle te-
kemään peruskoulun viimeinen luokka liikuntapainotteisesti, omaan lajiin painottuen. 
Lukuvuosi 2017–2018 oli ensimmäinen vuosi, kun liikuntaluokka oli erillinen oma ryh-
mänsä, jolla on oma lukujärjestys, joka sisältää myös urheiluvalmennusta. Lähes kaikki 
liikuntaluokan opiskelijat ovat halukkaita jatkamaan Kuortaneen urheilulukioon tai Ur-
heiluopiston LPT-linjalle (liikunnan perustutkinto).

Myös Fin5-suunnistusviikko 
samalla
Lapuan Virkiä ja Seinäjoen Rastijussit ovat perusta-
neet seurayhtymän, joka on hakenut Fin5-suunnis-
tusviikon Etelä-Pohjanmaalle samaan aikaan. Suun-
nistuksen opiskelijoiden MM-kisat ja reitit linkittyvät 
vahvasti tähän kokonaisuuteen.



17 KESÄ 2018

Patruunantie 17    62800 Vimpeli 
Susanna Korkiatupa, p. 044 589 6234 

susanna@loistavaa.fi 
www.loistavaa.fi

Kaipaatko

näkökulmia?

Loistava sisältö- ja viestintätoimisto Vimpelissä palvelee 
yrityksiä, järjestöjä ja julkista sektoria viestinnän ja 

markkinoinnin suunnittelussa ja sisällöntuotannossa.  

Meiltä mm:
asiakaslehdet, konseptointi, sisällöntuotanto
markkiointimateriaalit ja graafinen suunnittelu
viestinnän kokonaisuuden hallinta ja projektit
viestinnän koulutukset ja suunnittelu
julkisuuskuvan hallinta ja mediatiedotteet.

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

NELJÄ KUORTANELAISTA metallialan yri-
tystä, Kutepa Group, JL-Metals Oy, Manor 
Oy ja Karjalan paja Ay, ovat mukana rekry-
koulutuksessa, jossa koulutetaan työvoimaa 
suoraa yrityksen tarpeisiin.

Koulutuksen järjestää Jamin Palvelut Oy, 
joka on Järviseudun koulutuskuntayhty-
män omistama yritys. Osan koulutuksesta 
rahoittaa ELY-keskus. Koulutukseen osallis-
tuvat aikuisopiskelijat ovat tulleet mukaan 
hankkeeseen TE-keskuksen kautta.

Koulutus sisältää kolme teoriajaksoa, 
joihin sisältyy käytännön opetusta sekä 
kaksi pitkää työssäoppimisjaksoa ja päte-
vyyskokeet. Työssäoppimisjaksot suorite-
taan Rekrykoulutuksessa mukana olevissa 
yrityksissä.

– Rekrykoulutuksia on järjestetty eri 
puolilla maakuntaa erityisesti metallialalle, 
tämä on ensimmäinen lajissaan kuusiokun-
nissa. Syksyllä tulee todennäköisesti toinen. 
Rekrykoulutuksista on hyvät kokemukset: 
opiskelijat ovat tykänneet, pääsee suoraan 
tekemään työtä ja sen jälkeen vielä työllisty-
mään. Yritykset ovat mukana koulutuksessa 

myös rahallisin panoksin, sopimukseen kuu-
luu, että kaikkiaan 80 % koulutuksen hyväk-
sytysti suorittaneista pitää työllistää, kertoo 
Etelä-Pohjanmaan TE-keskuksen asiantunti-
ja Johanna Olsson.

Metallialan työpaikkoja syntyy lisää
Kuortaneen kunnan elinkeinojohtaja Jyri 
Saranpään mukaan rekrykoulutus on myös 
hyvä askel tiiviimpään yhteistyöhön metalli-
yritysten välillä.

– Seuraavan vuoden kuluessa metalliyri-
tyksiimme tarvitaan noin 20 uutta työnte-
kijää, joten koulutukselle on kyllä tilausta. 
Rekrykoulutus on viesti siitä, että paikal-
linen pysyvä ammattitaito on yrityksille 
kasvun juuri ja paikallista työvoimaa nimen-
omaan halutaan, hän toteaa.

Työttömyysprosentti on Kuortaneella 
pieni, joten työvoimaa ei ole saatavilla, mikä 
hidastaa kasvua. Onneksi rekrykoulutuksen 
kaltaisia mahdollisuuksia löytyy. Aloite kou-
lutuksen järjestämiseen tuli yrityksiltä itsel-
tään. Yritykset saivat myös itse olla mukana 
opiskelijoiden valintaprosessissa.

Rekrykoulutuksella 
täsmäosaamista yrityksiin

Käytännön oppimisjaksot jär-
jestettiin kunnan hallissa Tuot-
tajantiellä. Jamilta tuli halliin 
koneet ja pöydät sekä yksi 
aivan uusi mag/mig-hitsausko-
nekin suoraan tehtaalta Kem-
piltä. Koulutukseen osallistuu 
seitsemän opiskelijaa, jotka 
valmistuvat heinäkuussa 2018.

SÄHKÖHUOLTO
YLI-OPAS KARI T:mi

p. 0400 861 977, kari.yliopas@pp.inet.fi
Kuljunpiha 20, 63130 MÄYRY

Sähköasennustyöt 
teollisuuteen ja kotitalouksille



SYKE
Kuortaneen

18

PERINTEISET TRAKTORIEN ve-
tokisat lähtivät aikoinaan liikkeelle 
Leppälänkylässä. Joskus 90-luvulla 
vetokisat kuitenkin loppuivat. Nyt 
perinteestä on innostuttu uudel-
leen, kun paikalliset nuoret miehet 
alkoivat kyselemään, eikö kisoja 
voitaisi taas alkaa pitämään. Niinpä 
kisat päätettiin järjestää taas pit-
kän tauon jälkeen ja päivän nimek-
si kehkeytyi Elofestarit. Vetokisat 
järjestetään samassa mäessä kuin 
aikaisemmin ja mukana on useita 
sarjoja.

Tapahtumaa puuhaavat yhdessä 
Leppälän maa- ja kotitalousseura, 
kunnan kulttuuri- ja nuorisopuoli 
sekä konehuoltopalvelu Lampi Oy. 
Päivällä on ohjelmaa lapsille Leppä-
län seuratalon pihassa ja sisällä on 
karaokekilpailu, johon voivat haluk-

kaat ilmoittautua paikan päällä.
Luvassa on myös markkina-
myyjiä ja ruokaa. Illalla esiintyvät 
Maija Vilkkumaa, Cobra ja 
Elonkerjuu.

Elofestarit 18.8. lauantaina 
Kuortaneen Leppälänkylässä
Portit aukeavat klo 13.00,
markkinamyyjät paikalla
klo 14.00 ohjelmaa lapsille
klo 15.00 Traktorinvetokisat
klo 15.00 Karaoken laulukilpailu
Liput: Ennakkoon vetokisat+ilta 
30 €, portilta 40 €. 
Pelkkä vetokisa 10 €. Lapset 5 € 
koko päivän.
Iltaliput 20 €, portilta 30 €.

KUVAT Maija Vilkkumaa: Warner Music
Traktori: Depositphotos

Traktorien vetokisat palaavat Kuortaneelle

TAKAVUOSIEN KUHINOILLA jyristellyt Kuhinarock 
palaa taajuuksille, nyt makoosasti Kuhinajamien ja -jatsi-
en välipalana pe 20.7.2018 klo 21 alkain Ravintola Aal-
lossa Kuortaneen tyylikkäimmällä stagella.

Illan isäntänä toimii itseoikeutetusti Kuurtaneen sit-
keähenkisin rokkibändi, vuodesta 1974 70-luvun rockia 
soittanut Hänen Leipänsä. Yhtyeen solisteina toimivat 
tuttuun tapaan alkuperäisjäsen Jorma ”Jorkki” Hietamä-
ki ja porukan juniori Jukka ”Jukelintähti” Laurila. Raakaa 
rockia on luvannut tulkita myös yhtyeen vakisolistivie-
ras Asko ”Azzy” Ylinen.

Juhlan kunniaksi leipää mutustellaan isommalla ko-
koonpanolla, sillä mukana on myös Markku Viitasaaren 
kosketinsoitinkioski.

Luvassa siis hauska kaksi ja puolituntinen!

Vapaa pääsy!
Jorma Hietamäki, laulu (1974- )
Markku Laurila, basso (1974- )
Jukka Laurila, rummut ja laulu (vuodesta 1988)
Jukka Viitasaari, kitara (vuodesta 1990)
Jukka Laitila, kitara (vuodesta 2016)
Markku Viitasaari, kosketinsoittimet
Asko Ylinen, laulu

Vapaa pääsy!

Hänen Leipänsä ja Asko Ylinen.             KUVA Sirpa Inna

KESÄLLÄ 2018 on luvassa lasten kesäteatteria Leppä-
län maamiesseuran talolla. Näytelmänä nähdään Lumik-
ki ja seitsemän kääpiötä. Näyttelijöinä on sekä aikuisia 
että lapsia ja näytelmä on tarkoitettu koko perheelle. 

Ohjaajana on Tuula Hankaniemi. 

Ensi-ilta on juhannuksena 
24.6. sunnuntaina klo 17
Näytökset: 
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 18 

Liput: 12 €, alle 4-vuotiaat il-
maiseksi. Ryhmäliput (yli 15 
henkilöä) liput 10 €, varaukset 
kunnan nuoriso- ja kulttuuri-
sihteeri Annukka Salmiselta, 
puh. 040 739 4451, annukka.
salminen@kuortane.fi 

Koko perheen kesäteatteria

TerwaPop 19.–21.7.

Kuhinarock tekee 
tyylikkään paluun!

Torstaina 19.7.  klo 20-03 Karaoke
Perjantaina 20.7. klo 11-03 Päiväkaraoke
  Partikopla
  Telaketju
Lauantaina 21.7. klo 10-03 Päiväkaraoke
  Duo Lets Eppelin
  Movetron

Seremoniamestarina Don Huonpää

Botnia Big Band ry esittää
Kuurtanes Big Bandin 
kesäkonsertit 2018
OHJELMISTOSSA SOIVAT sulassa sovussa big band 
-standardit ja Maria Viitasaaren laulamat sielukkaat si-
niset hetket. KuBBan ykköskitaristi, Kuurtaneen oma 
poika Markku Keski-Mäenpää tulkitsee Stevie Wonde-
rin klassikkojen ohella kauhajokelaisen Antti Kleemolan 
tuotantoa. Myös BB:n omat sävelsepot Jukka Lumme 
ja Viitasaaren veljekset Jukka ja poppoon kapellimes-
tari Markku pääsevät kuuluville. Romantiikannälkäisille 
lattaroivat Maria ja Markku Viitasaaren yhteisteokset. 
Köppääsen ilaman sattuessa tulkitaan lämmöllä Chick 
Corean Spain!

Kuurtanes Big Band Kuortaneen urheiluhotellilla
pe 8.6.2018 klo 19.00

to 19.7. klo 21.00, Kuhinajameissa bongattavissa 
KuBBa:n soittajistoa

la 21.7. klo 17.00, perinteiset Kuhinajatsit

Kuurtanes Big Band                  KUVA Timo Hiironniemi

Museo-opas paikalla
27.6.–29.7.2018  ke-su klo 12-18.

Muina aikoina voi soitella, p. 040 512 7652

Museokuhinat 17.7. kello 13–17

Kuortaneen museot
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KOTIMAINEN YLEISURHEILUN 
huippusarja tunnetaan ensi kesänä 
nimellä Motonet GP. Näin myös 
Kuortaneen Eliittikisat jää ainakin 
nimenä historiaan, vaikka kilpailu 
järjestetään muutoin tuttuun ta-
paan. Nimenvaihdoksen taustalla 
on Motonetin yhteistyö Suomen 
Urheiluliiton kanssa ja se, että sar-
jan nimeä haluttiin uudistaa sen 
pitkään toimittua samalla nimellä. 
Kisat pidetään juhannuksena ja 
ovat järjestyksessään Kuortaneen 
kisahistorian 79. kisat.

Miesten keihäänheitossa pääs-
tään hätyyttelemään mahdollisesti 
myös Kuortaneen kenttäennätyk-
siä, sillä sarjassa kilpailevat muun 
muassa Tero Pitkämäki, Johannes 

heiluopistolla vierailee ympäri vuo-
den kansainvälisiä urheilijoita, mikä 
myös on ollut omiaan lisäämään 
tietoisuutta. Kisoja on järjestetty 
niin pitkään, että niille on muodos-
tunut vakiintunut asema.

– Monia suomenennätyksiä on 
tälläkin hetkellä voimassa, jotka on 
tehty Kuortaneen urheilukentällä, 
Heikki Savela lisää.

Motonet GP Kuortane 23.6.2018, 
Kuortaneen urheilukenttä
Aikataulut ja kisasarjat:

www.kuortanegames.com

Yleisurheilua jännittävimmillään

Tero Pitkämäki ja saksalaiset kei-
häshuiput Johannes Vetter ja Tho-
mas Röhler kisaavat rinta rinnan 
Kuortaneella.       KUVA Tero Heiska

Kirveenheitto on 
Kuhinoiden perinne
KESÄKUHINOIDEN YKSI oh-
jelmanumero on kirveenheitto, 
jonka finaaliin Kuhinat huipen-
tuu. Finaalia 
katsomaan on 
aina kokoontu-
nut suuri jouk-
ko yleisöä.

Kirveenhei-
ton järjestää 
Ku o r t a n e e n 
Yrittäjät ry. 
Heitossa kisa-
taan kahdessa 
sarjassa: miehet ja naiset. Mo-
lemmista sarjoista palkitaan 
kolme parasta. Aiempina vuo-
sina pääpalkinto on ollut mök-
kiviikko Lapissa. Tämän vuoden 
palkinnot saat selville tulemalla 
Kuhinoilla Yrittäjien kojulle il-
moittautumaan kisaan.

Koko kirveenheittoharras-
tus on alun perin lähtöisin Ka-
nadasta, jossa sen kehittivät pai-
kalliset metsurit. Kuortaneelle 
kirveenheitto saapui noin 15 
vuotta sitten, kun idean isä Rai-

mo Saari, innostui lajista eräällä 
asiakaskäynnillään Porvoossa.

– Siitä se ajatus sitten lähti 
ja ehdotin sil-
loiselle yrittäjä-
yhdistyksen hal-
litukselle, että 
mitäpä jos tuo-
taisiin seuraa-
ville kuhinoille 
kirveenheittoa. 
Kirveenheitos-
ta tulikin erit-
täin suosittu ja 

osallistujia tulee ympäri maa-
kuntaa, hän kertoo.

Selvät säännöt
Kirvestä heitetään 6,1 metrin 
päästä maalitauluun. Tauluna 
käytetään pölkkyä, joka on hal-
kaisijaltaan 50–70 cm ja paksuu-
deltaan 30–40 cm. Heittokirves 
on kahdella kädellä heitettävä 
tappara. Kaikki kilpailijat heittä-
vät samalla kirveellä, eikä kisaan 
saa ottaa omaa kirvestä.

”Kirveenheitosta 
tulikin erittäin suosittu 

ja osallistujia tulee 
ympäri maakuntaa, 
Raimo Saari kertoo.”

Kuortaneen kesätapahtumat 2018
KESÄKUU
4.6. Soile Yli-Mäyryn 
 26. kesänäyttely
 klo 12-17 joka päivä 
 19.8. saakka

5.-6.6. Alle kouluikäisten leiripäivät,
 Kuortaneen Seurakunta

8.6. Bigband, klo 19
 Kuortaneen Urheiluhotelli

12.-15.6. RaTaHoo-leiri 
 Kuortaneen yhteiskoululla

16.6. Kirppis-ralli Kuortaneella

21.6. Juhannus pippalot

23.6. Kuortaneen juhannuskisat,
 MotonetGP (aik. Eliittikisat)

24.6. Lumikki ja 7 kääpiötä 
 -lastenteatteri (ensi-ilta)

27.6., 28.6. Lumikki ja 7 kääpiötä 
 -lastenteatteri

29.6. Kesätanssit, klo 21
 Ravintola Aalto,
 esiintyjänä Nelijäntähäre

30.6. Yhteislaulutilaisuus 
 Talomuseolla klo 13

HEINÄKUU
1.7., 3.7., 5.7., 8.7.
 Lumikki ja 7 kääpiötä 
 -lastenteatteri

alk. 4.7. Kesäsoitot 
 Urheiluopiston terassilla,
 keskiviikkoisin noin klo 21

5.-8.7. Ultrapäivät, 
 Kuortaneen Urheiluopisto

13.7. Philomela – Ja muualla 
 tuuli soi -konsertti, klo 19,
 Kuortaneen lukio

14.7. Taidehallin Tango-classica
 -konsertti

ELOKUU
18.8. Traktorien vetokisat

18.8. Elofestivaalit

SYYSKUU
3.9. Kirjaston syyskuun näyttely

KUORTANEEN KUHINAT 16.-22.7.
17.7. Museokuhinat

17.7. Opiskelijoiden suunnistuksen
 MM-kilpailut

18.7. Heikki Klemetin 
 kesäillan urkukonsertti 
 kirkossa klo 19

19.-21.7. TerwaPop 2018

19.7. Sata Suomen vuotta 
 Kuortaneelta katsottuna
 -videoesitys

19.7. KuhinaJamit, klo 21, 
 Urheiluopisto

20.7. Kuortaneen 
 Kuhina -markkinat

20.7. Kirveenheitto

20.7. KuhinaRock, klo 21, 
 Urheiluopisto

21.7. Kirveenheitto-finaali

21.7. KuhinaJazz, klo 17

21.7. Juhlaseminaari 
 kunnantalolla klo 13
 Puhujana lehtori, Suomen
 tietokirjailijoiden varapuheen-
 johtaja Tuula Uusi-Hallila. 
 Laulua Hannu Ilmolahti.

22.7. Kuurtanespäivän juhla

22.7. Kesäkuurtanelaasten 
 kirkkopyhä kirkossa klo 10
 Saarnan pitää rov. Erkki Murto-
 mäki, laulua Hannu Ilmolahti.
 Jumalanpalveluksen jälkeen 
 kirkkokahvit seurakuntatalolla.

Mervi Riihimäki 
näyttää kirveen-
heiton mallia - 
naisten sarjan 

voittaja 
vuodelta 2013.

Kirveenheitto 20. ja 21.7. – tervetuloa!

Motonet GP Kuortane 23.6.2018!
Vetter ja Thomas Röhler. Vetter on 
miesten keihäänheiton hallitseva 
maailmanmestari ja Röhler voitti 
Rion olympialaisissa kultaa.

Monesta näkökulmasta 
merkittävä tapahtuma
Juhannuskisojen käytännön järjes-
telyt hoidetaan pitkälti talkoovoi-
min. Kuortaneen Urheiluopisto ja 
Kuortaneen kunta ovat ratkaise-
vassa roolissa järjestelyissä sekä 
noin 20–30 yhteistyökumppania.

– On hienoa, että kisojen henki 
on pysynyt vuodesta toiseen sa-
mana. Suuri kiitos kuuluu aina tal-
kooväelle, jotka ovat järjestelyissä 
mukana vuodesta toiseen, kiittelee 
kisojen promoottori Heikki Savela.

Kuortaneen kisat tunnetaan jo 
kansainvälisestikin mukavasti. Ur-



KESÄAJAN PÄIVYSTYSNUMEROT,  kunnantalo suljettu 2.7.-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 katselmusasioissa yhteys numeroon 0400 179 467
Asuntotoimisto suljettu 28.6.-15.7. Kiireelliset asuntoasiat 16.7. alkaen 040 774 8870.
Maatalousasiat sähköpostiosoitteeseen: maaseututoimi@seinajoki.fi
SosiaalipaSosiaalipalvelut 06 2525 1201 (Kuussote)
Kotihoito toimii normaalisti kesäaikana. Palveluvastaava puh. 044 550 1138
Terveyspalvelut kiireetön hoito 06 2525 7645, ensiapu ja kiireellinen hoito 06 2525 7612  24 h/vrk

Motonet GP, yleisurheilun juhannuskisat 23.6.2018
Lumikki ja seitsemän kääpiötä -lastenteatteri 24.6.- 8.7.2018
Opiskelijoiden suunnistuksen MM-kilpailut 17.-21.7.2018
Kuortaneen Kuhinat 16.-22.7.2018
Traktoreiden vetokisat ja Elofestivaalit 18.8.2018

Majoitu mukavasti
> Kuortaneen liikuntahotelli
> Kuharanta   > Nettimökit
> Haapaniemen hiippakuntakartano
> Sarvikkaan koskimökit
> Hiekkaranta Bed & Breakfast

Kuortaneen keskustassa kirkon lähellä sijaitseva
"Etelä-Pohjanmaan Rivieraksi" -kutsuttu
Kuortaneen kirkkoranta on suosittu auringonotto-
ja uintipaikka.
Rannalla on viihtyisä kesäkahvio Kesäpesä. 

> Kuortaneen Urheiluopisto > Soile Yli-Mäyryn taidehalli > Kuortane Golf > Sarvikkaan kosket
> Sport & Fun > Ruonan vanha kivisilta > Kaatialan louhos > Suomen sodan opastuskeskus
> Retkeilyreitit > Ruonan taistelun muistomerkki > Tervahauta > Kuortaneen museot
> Ja koko kesä täynnä urheilu- ja kulttuuritapahtumia    www.kuortane.fi

Kulttuurin ja urheilun täyteinen kesä löytyy Kuortaneelta

www.kuortane.fi

Kuortaneen kunta
Keskustie 52, 63100 Kuortane
Vaihde (06) 252 52000
kuortaneen.kunta@kuortane.fi 

SYKE
Kuortaneen
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