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KÄSISSÄSI ON Kuortaneen Yrittäjien julkai-
seman Syke-lehden 15.vuosikerta. Lehdessä 
on vuosittain nostettu esille monia paikallisia 
yrittäjätarinoita, kunnan ajankohtaisia asioita 
ja kesän tapahtumia – niin tänäkin vuonna. 
Tähän lehteen olemme lisäksi koonneet poi-
mintoja menneiltä vuosilta.

Tänä vuonna Kuortaneella on luvassa oi-
kea tapahtumien superkesä; on Terwaviikko 
tervahaudan polttoineen, Kuhinat ja Kuorta-
ne Gamesit. Kuortaneella tapahtuu pieneksi 
paikkakunnaksi valtavan paljon. Miten kaikki 
oikein saadaan aikaan?

Monipuolisen tapahtumatarjonnan taus-
talla vaikuttavat tietysti ihmiset. Kuortaneen 
aktiiviset yhdistykset: muun muassa Lions 
Club Kuortane, Kuortaneen Kunto, Yrittäjät, 
Eliittikisat ry, Kesäkuurtanelaaset ja kyläyh-
distykset talkoolaisineen loihtivat kasaan 
tunnelmalliset ja rennot kesätapahtumat mo-
nine viehättävine yksityiskohtineen. Pienellä 

paikkakunnalla yhteisö ja yksilöt korostuvat. 
Kuortaneen kunta antaa tukea tapahtumien 
viestintään ja markkinointiin. Olisi mukavaa, 
jos myös maakunnassa otettaisiin enemmän 
omaksi Kuortaneen kiinnostavat ja kansain-
välisestikin merkittävät tapahtumat.

Vaikka nykyään maalaillaankin uhkakuvia 
maaseudun autioitumisesta, ja onhan väes-
tön vähentyminen arkipäivää monin paikoin, 
on Kuortaneella hyvä kehittämisen vire pääl-
lä. Vastikään valmistunut komea palloiluhalli 
oli kunnalle iso mutta tarkkaan harkittu in-
vestointi. Liikuntapaikkoihin satsaaminen on 
elinkeinopolitiikkaa, sillä sitä kautta saadaan 
työpaikkoja ja lisää ostovoimaa kuntaan vie-
railijoiden myötä. Hiljattain on rakennettu 
myös uusi päiväkoti ja pian aletaan rakenta-
maan uutta koulua, lukiokin laajenee. Kunta 
on tehnyt investointeja, mutta vireää ovat 
olleet myös yksityisten ihmisten rakentami-
sinto ja yritysten investoinnit. 

Yrittäjäjärjestön ja kunnan välinen kes-
kusteluyhteys on ollut antoisaa. Yhteisiä 
tapaamisia on pidetty aamupalan merkeis-
sä kuukausittain. Kunta on perustanut tänä 
vuonna elinkeinotoimikunnan, jonka tarkoi-
tus on kokoontua säännöllisesti ja kutsua 
mukaan säännöllisesti myös Yrittäjien edus-
tajia. Elinkeino-ohjelma uudistetaan myös 
tänä vuonna. Näemme, että yhteistyöllä ja 
yhteisellä keskustelulla voidaan kuntaa viedä 
eteenpäin yhdessä.

Nautinnollista ja rentoa 
tapahtumakesää kaikille!

PENTTI TURUNEN
Kuortaneen kunnanjohtaja

KATI PASTO
Kuortaneen Yrittäjät ry, puheenjohtaja

Yhteiseen maaliin

Kuortaneella joukkuepeli luonnistuu nyt entistä 
paremmin. Palloiluhalli avattiin toukokuussa. 
Halli päätettiin rakentaa ja jalkapallo ottaa 
urheilulukion lajiksi, kun huomattiin seurojen 
kiinnostus kehittää lahjakkaita jalkapallonuoria 
Kuortaneella.
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NÄIN SANOO SINIKKA KOI-
VUSALO, nykyisin eläkkeellä 
oleva Kuortaneen urheilulu-
kion uskonnon, psykologian ja 
filosofian lehtori.

– Taiteen tekeminen taulujen 
muodossa on ollut minulle kuin 
pakkomielle ja käynyt hyvin te-
rapiasta. En silti kutsuisi itseäni 
taiteilijaksi, vaan paremminkin 
tämän alan ”yrittäjäksi”, hän jat-
kaa nauraen.

– Jo alakoulussa opettajani, 
kouluneuvos ja kirjailija Lauri 
Kokkonen, taisi huomata mi-
nussa lahjoja, koska hän lähetti 
piirustuksiani kuvatadekilpailui-
hin ja sainkin sieltä palkintoja ja 
kunniakirjan, Sinikka sanoo.

Aika varhain piirtämisen 
lisäksi hän alkoi maalata vesi-
väreillä ja vähitellen kokeilla 
öljyvärejä.

– Ensimmäiset maalaukseni 
olen tehnyt 11–12-vuotiaana. 
Joitakin niistä on vielä minulla 
tallella. Lapsuudessa innoittaja-
nani oli naapurin rouva, Kaarina 
Staudinger. Hänen ”olevaisia” 
kuvaava taiteensa on tullut suo-

malaisten tietoisuuteen myös 
Kiasman kautta.

Eri tekniikoita yhdistellen
Perustekniikat Sinikka on op-
pinut useilta käymiltään maa-
lauskursseilta ja kehitellyt niistä 
sitten oman tyylinsä.

– Monta vuotta maalasin 
akvarelleja, kunnes siirryin uu-
delleen öljyväreihin. Nykyisin 
maalaan akryyliväreillä. Niiden 
avulla voin hyvin yhdistää jo 
aiemmin oppimani tekniikat ja 
samalla omaksua uusia omin-
takeisia maalaustapoja; en esi-
merkiksi koskaan maalaa sivel-
timillä, vaan maalausveitsellä ja 
räteillä. Jonkin verran olen teh-
nyt myös grafiikkaa ja kollaase-
ja, hän kertoo.

Sinikan maalausten aihepii-
rit vaihtelevat sisältäen ihmisiä, 
eläimiä, maisemia, tyylisuunta 
saattaa vaihtua luonnonmukai-
sesta puoliabstraktiin tai abst-
raktiin. 

– Kiehtovinta ja haastavinta 
on ollut piirtää ja maalata ih-
mishahmoja, sanoo Sinikka ja 

jatkaa: 
– En erityisemmin suunnitte-

le, mitä ja milloin maalaan. Kun 
inspiraatio tulee ja aikaa löy-
tyy, menen yläkerran pieneen 
huoneeseen ja siitä se sitten 
syntyy. Aina en etukäteen tiedä 
itsekään, mikä on tulos. Joskus 
onnistun, läheskään aina en. Ke-
väällä maalaan eniten, luonnon 
valo on tärkeä.

Ähtärissä näyttely kesällä
Sinikan taidetta on vuosien var-
rella ollut esillä muun muassa 
Suomenselän Taiteilijaseuran ja 
Seinäjoen Kuvataiteilijoiden yh-
teinäyttelyissä, joissakin ryhmä- 
sekä useissa yksityisnäyttelyissä. 
Tulevista näyttelyistä on lähinnä 
Suomenselän Taiteilijaseuran 
51.vuosinäyttely Ähtärin Pir-
kanpohjassa 16.6.–1.9.

Hänen töitään voi käydä 
myös ihastelemassa nettigalle-
rioissa: www.sinikkakoivusalo.
webs.com sekä www.suomen-
selantaiteilijaseura.fi.

”Taide on elämäni sivutuote”

Hopeakorut
Kaikki kampaamotyöt
Hiustenpidennykset
(teipit ja sinetit)
Kampaamotuotemyynti

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

KUORTANEEN KAIVIN OY

www.kuortaneenkaivin.fi • Jyrki 0400 204 770 • Kari 040 513 1347 • Eeli 040 569 7507
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TERVAHAUTA 
AHOLANKANKAALLA

Tervahauta sytytetään 
17.7.2019 klo 19.

TerwaViikkoa vietetään 
Kuortaneella 15.-21.7.2019

Kuva: Päivikki Keisala

KANNEN KUVA
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Tervahauta syntyy vuosien työllä
SE ALKAA mäntyjen koloamisella. Puiden alaosasta kuo-
ritaan aluksi vain parin metrin pätkä, mutta vuoden kulut-
tua mennään pidemmälle. Kolmantena vuonna tervapuut 
on kolottu jo viiteen metriin. Kun kevät koittaa, puut 
kaadetaan ja pinotaan. Kevään kuluessa puut sahataan 
pienemmiksi ja asetellaan taapeleihin kuivumaan. Terva-
haudan paikka putsataan ja valmistellaan tulevaa varten. 
Lopulta puut pilkotaan ja pinotaan haudalle – tervan polt-
to voi alkaa.

Tällä samalla menetelmällä tervaa on poltettu jo vuo-
sisatojen ajan. Kuortaneella ja sen lähialueilla tervanpolt-
to yleistyi 1700-luvulla ja kiihtyi entisestään 1800-luvulla. 
Kuortane on yksi harvoja, ellei ainut, suomalainen kunta, 
jossa tervanpoltto oli aikoinaan pääelinkeino. Parhaista 
polttoajoista muistuttaa sanonta: ”akat pelkää maailman-
loppua ja miehet mettän loppua”. Tervanpoltto toi vau-
rautta, mutta samalla metsät harvenivat.

– Kuortaneella on rekisteröity 203 tervahaudan paik-
kaa. Täälläpäin ollaan niin ittellisiä, että kaikilla piti olla 
oma hauta! naurahtaa tervasiira Rauno Laitila.

Tervanpoltto jatkui Kuortaneella aina 1930-luvulle 
asti, minkä jälkeen elinkeino hiipui. Perinne ei kuitenkaan 
ole kuollut, vaan kolmen vuoden välein Kuortaneella jär-
jestetään Terwaviikko. Entisaikojen tapaan tervanpoltto 
on pitkä prosessi, joka vaatii vuosien valmistelun. Teki-
jöitä on kolmisenkymmentä ja tapahtumaviikolla palavaa 
hautaa valvotaan vuorokauden ympäri.

– Tulta ei saa päästää roihahtamaan, tai koko homma 
menee pieleen. Aluksi tulta valvovia on neljä, mutta kun 
hauta viikon mittaan pienenee, vähennämme valvojien 
määrää, Laitila kuvailee haudalla tapahtuvaa työtä.

Koko yhteisö mukana
Laitila on ollut jo pitkään tervasiirana, eli tervanpolton 
päällysmiehenä. Paikkansa hän on perinyt isältään Martti 
Laitilalta. Vastuu haudalla on aina tervasiiralla. Hän pitää 
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huolen siitä, että poltossa kaikki menee kuten pitää. Jos 
jokin työvaihe jää tekemättä, tervaa ei tule. 

Mihin tervaa sitten nykypäivänä käytetään? Rau-
no Laitila kehottaa ennemmin pohtimaan, mihin sitä ei 
käytetä. Perinteiset käyttötavat, kuten paanukattojen tai 
hirsirakennusten käsittely vaativat edelleen aitoa tervaa. 
Lisäksi tervasta 
tehdään kynttilöi-
tä, elintarvikkeita 
ja kosmetiikkaa. 
Er iko i sempiak in 
käyttötarkoituksia 
löytyy.

– Kuorma-au-
toilijat tervaavat 
renkaiden pultit, 
jotteivat ne ruos-
tuisi. Hevosille ter-
vaa taas käytetään 
esimerkiksi hyön-
teisten karkottami-
seen, Laitila tietää.

Terwaviikko on 
tervanpolton pe-
rinnettä vaaliva ta-
pahtuma, jossa on 
tervanvalmistuksen ohella paljon muutakin ohjelmaa: 
perjantaina järjestetään tanssit ja sunnuntaina tervahau-
dalla järjestetään jumalanpalvelus. Terwakirkko on saanut 
aiempina vuosina suuren suosion. 

Tervahautaa tullaan katsomaan kaukaakin ja vierailijoi-
ta riittää ympäri vuorokauden. Myös lapsiperheet ovat 
Laitilan mukaan löytäneet tapahtuman hyvin.

– Suosituin ajankohta tulla haudalle on sytytysilta. 
Terwaviikko on koko yhteisön yhteinen juttu ja se koros-
tuu hienosti, kun hauta sytytetään, Laitila kiteyttää.

Tervasiira Rauno Laitila

Tervasiira Rauno Laitila

Tervasiira Rauno Laitila

Terwa
viikko
15.-21.7.2019

Tervahauta syttyy 
Terwaviikon 

keskiviikkona klo 19
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Kuortane Golfin 9-reikäinen kenttä tarjoaa haasteita niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin  
pelimiehelle. Katso kenttäesittely ja muut lisätiedot » www.kuortanegolf.fi

Golfaa Kuortaneella!

Meillä pidetään hyvästä
Vierteentie 89 | 63130 Kuortane
Puh. 020 198 3098
www.kuortanegolf.fi | www.kuharanta.fi

Golfklubi Kuharanta

Kuharanta sykkii toimintaa
• Idyllinen klubiravintola • Kaksi rantasaunaa ja hotspring-kylpy  
• Iso kesäterassi • Kokoustiloja • Majoitusta isoillekin ryhmille  
• Venesatama • Soita ja kysy lisää 020 198 3098

 Katso kesän 
kurssitarjonta: 
kuortanegolf.fi

Kymppikortti  
vain 260 €
Kortti oikeuttaa 10 pelikertaan

Tervetuloa pelaamaan

GOLFKENTÄN VIERESSÄ 
sijaitsevan Kuharannan palvelut 
ovat tarjolla koko kesäkauden 
kaikelle kansalle, terasseineen 
ja herkullisine ruokineen. Ku-
harannan keittiössä valmistuvat 

moninaiset herkut Kuhakeitosta 
salaatteihin ja burgereihin. Ruo-
kailut onnistuvat isommillekin 
porukoille tilauksesta.

– Tänä kesänä tarjolla myös 
kansainvälisestikin palkitun Chéf 

Johannan herkullisia kakkuja, pai-
kan päällä nauttien tai tilauksesta 
kotiin viemiseksi.

Kuharanta tarjoaa myös ma-
joituspalveluita sekä rantasaunat 
isoille ja pienille ryhmille. Rannan 

palvelut kuten beachvolleykenttä 
ja petanque ovat vierailijoiden 
käytettävissä veloituksetta. Ran-
taan pääsee myös hyvin veneellä 
Kuortaneenjärvestä Lapuanjokea 
pitkin.

Tyky-ryhmät suosivat 
Kuharannan monipuolista 

palvelupakettia. 
Pasi opastaa golfin 

saloihin. 

Kuharannan iloinen 
henkilökunta toivottaa 
vieraat tervetulleeksi 

”kyläkahvilaan”. 
Kuharanta on avoin 
kaikille paikallisille, 

ohikulkijoille ja 
matkailijoille.

Kuharanta kutsuu nauttimaan



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

SYKE
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Avoinna joka päivä :

Olli Rahnaston tenniskurssit 2019
Valmentajatiimissä Henrik Sairio ja Sami Winter

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

Ravintolat, Keilahalli ja 
Kuortanehalli

Lasten Liikuntamaailma  
Sport & Fun avoinna 
4.5.-10.8.2019

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

Kesän jumpat ja ohjelmat:
kuortane.com/tapahtumakalenteri

UUSI I-mediat -areena on valmistunut!
Varaa vuorosi: Tiia Uusisalo, 06-5166 313 
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NESTE KUORTANE on nähnyt jo 
joidenkin vuosien ajan aitiopaikalta 
sekä valtatie 66:n liikennemäärät 
kuin huoltoasema bisneksen muu-
toksen. Iloisella asenteella, sitoutu-
neella henkilökunnalla ja laadusta 
tinkimättä pärjätään pitkälle muut-
tuvassa maailmassa.

Huoltoaseman Mäyryyn perusti 
60-luvun puolivälissä Vesa Jaskarin 
isä Heikki. Asema sijaitsi tuolloin 
puolen kilometrin päässä pääties-
tä. Liikenne Seinäjoelta Keski-Suo-
meen kulki tosin silloin vielä Mäy-
ryn kylän läpi, ja parhaimmillaan 
siellä kannatti jopa kaksikin huolto-
asemaa. Jossain vaiheessa liikenne 
ohjattiin kuitenkin kulkemaan tois-
ta reittiä, eikä Seinäjoen suunnasta 
enää tullut autoja samaan tahtiin. 

– Kuin valot olisi sammutettu, 
kuvaili isäni aikoinaan muutosta 
asiakasvirrassa. Isän haave oli ra-
kentaa joskus uusi huoltoasema 
risteykseen. Itse olin aina ollut sitä 
mieltä, että en huoltamoalalle yrit-
täjäksi lähde. Mieli kuitenkin muut-
tui myöhemmin, ja 90-luvun lopulla 
siirryin pyörittämään huoltoase-
maa täyspäiväisesti, hän muistelee.

Huoltoasemasta 
liikenneasemaksi
Vesa huomasi nuorena ja idearik-
kaana yrittäjänä hyvin pian, että 
seinät alkoivat tulla vastaan kehit-
tämisessä.

– Aloin itsekin pohtia huoltoase-
man siirtämistä risteykseen, lähel-
le pääväylää. Yhteistyössä kunnan 
kanssa ryhdyttiin hakemaan tonttia, 
kertoo Vesa.

Meni joitakin vuosia, ennen kuin 
sopivan kokoinen tontti löytyi ja 
vielä luvatkin saatiin oikeaan aikaan.

– Liikenneasema avattiin 2006. 
Liiketoiminta on kasvanut muu-
toksen jälkeen merkittävästi. 80 % 
liikevaihdosta tulee ohikulkuliiken-
teestä, enemmänkin toivoisimme 
paikallisia asiakkaita. Suurin muutos 
koko alalla on se, että autojen huol-
tamisesta palvelu on painottunut 
ihmisten huoltamiseen. Meillä on 
toki myynnissä myös perustarvik-
keita, kuten vaikka pyyhkimien sul-
kia ja voiteluaineita, Vesa sanoo.

Lounaan salaisuus
Liikenneasema työllistää ympäri-
vuoden 10 työntekijää. Kesäaikaan, 
kun liikenne- ja näin myös asiakas-
määrät kolmin-nelinkertaistuvat, 
hommaa pyöritetään 17–18 hen-
kilön porukalla. Lounas on tärkein 
vetonaula. Monet maakunnassa 
työkseen ajelevista ajoittavat päi-
vänsä niin, että voivat pysähtyä 
lounaalle Kuortaneen Nesteelle. 
Miten ruoasta onkaan saatu niin 
herkullista?

– Minulla on niin hyvät kokit. 
Lounaassa ei säästellä raaka-aineis-
sa ja aina mennään maku edellä. 

O l e m m e 
myös kuun-
nelleet asi-
akkaita ja 
o t t a n e e t 
palautteen 
aina vastaan 
kiitollisena, 
Vesa paljas-
taa.

Hän jat-
kaa, että 
ylipäätään 
henk i l ö -
kunna l l a 
on suuri 
merkitys 
a s e m a n 
m e n e s -
tykselle. 

– Lii-
kennea-
semalla työskentelevän pitää 
olla palvelualtis ja vähän joka alan 
ammattilainen: on tiedettävä vähän 
ajoneuvoista, ruoka-allergioista ja 
oltava välillä myös matkaoppaana.

Miltä tulevaisuus näyttää?
Jaskari ei usko, että diesel-polt-
toaineet tulevat häviämään. Niitä 
kehitetään jatkuvasti ja diesel alkaa 
jo olla puhtaampaa kuin bensa. Täl-
läkin alalla on silti oltava jatkuvasti 
”tuntosarvet pystyssä”. Sähköau-
totkin saattavat olla ohimenevä 
vaihe, kunnes keksitään jokin uusi, 

parempi ratkaisu. Tulevaisuuteen 
vaikuttaa moni asia.

– Jokainen pienellä paikkakun-
nalla työllistävä yrittäjä tekee ison 
panostuksen. Kun käytetään oman 
kylän palveluita mahdollisimman 
paljon hyödyksi, takaamme myös 
niiden säilyvyyden. Pikkukunnissa 
myös palvelu on erilaista: mahdol-
lisesti valikoimasta puuttuva, asi-
akkaan toivoma tuote pystytään 
varmasti järjestämään, hän huo-
mauttaa.

Herkkulounaat valmistuvat  
hyvällä porukalla

Sykkeessä julkaistua 2006Vesa Jaskari (vas.) ja pääkokki Juha Koivulahti tietävät hyvän lounaan 
salaisuuden. Neste Kuortaneen henkilökunta on sitoutunutta ja hyviä 
asiakaspalvelijoita. Siistit ja raikkaat tilat tuovat viihtyisyyttä ruokailu-
hetkeen. 

Syke-lehdessä julkaistiin 
vuonna 2006 juttu uuden 

liikenneaseman avauksesta. 
Palvelut ovat pysyneet 
kutakuinkin samoina. 
Nykyään tarjolla on 

tankkauksen lisäksi mm. 
pienimuotoista peräkärryn 

vuokrausta, autojen pikapesua, 
pieni kauppa, jonka valikoima 
painottuu enempi snackeihin 

ja virvoitusjuomiin, 
Kotipizza, ScanBurger ja à la 
carte sekä noutopöytälounas. 
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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

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

MUISTA VARATA 

NURMIKONLEIKKUUT!

JALKAHOIDOT, TURVE- JA PARAFIINIHOIDOT

p. 050 378 5111
Keskustie 7, KUORTANE

Jalkahoitola Jaana Tuulikki

HIEKKARANTA BED & BREAKFAST 
sijaitsee aivan Kuortaneen kirkon ku-
peessa, idyllisellä paikalla Kuortaneen-
järven rannassa. Tie perille on hieman 
metsätien näköinen, eikä heti uskoisi, 
mitä sen päässä odottaa: suojaisessa 
pihapiirissä, kaunis keltainen majatalo, 
joka huokuu entisaikojen tunnelmaa.

– Majatalon rakennutti 30-luvulla 
isoisäni Uno Hobin, joka oli Kuorta-
neen ensimmäinen apteekkari. Hän oli 
mennyt uusiin naimisiin nuoremman 
naisen, Maijun, kanssa, mikä aiheut-
ti siihen aikaan pientä skandaaliakin. 
Nuorikko ryhtyi pyörittämään uutta 
majataloa, joka tuolloin tunnettiin ni-
mellä Matkailumaja M. Hobin, kertoo 
majatalon nykyinen isäntä Kristian 
Hobin.

Matkailumaja M.Hobin toimi aina 

70-luvulle saakka. Maiju oli kotoisin 
Kuortaneelta, joten hän tunsi pitäjän 
asukkaat.

– Tämä aiheutti muun muassa sen, 
että pula-aikana majatalon pöydäs-
sä riitti kahvia, kermaa, voita ja lihaa. 
Jopa Helsingin kaupunginjohtaja Erik 
von Frenckell seurueineen kävi noi-
hin aikoihin majatalon vieraana, sillä 
pääkaupungissakaan ei tahtonut kaik-
kea riittää edes herrasväelle, Kristian 
kertoo.

Kun Maiju alkoi ikääntyä, ei majata-
lon pyörittämiselle enää ollut rahkeita. 
Kunta vuokrasi majatalon tarkoituk-
sena jatkaa majoitustoimintaa, mutta 
suunnitelma kariutui muutaman vuo-
den toiminnan jälkeen.

– Kunta edelleen vuokrasi majata-
lon kuuluisalle tennistähdelle Heikki 

Hermannille tenniskoulun pyörityk-
seen. Koulu oli saanut opistolta pot-
kut, sillä nuoret tenniksen pelaajat 
viettivät turhan railakasta elämää. 
Pojat nimesivät majatalon Santapens-
selin tenniskouluksi Pensselit santaan 
ja rukkaset naulaan -kappaleen (Kun 
ei rahat riitä, Irwin Goodman) innoit-
tamana, Kristian kuvailee. 

Kun vuokrasopimus päättyi, ele-
li majatalo hiljaiseloa parikymmentä 
vuotta. Kristian Hobin avasi majatalon 
uudelleen 12 vuotta sitten.

– Majatalon vieraina on käynyt mo-
nia eri kansalaisuuksia, jo alkuvuosina 
30-luvulla sen olivat ihmeeksemme 
löytäneet ensin ahvenanmaalaiset, 
sitten ruotsalaiset.  Viime vuosina 
ovat matkailijat Yhdysvalloista löytä-
neet paikan, esi-isien synnyinseudut 

kiinnostavat. Tyypillisin asiakas on 
kuitenkin entinen kuortanelainen tai 
etelästä pohjoiseen matkalla oleva 
lomalainen.

Katso kuvia lisää www.hiekkaranta.
info tai Facebookista: Hiekkaranta 
Bed&Breakfast

Hiekkaranta B&B 
- majatalon tarina

Majatalossa on 27 vuodepaikkaa. 
Ulkorakennuksissa voi majoittua 
lemmikkien kanssa. 
Sauna kuuluu hintaan 
kuten myös maittava 
aamiaispöytä.  



9 KESÄ 2019

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

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

Taksipalvelu
Kalle Hernesmaa

0400 661 130
63130 MÄYRY

TAKSI     2 INVATAKSIA     TAKSIBUSSI

Kaukolämpö. Se edullisin lämmitystapa.

KUORTANEEN
ENERGIAOSUUSKUNTA

Ostamme rankapuuta 
hankinta- ja pystykauppana. Tarjoa.

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

INSINÖÖRI
TOIMISTO

PASTO

www.inspa.fi

Huolehdimme, 
jotta taloista rakennetaan 

paloturvallisia.

Majatalon ensimmäinen vieraskirja 
avajaisvuodelta 1935 on säilynyt 
hyvin. Myös Heikki Klemetti viihtyi 
majatalossa rouvineen. He olivat 
läheisiä Uno Hobinin kanssa.

SUUNNITTELU  >  ASENNUS  >  URAKOINTI  >   HUOLTO
ILMALÄMPÖPUMPUT   >   AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT

SÄHKÖPALVELU
KUORTANEEN

p. 0400 911 899  >  www.kuortaneensahkopalvelu.fi

SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN
JOHON VOIT LUOTTAA
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RozaPIZZA
KEBAB
BURGER

P. (06) 542 5066

KAATIALAN VANHA MAASÄL-
PÄLOUHOS on ollut jo pitkään 
virkistyskäytössä muun muassa ur-
heilusukeltajien ja mineraaliharras-
tajien parissa. Aluetta on pyritty ke-
hittämään lähialueen toimijoiden ja 
kunnan kanssa yhteistyössä. Viime 
kesänä kunta toi alueelle puuceen 
ja grillikodan.

Sukeltajat käyttävät louhos-
ta ympärivuotisesti. Tänä vuonna 
on suunnitteilla pystyttää alueelle 
opas-kartta louhoksesta sukellus-
turvallisuutta lisäämään. Kartta 
palvelee toki kaikkia kiinnostuneita, 
jotka haluavat tietää, mitä louhok-
sen pinnan alla syvemmällä on.

Kaatiala on koko Suomen mitta-
kaavassa erikoinen paikka, sillä sin-
ne voi vapaasti mennä kuka tahansa 
tutkimaan ja harrastamaan. Monet 
vanhat louhokset ovat suljettuja 

tai käynti louhoksella saattaa olla 
luvanvaraista. 

Kaatialassa voi myös uida ja ym-
päristöstä löytyy mökkimajoitusta. 
Sarvikkaankoskilla on kalastajil-
le erinomaiset puitteet kalastella 
muun muassa taimenia ja kirjolohia. 
Kalastuslupia voi ostaa automaatis-
ta. Sarvikkaankosket sijaitsee vain 
noin viiden kilometrin päässä Kaa-
tialasta. Sarvikkaankosket on luon-
nonkaunis ja viihtyisä vierailukohde 
kenelle tahansa.

Kurvaa Kaatialaan tutkimusmat-
kalle: Louhostie 330. Sarvikkaan-
koskille on selkeät opasteet vt 
66:lta.

Menovinkki: 
Kaatialan 
luonto- ja 

mineraalipäivä 
7.9.2019 

Kaatialan ja Sarvikkaan
alueet houkuttelevat

Marjo Lähteenmaa  HT, KLT, KTM
www.kuortaneenkirjanpito.fi

Tuomo Vire  HT, KLT, tradenomi
www.tilintarkastuspointti.fi

KUORTANEEN
KIRJANPITO OY

TILINTARKASTUS
POINTTI OY

KUORTANE • SEINÄJOKI
Suomen Tilintarkastajat 
-jäsen

Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Kunpa kaikki olisi 
mutkatonta kuin  
OP-mobiilissa.

OP-mobiilin tarjoaa osuuspankki.

Tiesitkö, että pelkkä avainlukulista ei enää 
kelpaa tunnistautumiseen syksyllä 2019.

Ota käyttöösi helppokäyttöinen ja 
turvallinen Mobiiliavain jo nyt.

Tilausajot 4-57-paikkaisilla autoilla

Tilausajot: 040 822 1345 
www.myllyniemipollari.com

Tilausajot 4-57-paikkaisilla autoilla

Tilausajot: 040 822 1345 
www.myllyniemipollari.com

KOIRAKOULU
RAIKU

Tutustu Walk-in ryhmiimme:
www.koirakouluraiku.com

Hyvää kesää 
lukijoillemme!

KUVAT Kuortaneen kunnan arkisto
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LVI-TYÖT
J. VAINIONPÄÄ OY

Kuortane 
040 572 3902
Seinäjoki 
040 717 7150

Jukka Vainionpää
jukka.vainionpaa@pp.inet.fi

www.kolarityo.com
Jani 050 5427 306   Toni 050 5185 609

Yrittäjäntie 8, 63100 Kuortane

• automaalaukset    
• kolarikorjaukset
• tuulilasiasennukset ja -korjaukset
• ohjauskulmien nelipyöräsuuntaustyöt
• vakuutusyhtiöiden sopimuskorjaamo

KUURTANES-SEURA JÄRJESTÄÄ Kuhina-
viikon tiistaina 16.7. Museokuhinat, joissa on 
kaikenikäisille mukavaa ohjelmaa. Luvassa on 
erilaisia perinnetöitä, kuten ruokopillin val-
mistusta, leikkimistä, ja kotieläimiäkin pääsee 
rapsuttelemaan. Sukukamarissa voi päästä 
selvittelemään sukujuuriaan ja paikalla on 
myös dna-asiantuntija.

Tarjolla on ohrapuuroa mehukeiton kera, 
minkä päälle juodaan pullakahvit. Museoiden 
pihapiiri käsittää Talomuseon lisäksi Kirkko-
museon, Korsumuseon ja Klemettimuseon. 
Kuortaneen Kesäteatterin esitykset ovat 
tänä kesänä Klemettimuseolla. Ohjelmisos-
sa nähdään Matti Wannen käsikirjoittama 
ja Tuula Hankaniemen ohjaama näytelmä 
Kutupuuhia Kalajärvellä. Kuurtanes-Seuran 
puheenjohtaja Aino-Maija Niemelä toivottaa 
kaikki tervetulleiksi museoille.

Museokuhinat Talomuseolla

Aino-Maija Niemelä on Kuurtanes-Seu-
ran puheenjohtaja. ”Tämä on mukavaa 
harrastustoimintaa, olemme tänäkin 
vuonna siistineen ja kunnostaneet muse-
oiden pihapiiriä. Talkooväkeen mahtuu 
aina lisää uusia harrastajia ja tämä sopii 
kaikenikäisille!” 

Kaljavellin ohje
5 dl  vettä
5 dl  kotikaljaa1 dl  vehnäjauhoja 1 dl  rusinoita1 dl  siirappia

1 tl s uolaa
250 g  leipäjuustoa kuutioitunaKlimpit
1  muna
1 kahvikupillinen maitoa1 tl  suolaa 
 vehnäjauhojaSekoita ainekset keskenään löysäksi taikinaksi.Mittaa vesi ja kalja kattilaan. Vatkaa jauhot joukkoon ja kuumenna 

seos kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Keitä miedolla lämmöllä 
noin viisi minuuttia. Lisää rusinat, siirappi sekä suola ja jatka 
keittämistä muutama minuutti. Nostele klimpit kahdella ruokalusikalla 
vellin joukkoon. Lisää juustokuutiot lopuksi.

Kaljavelliä on tarjolla 

Kuhinoilla. Tällä ohjeella 

valmistat herkkua 
kotikeittiössä. 

Ohrapuuro noin 6:lle

vajaa 1 dl rikottuja ohrasuurimoita

1 l maitoa

1 tl suolaa

Valmistusohje
Sekoita maito ja ohrasuurimot kylmänä kattilassa. 

Kuumenna seos kiehumispisteeseen saakka samalla sekoittaen. 

Puurosta tulee samettista, kun ainekset yhdistetään kylminä.

Keitä 15 minuuttia. Sammuta levy ja lisää joukkoon suola. 

Hauduta puuroa kannen alla 20 minuuttia ja tarjoile 

mehukeiton kera.

Mehukeitto
Museokuhinoille mehukeitto on valmistettu 

mustaherukkamehutiivisteestä, mutta myös muut 

mehutiivisteet käyvät.

1 l valmista mehua 

n. 4 rkl perunajauhoja

Valmistusohje
Kuumenna mehu kattilassa, lisää perunajauhot ja anna kiehahtaa. 

Huom! Liota perunajauhot ensin kylmään veteen ennen kuin 

lisäät ne mehuun.

Seikkailurata lapsille
Viime kesänä museo-oppaana työskennel-
lyt Emilia Rantanen aloitti suunnittelemaan 
lapsille seikkailurataa Talomuseon ympärille. 
Emilia jatkaa radan tekemistä tänä kesänä.

Ohjelmisto 
Museokuhinat 16.7. klo 13–17, illalla Kle-
metti-seuran järjestämää yhteislaulua Kle-
mettimuseolla klo 18 alkaen. Tervetuloa!

Aukioloajat museoilla
Juhannuksen jälkeen ke-su 12–18. Muina ai-
koina voi soittaa Aino-Maijalle, puh. 040 512 
7652.

Ohrapuuron ja mehukeiton reseptit ovat mukailtu Museokuhinoiden perinteisistä resepteistä, jotka on laatinut Virpi Kanth. 

JAPLAN
graafista taitoa

www. j ap l a n . f i

P. 040 715 4446 • aineisto@japlan.fi
Yrittäjäntie 6, Kuortane

KAIKKI 
MARKKINOINTI-

MATERIAALIT 
DIGITAALISEEN & 

PAINETTUUN MEDIAAN
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ALA-HONKOLAN KAUPPIAS-
PARISKUNNALLA Liisa Ala-Hon-
kolalla ja Miika Suomelalla riittää 
kesäisin vilskettä. Perheyritys on 
säilynyt samalla suvulla 20-luvul-
ta lähtien. Kaikki sai alkunsa Liisa 
Ala-Honkolan isoisän isän polku-
pyörien kokoamisiin ja huoltoihin 
keskittyneestä yritystoiminnasta.

– Pappani Yrjö Ala-Honkola jat-

koi yritystoimintaa, mihin sisältyi 
myös polkupyörien huoltoa. Toi-
minta laajeni hiljalleen vuosikym-
menten varrella ja siirtyi Kuorta-
neen kirkonkylälle rakennukseen, 
jota edelleen kutsumme ”vanhaksi 
kaupaksi”. Isäni Antti otti äitini Ei-
jan kanssa kaupan omistukseensa 
1980-luvun alussa, Liisa kertoo.

– Opin jo lapsena kaupan arkeen, 

koska asuimme liiketilan yläkerras-
sa. Nuorena tulin aluksi kesätöihin 
kauppaan ja myöhemmin kokoai-
kaiseksi työntekijäksi. Minä ja Miika 
olemme olleet molemmat töissä 
kaupalla aina sukupolvenvaihdok-
seen asti, joka tehtiin kolme vuotta 
sitten. Nykyisiin, isompiin tiloihin 
kauppa siirtyi 2000-luvun alussa. 
Vanhaa kauppaa vuokraamme nyt 
liiketiloina ja käytämme myös osit-

tain omana varas-
tona, hän jatkaa.

Myös Miika on 
yrittäjäperhees-
tä. Kauppiaspa-
riskunnan 7- ja 
11-vuotiaat tyt-
täret eivät vie-
lä ole tehneet 
u rava l i n to j a , 
mutta tulevat 
varmasti aika-
naan kaupalle 
ainakin kesä-
töihin.

– Olen 
kyllä sanonut, 
että jos pit-
kistä lomista 
h a a v e i l e e , 
niin tämä 

valinta voi olla väärä, 
Miika nauraa.

Polkupyörät 
tärkeä osa 
tarinaa
Nyt Ala-Honkola on 
keskittynyt pääasiassa rautakaup-
paan, mutta yhä edelleen myynnissä 
on polkupyöriä. Huoltoja ei tosin 
enää tehdä. 

– Polkupyöriä valikoimassa on 
ollut aina. Nyt uusinta uutta ovat 
sähköpyörät, jota meilläkin on vali-
koimassa, niistä ovat etenkin ikäih-
miset kiinnostuneita, ja heille niitä 
onkin myyty enemmän kuin nuoril-
le, toteaa Miika.

Sähköpyörien hinnat ovat noin 
1000 eurosta ylöspäin, keskihinta 
on noin 2500 euroa, jolla saa jo va-
lita useammasta vaihtoehdosta.

– Kalliimmissa akut ja moottorit 
ovat laadukkaampia ja kestävämpiä. 
Tänä kesänä otimme robottiruo-
honleikkurit ensimmäistä kertaa 
valikoimiin. Myös akkukäyttöisiä 
leikkureita on myynnissä; erilaiset 
leikkurit ja puutarhakoneet ovat 
myös hyvää vauhtia sähköistymässä, 
Miika toteaa.

Ajan hermolla pysyttävä
Erikoiskauppa on pienillä paikka-
kunnilla ahtaalla. Sen takia Ala-Hon-
kolassakin on aina myyty ”vähän 
kaikenlaista”, joskus pidettiin myös 
vaatekauppaa. Jatkuvuuden säilymi-
seksi on uudistuttava.

– Myös uutta pitää ottaa aina 
myyntiin ja palvella asiakkaita hyvin. 
Ostopohja pienellä paikkakunnalla 
ei ole iso. Onneksi monet ostavat 
omalta paikkakunnalta ja kesäisin 
meillä käy paljon lomalaisia. Se ta-
kaa palvelun säilymisen. Haluamme 
pitää rautakaupan Kuortaneella jat-
kossakin, sanoo Liisa.

– Emme ole verkkomyyntiin 
lähteneet, sillä siellä kilpailu on val-
tavan kovaa, jopa tiukempaa kuin 
kivijalassa. Toimivaan verkkokaup-
paan ja järjestelmiin pitäisi inves-
toida kymmeniä tuhansia ja lisäksi 
yksi työntekijä pitäisi sitoa siihen 
hommaan, Miika pohtii.

Yritys muuttuu sukupolvien mukana

Sähköpyörät ovat yhä suositum-
pia, Ala-Honkolassa on hyvä 
valikoima eri valmistajien pyöriä. 
Kuvassa taustalla näkyvät robotti-
ruohonleikkurit ovat tämän kesän 
uutuustuotteita.

Kuortane-pyöriä valmisti Liisan 
papan isä 20-luvulla Länsirannan 
kylällä. Osat pyöriin kuljetettiin 
Vaasasta Kuortaneelle, missä ne 
koottiin valmiiksi ja myytiin.

Sykkeessä julkaistua 2005

Syke-lehdessä 

vuonna 2005 oli juttua 

silloisesta kauppiaasta, 

jo edesmenneestä 

Antti Ala-Honkolasta. 

Veneitä myydään 

Ala-Honkolassa 

edelleen. 
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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)

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

APUA ARKEEN KOTIPALVELULLA
Ruohonleikkuu, haravointi, 

siivous, ikkunanpesu

P. 040 596 5539
Kuortaneen 4H-yhdistys ry

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

Keskustie 45, 63100 Kuortane  •  p. 040 667 4673  •  www.kuortanekirppis.fi

AVOINNA 
TI-TO 11-17.30, PE 11-16, 

LA 10-14

Ostamme ja otamme vastaan
muuttojäämistöjä, kuolinpesiä 
ja muita isompia tavaraeriä.
Asuntotyhjennyksissä myös 
loppusiivous tarvittaessa.
Meiltä myös kuulolaitteiden paristot!

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

Kuortaneen juhannuskisoja
jo 80 vuotta

Kuortane Games on saanut uuden logon, ja markkinointi-ilmettä on muutoinkin uudistettu. 
Logon pääelementtinä on kolme liekkiä, jotka viittaavat tuleen. Tuli edustaa perinteistä 
kuortanelaisuutta tervanpolttoineen, mutta on myös linkki olympiatuleen sekä urheiluun ja 
siihen, että kisojen uudelta tasolta ponnahdetaan jopa maailman huippujen tielle. Logon on 
suunnitellut Marianne Siltala. 

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

susanna@loistavaa.fi 
www.loistavaa.fi

tuoreita Kaipaatko

näkökulmia?

Loistava sisältötoimisto 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
mediatiedotteet ja -seuranta.

KUORTANEEN ELIITTIKISOISTA 
ollaan tultu Kuortane Games -ki-
soihin, joka tänä kesänä nou-
see vielä pykälää merkittä-
vämmäksi kilpailuksi, sillä 
nyt kilpaillaan Euroopan 
yleisurheiluliiton EA 
Classic Permit -tasolla. 
Perusvaatimuksena EA 
Classic tason kisoihin 
on, että kisoissa pitää 
olla urheijoilta vähin-
tään kahdeksasta eri 
maasta, ja kaikkinensa 
puolet urheilijoista eu-
rooppalaisia. Lisäksi jokai-
sessa ratalajissa pitää olla 
kansainvälinen urheilija vä-
hintään kahdesta maasta. Kuor-
taneella on jo vuosia nähty yleisur-
heilijoita useasta eri maasta, joten kriteerien 
täyttäminen ei tuottane ongelmia. Kuortane 
Gamesissa tullaan muun muassa näkemään 
keihäänheiton kärkinimet Thomas Röhlerin 

ja Johannes Vetter, jotka tulevat haas-
tamaan myös Aki Parviaisen 20 

vuotta vanhan kenttäennä-
tyksen (93,09 SE 1999).

Upeaa yleisurheilu-
juhlaa jo 80 vuotta
Kuortane Games -kil-
pailun historia on pit-
kä ja menestyksekäs. 
Tänä vuonna juhlis-
tetaan 80. kilpailua. 
Kisoja on järjestetty 

vuodesta 1921 lähtien, 
ainoastaan muutamat 

kisat ovat jääneet väliin 
sotavuosina. Kisojen järjes-

telyistä vastaavat yhteistyössä 
Kuortaneen Kunto, Kuortaneen 

kunta ja Kuortaneen Urheiluopisto. 
Mukana on satojen talkoolaisten työpanos. 
Kisojen pääsihteerinä on tänä vuonna Kuor-
taneen kunnan tuore liikuntasihteeri Tuo-
mas Mikkola.
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KANSANMUSIIKILLA ON Kuor-
taneella pitkät perinteet. 1970-lu-
vun alussa paikkakunnalla pe-
rustettiin pelimanniryhmä, jonka 
riveihin liittyi myös sittemmin 
harmonikkataiturina tunnetuksi 
tullut Markku Lepistö. Kansanmu-
siikki teki nuoreen muusikonalkuun 
lähtemättömän vaikutuksen – niin 
lähtemättömän, että hän opiskeli 
kansanmusiikkia myöhemmin Sibe-
lius-Akatemiassa ja teki musiikista 
itselleen ammatin. 

Kuortaneella syntyneen ja kas-
vaneen Lepistön opinnot alkoivat 
Helsingissä vuonna 1984. Kansan-

musiikki oli Sibelius-Akatemiassa 
uusi oppiaine ja Lepistö oli ensim-
mäisiä aineen opiskelijoita. Pääsoit-
timenaan hänellä olivat eri kokoiset 
haitarit. 

Hän valmistui musiikin maiste-
riksi vuonna 1990 ja aikaa Helsin-
gissä vierähti parikymmentä vuot-
ta. Viimeiset viitisentoista vuotta 
Lepistö on asunut Pirkanmaalla, 
Valkeakoskella ja Toijalassa. Kuorta-
neella hän vierailee edelleen sään-
nöllisesti.

– Vanha kotitaloni Salmen kylällä 
on perikunnan omistuksessa. Viih-
dyn Kuortaneella etenkin kesäisin, 

Lepistö kertoo. 
Lepistö on pitkän uransa aikana 

ehtinyt soittaa lukuisissa kokoon-
panoissa. Esimerkiksi Värttinä yhty-
eessä hän soitti harmonikkaa kym-
menen vuotta, aina vuoteen 2008 
asti. Mukaan on mahtunut myös 
sooloprojekteja. Lepistö säveltää 
itse oman musiikkinsa ja tälläkin 
hetkellä luomistyö on käynnissä 
taiteilija-apurahan turvin. 

Globalisaatio kohtasi 
kansanmusiikin
Vuonna 2016 Markku Lepistö val-
mistui musiikin tohtoriksi. Aiheena 

Lepistön väitöstyössä oli harmoni-
kan historia Suomessa 1850–1900 
-luvuilla. Lepistö arvio sekä kan-
sanmusiikin että harmonikansoiton 
suosion olevan nousemaan päin.

– Kun kansanmusiikin ammatti-
laisia tulee lisää, myös musiikin elin-
voima kasvaa, hän luonnehtii.

Kansanmusiikki ei ole vain suo-
malaisten juttu, vaan sen suosio on 
tasaista ympäri Euroopan. Globa-
lisaatio on ulottanut lonkeronsa 
myös kansanmusiikkiin: Lepistö 
kuuluu viisihenkiseen Samurai Ac-
cordion -yhtyeeseen, jossa kaksi 
soittajista on italialaisia, yksi irlanti-

lainen ja yksi Baskimaasta. Kansain-
välisyydellä onkin Lepistön mukaan 
yhä tärkeämpi merkitys myös kan-
sanmusiikkipiireissä.

Samurai Accordionin jäsenet 
löysivät toisensa vuonna 2010 bel-
gialaisen managerin kautta. Tämä 
sai idean koota yhteen uraa uurta-
via pikkuhaitareita soittavia muusi-
koita. 

– Kokoonnumme aina noin vii-
koksi kerrallaan harjoittelemaan 
yhdessä. Seuraavat keikat ovat Itä-
vallassa ja Sveitsissä, Lepistö ker-
too.

Kansanmusiikkia kansainvälisesti

Heikki Klemetti -seura 10 vuotta
KUORTANEELLA VUONNA 2009 
perustettu Heikki Klemetti -seura on 
nimikkoseura, joka on perustettu pi-
tämään yllä taiteilijan elämäntyötä ja 
perinnettä. Seuran puheenjohtajana 
toimivan Lepistön mukaan ylläpidettä-
vää riittää.

– Viimeiset kymmenen vuotta on 
keskitytty pitkälti Klemetin musiikilli-
sen perintönsä vaalimiseen, mutta Kle-
metti oli asiantuntija monessa muussa-
kin. Hänellä oli esimerkiksi valtavasti 
tietoa Kuortaneen historiasta sekä 
kirkkojen rakennusperinteestä. Lisäk-

si Klemetti kirjoitti runoja ja teoksen 
vierasperäisistä muinaisnimistä, Lepistö 
luettelee.

Heikki Klemetti -seuran kymmen-
vuotista taivalta on juhlistettu jo aiem-
min tänä vuonna järjestetyllä Helsingin 
matkalla. Kesällä Klemetti-museolla 
järjestetään perinteinen yhteislauluti-
laisuus. Lisäksi seura sai Suomen Kult-
tuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahas-
tolta apurahan, jonka avulla kootaan 
julkaisua Klemetin urkusävellyksistä.

– Osa materiaalista on julkaistu jo 
aiemmin, mutta osa on käsinkirjoitet-

tuja, ennen julkaisemattomia sävellyk-
siä, jotka on onneksi arkistoitu, Lepistö 
iloitsee. 

Kuortaneelle Lepistö palaa tänä 
vuonna myös oman musiikkinsa parissa.

– Julkaisimme tänä vuonna levyn 
Oulunkylän seurakunnan kanttorin 
Mikko Heleniuksen kanssa. Minä soitan 
kolmirivistä haitaria ja Helenius kirk-
kourkuja. Musisointiamme on mahdol-
lista kuulla Kuortaneella itsenäisyyspäi-
vän konsertissa tänä vuonna, Lepistö 
päättää.

Kuva: Kuurtanes-Seura ry:n arkisto
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– mielen matka Italiasta koti-Kuortaneelle

Istua laiturilla 
ja onkiaK

O
L

U
M

N
I Päivikki Keisala

”Yhtäkään muumimukia en osta!” Näin 
ajattelin lähes 30 vuotta sitten. Toisin kävi. 
Kun on asunut kymmeniä vuosia eri puo-
lilla maailmaa, on mukeja kertynyt matka-
laukullisen verran.                           

Kuortane ei ole mielestäni huuhtoutu-
nut. Päinvastoin. Sen merkitys on vuosien 
varrella kasvanut. Se on kotipitäjäni. Kas-
vupaikkani. Siellä ovat juureni.

Kahdelle lapselleni Kuortaneen kesä 
on todella tärkeä - vuoden kohokohta. 
Urheiluopistolle mennään iloisina tennis-
mailat heiluen tenniskurssille! Kuumana 
kesäpäivänä Kaatialan louhos on upea 
paikka käydä viilentymässä ja pulahta-
massa jääkylmään veteen, jonka pohja 
kimaltelee kuin timantti. Monet kerrat 
olemme kaivaneet varpaamme kirkko-
rannan hienoon hiekkaan ja syöneet val-
tavan suuret jätskitötteröt.

Sadepäivinä tie vie kirjastoon, jossa 
ahmimme kirjoja ja vaihdamme kuulu-
misia. Järven ympäri pyöräillessä näkee 
kulttuurihistoriaa - kaikki ne upeat kaks-
fooninkiset. Kun Pukkisilta näkyy, niin tie-
tää että vielä kolme kilometriä ja pääsee 
Kahralle possukahveille! Ruonan vanha 
koulu, Rinkiranta, jossa kävin ala-astee-
ni, on nykyään mielenkiintoinen Suomen 
sodan opastuskeskus, jota lapseni mielel-
lään käyvät katsomassa. 

Heinäkuun Kuhinaviikko on tapahtu-
mia täynnä, ja tänä kesänä saamme jälleen 
kokea tervan tuoksun ja olla nokiottia.

Kysyin lapsiltani, mitä Kuortane heille 
merkitsee. Vastaukseksi sain: ”Istua laitu-
rin päässä, onkia ja syödä korvapuusteja.” 
Siinä se. Heidänkin suomen kielen taiton-
sa on pysynyt, murresanoilla höystetty-
nä. Rannalta ongitut ahavenet, lahanat ja 
rökkähät ovat lipoosia. Minulle Kuortane 
merkitsee kohtaamisia -  perheen, ystä-
vien ja sukulaisten. 

Italialaiset ovat kovia puhumaan, niin 
minäkin. Italiassa puhe pulppuaa, kädet 
heiluvat, ihmisten iloisuus, elekieli, ne 
sopivat minulle. Silti Kuortaneelle pa-
laan kesäisin – se ihana rauha ja hiljai-
suus. Kesäillan soutelu auringonlaskun 
aikaan Haapaniemen maisemissa kohti 
Honkisaaria, kun järvi ja taivas hohta-
vat upeissa väreissä. Mikä sen ihanam-
paa kuin herätä sunnuntaiaamuna, juoda 
kuppi kahvia laiturin päässä ja kuunnella 
kirkonkellojen vienoa sointua. Ja tallentaa 
tuo kaunis hetki muutamaan valokuvaan...

Kun on syönyt vuoden verran pizzaa 
ja pastaa, niin uudet perunat, silli ja piimä 
maistuvat lapsuuden maisemissa, siellä 
laiturin päässä. Kuortaneella.

”Silti Kuortaneelle 
palaan kesäisin – 
se ihana rauha 
ja hiljaisuus. 

Kesäillan soutelu 
auringonlaskun aikaan....”
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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

Hinaus ja Tuuppaus 

www.hinausjatuuppaus.fi ■ Falck 

Valkonen &
Valkonen
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SÄHKÖHUOLTO
YLI-OPAS KARI T:mi

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

Sähköasennustyöt 
teollisuuteen ja kotitalouksille

Traktoreiden 
mäkivetokisa 

la 17.8.2019 klo 15 alkaen 
Kuortaneen Leppälänkylässä

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
leppalankyla.epk.fi 

tai leppalanmks@gmail.com

LIPUT:
Koko päivä (klo 13-24) 20 €
Päivä (klo 13-18) 15 €
Ilta (klo 19-24) 15 €
Perhe (neljä henkeä klo 13-18) 50 €
Saatavilla Kuortaneen nuorisotoimesta:
040 739 4451040 739 4451, annukka.salminen@kuortane.fi
tai portilta!

Järj. Kuortaneen nuoriso- ja kulttuuritoimi

Tervetuloa katselemaan ja kokeilemaan
erilaisia vesipelejä ja -leikkejä
koko perheen Vesipuistopäivään
Kuortaneen kirkkorantaan
18.7.2019 klo 13-18!

ysäridisco
alkaen klo 19!

Illalla ikärajaton

– Paikallinen sisustuskauppasi netissä - tutustu! –

KUORTANEELLA TOIMII REKO Ala-
vus-Kuortane -lähiruokarengas, joka järjestää 
myyntitapahtuman kerran kuussa aina parilli-
sen viikon perjantaina. Lähiruokarenkaassa 
alueen tuottajat myyvät itse tuottamaansa tai 
valmistamaansa ruokaa suoraan kuluttajalle.

Renkaalla on oma suljettu ryhmä Face-
bookissa, mitä kautta tuottajat ilmoittavat 
hyvissä ajoin, mitä tuotteita mihinkin myynti-
tapahtumaan on tulossa. Rengasta ylläpitävät 
muun muassa Marjamäen lammastilan Kosti 
ja Heljä Ruismäki. 

– Meiltä itseltä tulee Reko-rinkiin karitsan 
lihaa. Tuottajia on Kuortaneen lisäksi ainakin 
Alavudelta, Alajärveltä, Virroilta ja Ähtäristä. 
Tarjolla olevat tuotteet aina hieman vaihte-
levat, mutta saatavilla on ollut esimerkiksi 
ylämaankarjan, kyytön ja villisian lihaa, luo-
mukananmunia ja tavallisia kananmunia, luo-

mujauhoja ja -hiutaleita sekä leipää, leivon-
naisia, mehuja ja hilloja jonkin verran, Kosti 
Ruismäki kertoo.

Noin puoltatoista viikkoa ennen myynti-
tapahtumaa FB-ryhmään laitetaan ilmoitus, 
mihin tuottajat kommentoivat, mitä tuotteita 
heiltä on myyntitapahtumaan tulossa. Kulut-
tajat tilaavat tässä vaiheessa tuotteet ja tilaus 
on sitova. 

Juureksia toivotaan
Juuresten myyjiä ei rinkiin ole juurikaan il-
moittautunut. Satunnaisesti on ollut syksyisin 
porkkanaa, mutta menekkiä olisi enemmälle-
kin.

– Myös kalaa varmasti menisi, jos siihen 
löytyisi tuottaja, Kosti vinkkaa.

Rekoringissä on noin 950 jäsentä, mutta 
aktiivisia tilaajia noin parisenkymmentä.

Maukasta 
lähiruokaa REKOsta

PAIKALLISTA PALVELUA
ALAVUS, Torikatu 4 (ma-to 9-16.30, pe 9-16) 
KUORTANE, Keskustie 40 (ajanvarauksella)

Vakuutuspalvelut puh. 06 534 2100

KUORTANE
S-MARKETIN 

PARKKIPAIKKA 
(Koulutie 1, Kuortane) 

klo 16.15-16.30

ALAVUS 
ALAVUDEN AUTON 

PIHASSA 
(Lähteentie 2, Alavus) 

klo 17.00-17.20. 

Myyntitapahtumat: 

Liity FB-ryhmään!
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Urheiluravintola Aallossa Kuortaneen tyylikkäimmällä estradilla
Kuurtaneen ikinuoret retrorokkarit keski-iässä?

Hänen Leipänsä 45-vuotiskiertue kulminoituu Ravinto-
la Aallon tutulla stagella, juhlan kunniaksi vapaa pääsy! 
Illan avaa jukelintähti, porukan kuopus rumpalipoika 
Jukka Laurila bluesrockia tulukiten. Astetta raskaampaa 
jytää sopivin hiniöömisslovareineen höystettynä tarjoi-
lee puolestaan Rasinperän kultakurkku Jorma ”Jopi” 
Hietamäki. Hiippiä ja Purplea ja seeseeärrää! Ja doktor 
fiilkuudia!

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 (yleisön pyynnöstä)

Hänen Leipänsä

Botnia Big Band

Botnia Big Band (eli Kuurtanes Big Band) 
huipentaa Kuhinat 

La 20.7.2019 klo 17 Aallon ulkolavalla

Big bandin ohjelmistossa soivat sulassa sovussa big band -standardit ja 
Maria Viitasaaren laulamat sielukkaat siniset hetket. BBB:n ykköskitaris-
ti, Kuurtaneen oma poika Markku Keski-Mäenpää pääsee suureen ää-
neen. Näin myös omat sävelsepot Jukka Lumme ja Viitasaaren veljekset 
Jukka ja poppoon kapellimestari Markku.

Orkesteri svengasi vuosina 1983-89 nimellä Kuurtanes Big Band 
Kuortaneen kansalaisopiston musiikinopettajan, pasunisti Jorma Talvi-
tien johdolla. 

Porukka on nyt asialleen omistautunut 20-soittajainen täysimittainen 
big band, joka päätti otti käyttöön maakunnallisemman nimen Botnia 
Big Band syksyllä 2017. Keikkakokemusta on kertynyt mm. Lapuan Van-
han Paukun festivaalilta ja Kauhajoen Kriuhnaasusta puhumattakaan 
suosituista Kuortaneen Kuhina-lauantain iltapäiväjatseista.

KUORTANELAISLÄHTÖINEN TAITEILIJA 
Soile Yli-Mäyry on palannut pitkiltä näytte-
lymatkoilta New Yorkista ja Tokiosta. Tokion 
näyttely oli osa Japani-Suomi-diplomaatti-
suhteiden 100-vuotisjuhlaohjelmaa. Kevään 
aikana Yli-Mäyry on työskennellyt tiiviisti 
Venetsian Muranossa lasiveistosten paris-
sa. Veistokset tulevat kesäksi Kuortaneelle 
Soile Yli-Mäyryn Taidehallin kesänäyttelyyn. 
Näyttelyn nimi on DIGIUNI. Kesän jälkeen 
Yli-Mäyryn teokset lähtevät jälleen maail-
malle. Seuraavat näyttelyt ovat lokakuussa 
Singaporessa, Roomassa marraskuussa, mis-
tä teokset siirtyvät Chientin museoon Ita-
liaan. Näyttelyohjelmaa riittää nyt jo myös 
vuosille 2020 ja 2021.

Kesän näyttely Soile Yli-Mäyryn Taidehal-
lissa Mäyryssä on avoinna 2.6.–18.8. Taide-
halli auki joka päivä 12–17. Tango-Classica 
konsertti 13.7. klo 15.00.

Yli-Mäyryn taide 
kuuluu kesään

Museo-opas paikalla

heinäkuussa ke-su klo 12-18.

Muina aikoina soita, p. 040 512 7652.

Museokuhinat Talomuseolla 16.7. kello 13–17.

Kuortaneen museot

Torstaina 18.7. 
jatsataan perinteiset 

Kuhinajamit 
saksofonisti 

Reijo Laitilan valvonnassa
klo 21.00, vapaa pääsy

Perjantaina 19.7. 
Kuhinarock

vetreän retrona,
lavalla Hänen Leipänsä 
klo 21.00, vapaa pääsy

Lauantaina 21.7. 
Kuhinajatsit

Botnia Big Bandin 
(eli Kuurtanes Big Bandin) 

perinteinen sydänkesäkonsertti 
ulkolavalla 

klo 17.00, vapaa pääsy

Rytmimusiikin juhlaa Kuhina-aikaan Urheiluopistolla

Kuortaneen kesäteatterin 
Kutupuuhia Kalajärvellä 

ensi-ilta pe 5.7. klo 19

KESÄLLÄ 2019 on luvassa ke-
säteatteria Kuortaneen museon 
alueella. Näytelmästä Kutupuuhia 
Kalajärvellä nähdään kaikkiaan kah-
deksan esitystä.  Käsikirjoitus Matti 
Wanne ja ohjaaja Tuula Hankaniemi. 

10.7. klo 19
11.7. klo 19 
13.7. klo 14 ja 19
14.7. klo 19
21.7. klo 17
22.7. klo 19 

Liput: 12 € / aikuinen, 6 € / alle 
6-vuotiaat. Ryhmäliput (vähintään 10 
henkilöä) liput 10 €, varaukset kun-
nan nuoriso- ja kulttuurisihteeri An-
nukka Salmiselta, puh. 040 739 4451, 
annukka.salminen@kuortane.fi 
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Kirveenheiton parhaat 
ratkaistaan taas
KUORTANEEN YRITTÄJÄT RY on jo vuosia järjestänyt kir-
veenheittokilpailun Kuhinoilla. Tänä kesänä kirveenheittokisat 
pidetään Terwaviikon perjantaina ja lauantaina eli 19.–20.7. 
Lauantaina pidetään myös finaali.

Kisoissa on kaksi sarjaa: naiset ja yleinen. Molemmista sar-
joista palkitaan kolme parasta.
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KESÄKUU
2.6. Soile Yli-Mäyryn 
 27. kesänäyttely
 klo 12-17 joka päivä 
 18.8. saakka

4.-27.6. Kirjaston kesäkuun näyttely

7.6. Ikätori kodalla klo 11-13

10.-12.6 Lasten leiripäivät Nukessa
 (2012 syntyneet ja 
 vanhemmat), kunnan 
 nuorisotyö ja 4H

17.6. Retki Carttinkiin Töysään,
 kunnan nuorisotyö ja 4H

18.6. Juhannuspippalot Kuurnan
 pihamaalla klo 18

21.6. Juhannusjuhla opistolla

22.6. KuortaneGames klo 15

HEINÄKUU
1.7. Retki Powerparkkiin,
 kunnan nuorisotyö ja 4H 

1.-25.7. Kirjaston heinäkuun näyttely
 Näyttelyn avajaiset 
 ma 1.7. klo 14. Vapaa pääsy. 

5.7. Kesäteatterin ensi-ilta klo 19
 Kutupuuhia Kalajärvellä,
 Klemettimuseon pihamaalla

10., 11., 13., 14., 21. ja 22.7.
 Kesäteatteri 
 Kutupuuhia Kalajärvellä,
 Klemettimuseon pihamaalla

4.-7.7. Ultrapäivät, 
 Kuortaneen Urheiluopisto

13.7. Taidehallin Tango-classica
 -konsertti

13.7. Koko perheen 
 liikuntatapahtuma, 
 Kirkkoranta, 
 järj. Kuortaneen Yrittäjät,

TERWAVIIKKO 15.-21.7.
15.7. Kuortane Golf, 
 avoimet ovet klo 17-19
 Kipinäkierrokset koko viikon

16.-21.7. Tervahauta

16.7.  Museokuhinat talomuseolla 
 klo 13-17

16.7.  Yhteislaulutilaisuus 
 klo 18.00 Klemettimuseolla

17.7.  Opiston jamit, 
 Urheiluopiston hotellilla 
 klo 21->

18.7. Kesäpyöräily,
 Kesäkuurtanelaiset ry

18.7.  Vesihuvipuisto ja Beach Party
 Kirkkorannassa klo 13 ->

18.7.  Perinteiset KuhinaJamit,
 Urheiluopiston ravintola 
 Aalto klo 21 ->, vauhdissa
 mm. Reijo Laitila ja 
 Jukka Lumme saksofoneineen

ELOKUU
17.8. Traktorien vetokisat klo 15
 Illalla esiintyy mm.
 Turo’s Hevi Gee klo 19

SYYSKUU
3.9. Kirjaston syyskuun näyttely

7.9. Perinteinen Kaatialan 
 luonto- ja mineraalipäivä

18.-20.7.  Terwapop Keskustiellä

19.-20.7.  Kuhina-markkinat 
 Keskustiellä. Myyntipaikoista
 lisätietoa www.kuortaneen-
 kunto.com/kuhinat.html

19.-20.7.  Kirveenheitto Kuhinoilla, 
 Kuortaneen Yrittäjät

19.7.  KuhinaRock, Urheiluopiston
 ravintola Aalto, 
 Hänen Leipänsä 45-vuotis-
 juhlakiertueen pääkonsertti
 klo 21 ->

20.7. Kuhinaesitelmä klo 13.00

20.7.  KuhinaJatsit,  
 Botnia Big Band, 
 Urheiluopiston ravintola 
 Aalto, klo 17

20.7.  Kuhina-tanssit 
 KuKun majalla klo 21 ->

Kirveenheitto 19. ja 20.7. 
  – tervetuloa osallistumaan!

TERVAHAUTA OHJELMA
Tervahauta on avoin koko viikon ja toimintaa sen ympärillä voi käydä katsomassa mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Tervahaudalla on myös esityksiä ja muuta toimintaa joka ilta. Ainoas-taan haudan sytytystilaisuus on maksullinen. Tervahaudasta vastaa Kuortaneen Lions Club

16.7. Tervahaudan ladonta
17.7. Tervahaudan sytytys klo 1918.7. musiikkiesityksiä klo 18
19.7. Tapin aukaisu klo 18
19.7. Perjantain tanssit  tervahaudalla, musiikista vastaa Nelijän Tähäre
20.7. Perhepäivä, ohjelmaa  lapsille klo 12-16
21.7. Terwakirkko,  Jumalanpalvelus  tervahaudalla klo 10
21.7. Yhteislaulutilaisuus,  Hannu Ilmolahti

Kuortaneen kesätapahtumat 2019
Seuraa myös: www.kuortane.fi/ajankohtaista/tapahtumat

TERVANIKSIT - mihin kaikkeen terva taipuu
• Autonrenkaiden pultteihin, irtoavat avattaessa helpommin.• Kirjaani oon tavannut tervata (tarkoittaa, jotta menettää maineensa)• Lääkkeeksi. Sanotaan: ”Jos ei sauna, terva  tai viina auta, niin ei mikään.” • ”Olen nähnyt itse vielä, kun eräs vanhempi  keitti joka päivä kattilassa vettä ja tervaa,  jota joi lääkkeeksi”

• Veneen tervaus!
• Löylyveteen laimentaen.
• Tervasiirappia leivontaan ja jäätelöön.• Tervaspray korjaamoissa.

Kirveenheiton säännöt 
• Kirvestä heitetään noin 6 metrin päästä ja

 pyrkimys osua keskelle taulua.

• Taulu on pölkky, jonka halkaisija on

 50–70 cm ja paksuus 30–40 cm.

• Heittokirves on kahdella kädellä heitettävä 

 tappara. Kaikki kilpailijat heittävät samalla 

 kirveellä, eikä kisaan saa ottaa omaa kirvestä.

• Kirveenheitossa ei ole ylä- eikä alaikärajaa, 

 mutta jokainen heittää omalla vastuulla. 

 Alaikäiset vanhempien suostumuksella. 

• Kirveen pitää osua tauluun varsi alaspäin. 

 Jos varsi on ylöspäin tai molemmat terät 

 koskettavat taulua, heitto on hylätty.

• Kirves tulee heittää lankun takaa, lankun päälle 

 ei saa laittaa jalkaa eikä saa horjahtaa lankun yli.

• Korkein pistemäärä saadaan paikasta, joka 

 leikkaa linjan kirveen ja pölkyn välissä. 

 Rajatapauksissa pisteet tuomitaan ylöspäin.



Mäyryn Neste

Lintutorni

Ruonan 
kesäkahvila

Soile Yli-Mäyryn
taidehalli

Kuharanta

Kaatialan 
louhos

Sarvikkaankosket

RUONAN KESÄKAHVILA
Niemiskyläntie 60, RUONA

www.ruona.fi/pages/r-ranta

KUORTANEEN 
URHEILUOPISTO

Opistotie 1, KUORTANE
www.kuortane.com

KAUPPAKESKUS KUURNA
Keskustie 45, KUORTANE

fi-fi.facebook.com/
kauppakeskuskuurna

MUSEOT
Kirkkotie 13, KUORTANE
www.kuurtanes-seura.fi

MÄYRYN NESTE
Seinäjoentie 10, MÄYRY
www.nestekuortane.fi

SOILE YLI-MÄYRYN TAIDEHALLI
Hynniläntie 14, MÄYRY

P. (06) 525 7324, (03) 733 2807

KUHARANTA/GOLF
Vierteentie 89, KUORTANE

www.kuharanta.fi
KUORTANEEN KUNTA

Keskustie 52  ı  63100 KUORTANE
Vaihde (06) 2525 2000   
kuortaneen.kunta@kuortane.fi
www.kuortane.fi

Kunnantalo suljettuna 1.-28.7.
Kunnan virkamiesjohto tavattavissa Kuhina-markkinoilla 19.-20.7.

Tunnus sloganin kanssa

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

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

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

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

Kuortaneen Urheiluopisto

Tervahauta 15.-21.7.2019

Keskuskenttä

Kirkkoranta

Kuortaneen museot

Kauppakeskus Kuurna

Kirkko

Kesäinen Kuortane
Hehkuu elämää

Terwa
viikko

15.-21.7.2019
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