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MAINOSTA PIKKURAHALLA !   info@lakeudenportti.com

Tarjoukset voimassa 
10.06.2020 saakka tai 
niin kauan kuin varatut 
erät riittävät. Ei 
ennakkovarauksia, ei    
jälleenmyyjille.

1695.-

TOIMII SÄÄLLÄ 
KUIN SÄÄLLÄ

9990

249.-

749.-

(399,00)

(15,95)

RUOHONLEIKKURI MAKITA PLM5120N2
Polttomoottorikäyttöinen ruohonleikkuri. 
Bioleikkaava ja sivulle heittävä, leikkuuleveys 51 cm.

2-tahtipolttomoottorilla 
varustettu trimmeri. 
Säädettävän etukahvan 
ansiosta ergonominen 
työskentelyasento. Jaettava 
runkoputki helpottaa 
kuljetusta ja varastointia.

TRIMMERI MCCULLOCH TRIMMAC

ROBOTTIRUOHONLEIKKURI 
MCCULLOCH S600

ROB S600 -robottileikkuri leikkaa puolestasi 
jopa 600 m²:n alueen. Hiljainen ja päästötön. 
Helppo asentaa.

AJOLEIKKURI MCCULLOCH M125-97T POWERDR

McCulloch M125-97T Powerdrive on 
keskikokoinen sivullepuhaltava
puutarhatraktori. Poljintoiminen, portaaton 
nopeudensäätö ja mäkilähtöavustin.

RUOHON-
LEIKKURIT 

ALEHINNOIN!

1495
2T ja 4T
PIENKONEBENSIINI PROF 5L 

(1995,00)

(109,00)

(799,00)

T Ä S S Ä 
   MAINOSPAIKKA
        VAPAANA!
      KYSY LISÄÄ
       0400 615 688
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Perjantai   5.6.        Sulevi
                                    
  Lauantai  6.6.          Kustaa, Kyösti, Kustavi

Sunnuntai  7.6.       Suvi, Roope, Robert
                                      

Maanantai   8.6.     Salomon, Salomo   
 

Tiistai  9.6.                Ensio

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  10.6.    Seppo  
                                       

04 Kesäkuu  2020      02:38              22:09       19,5 tunti 

05 Kesäkuu 2020       02:36              22:11       19,5 tunti 

06 Kesäkuu 2020       02:34              22:13       19,5 tunti  

07 Kesäkuu 2020       02:33              22:15       19,5 tunti 

08 Kesäkuu 2020       02:32              22:17       19,5 tunti 

09 Kesäkuu 2020       02:30              22:18       19,5 tunti 

10 Kesäkuu 2020       02:28              22:19       19,5 tunti 

Päivämäärä              Auringonnousu         Auringonlasku        Päivän pituus

Lakeuden portti, ilmaisjakelulehti

Jakelualueena: Alavus - Töysä - Ähtäri - Lehtimäki - 
                           - Kuortane - Killinkoski - Liedenpohja

Jakelumäärä: 13 550 taloutta

Ilmoitusmyynti: Markku / 0500 775 053
                             Mika / 0400 615 688

www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai    4.6.           Toivo, Puolustusvoimain lippujuh-
                                  lan päivä 

Israelin köyhimpien 
auttaminen on ollut 
Tuija Valtasen sydän-
tä lähellä jo 15 vuo-
den ajan

Joka neljäs israelilainen 
elää köyhyydessä, lapsista 
joka kolmas, kertoo Isra-
elissa vuoden 2018 lopussa 
viranomaisten julkaisema 
tutkimus. Luvut ovat OECD-
maiden korkeimmat. ICEJ:n 
julistustyöntekijä Tuija Val-
tasen sydämellä on kaikkein 
köyhimpien, erityisesti las-
ten, auttaminen Israelissa. 

Jerusalemin kansainvälisen 
kristillisen suurlähetystön 
(ICEJ) ICEJ:n julistustyön-
tekijänä on vuodesta 2012 
lähtien toiminut kainuulai-
nen viisikymppinen Tuija 
Valtanen. ICEJ:n työn yti-
messä on osoittaa kristillis-
tä rakkautta kaikille kansan-
ryhmille Israelissa. Köyhien 
auttaminen Israelissa on 
ollut Golanin ylängöllä Is-

raelissa vapaaehtoisenakin 
palvelleen Tuijan sydäntä 
lähellä jo noin 15 vuotta. 

Tuija on vieraillut Israelis-
sa useilla lyhyillä matkoil-
la. Näillä matkoilla hän on 
päässyt tapaamaan henki-
lökohtaisesti muun muassa 
holokaustista selvinneitä 
vanhuksia ja köyhistä per-
heistä lähtöisin olevia lap-
sia, joita ICEJ avustaa. 

Tuija vierailee vuosittain 
useassa kymmenessä yh-
teiskristillisessä tilaisuudes-
sa. Hän tuo tilaisuuksissa 
tuoreita kuulumisia ICEJ:n 
avustustyöstä Israelissa. 
Tuija puhuu Alavuden hel-
luntaiseurakunnassa lauan-
taina 6.6.2020 klo 18.00.

Kaikkein köyhimpien asialla 
Israelissa Tuija Valtanen 
vierailee Alavudella

Kukaan, joka puhuu 
Jumalan Hengen val-
taamana, ei voi sanoa: 
"Jeesus on kirottu." 
Kukaan ei myöskään 
voi sanoa: "Jeesus on 
Herra", muuten kuin 
Pyhän Hengen vaiku-
tuksesta.
1 Kor. 12:3

Pyydämme virastoasioiden hoitoa puhelimitse, virka-
todistuspyyntöjen osalta myös sähköinen lomake on 
käytössänne kotisivuillamme. Puh. 06 515 0700. Kirkko-
herranviraston aukioloajat 1.6. alkaen: ma 10–16.30, ti 
puhelinpalvelu, ke 12–14, to 9–14, pe suljettu. Töysässä 
seurakuntatoimisto palvelee 5.8. alkaen ke 9–11 Töysä-
talolla.

Kokoontumisrajoituksia puretaan vaiheittain 1.6. alka-
en. Jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja tilai-
suuksiin saa osallistua yli 50 henkilöä. Henkilömäärä suh-
teutetaan turvavälit (1-2m) huomioiden tilaan sopivaksi. 
Kirkoissa voi kokoontua enintään n. 100 henkilöä. Muisto-
tilaisuuksia voidaan järjestää seurakunnan tiloissa erillisen 
ohjeistuksen mukaisesti. Tilaisuuksiin ei tule osallistua, jos 
on pieniäkin sairastumiseen viittaavia oireita. Huoli – puhe-
lin päivystää numerossa 050-5578459 ma-pe 9-12. Voit ot-
taa yhteyttä, mikäli tarvitset apua koronarajoitusten vuoksi 
tai haluat keskustella seurakunnan työntekijän kanssa. Voit 
olla yhteydessä työntekijöihin myös suoraan. Jumalanpal-
velukset striimataan Alavuden kirkosta nettikirkon ja Face-
bookin välityksellä. Tapulikahvila ja Makasiinikahvila eivät 
avaudu tulevana kesänä koronatilanteen vuoksi.

To 4.6 Urkuvartti klo 18 Alavuden kirkossa, katsottavissa 
myös verkkokirkossa ja Facebookissa. Juuso Kivimäki.
Su 7.6 Messu klo 10 Alavuden kirkossa, katsottavissa myös 
verkkokirkossa ja Facebookissa. Peräaho, Martikainen, Se-
tälä.
Su 7.6 Messu klo 13 Töysän kirkossa, Martikainen, Järvi-
nen.
To 11.6 Kesäseurat klo 18 Alavuden kirkossa. Ei tarjoilua, 
omat eväät. Ely, Harri Kuhalampi, Penttilä, Setälä.
Kastetut: Onni Sulo Mikael Pohjasniemi, Eino Jaakko Feliks 
Patala. 
Avioliittoon aikovat: Essi Eveliina Kallio ja Veli-Antti Aleksi 
Riihimäki 
Kuolleet: Ilmi Gunilla Jussila 94 v., Pekka Olavi Roth 68 v., 
Lauri Henrik Kuusisto 92 v.

www.alavudenseurakunta.fi/verkkokirkko

Katso myös www.kuortaneenseurakunta.fi

Jumalanpalveluksiin voi 1.6.2020 alkaen osallistua yli 50 
henkilöä edellyttäen, että niissä noudatetaan viranomais-
ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Kuorta-
neen kirkkoon mahtuu ohjeita noudattaen 150 henkilöä. 
Riskiryhmiin kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyy-
sisiä kontakteja ja käyttävän omaa harkintaansa. Koronaan 
sopivia mm. hengitystieinfektion oireita, potevan ei pidä 
osallistua seurakunnallisiin tilaisuuksiin. 
Kirkollisiin toimituksiin (kaste, hautajaiset ja avioliittoon 
vihkiminen) voi 1.6.2020 alkaen turvallisuusperiaatteet 
huomioiden kokoontua seurakuntatalolle enimmillään 50 
henkilöä, kirkkoon 150 henkilöä ja siunauskappeliin 30 
henkilöä. Suosittelemme edelleen haudalla siunaamista. 
Toimituksen jälkeen perheen järjestämä kaste- tai hääjuhla 
tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen ti-
laisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvos-
ton linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäis-
osallistujamäärä, samoin kodeissa tai muissa yksityistiloissa 
toteutettavia kirkollisia toimituksia.
Seurakunta tarjoaa keskusteluapua normaalisti. Puhelin-
numerot: Kirkkoherra Vesa Rasta 0405495096, diakonissa 
Sari Kaidesoja 0405173475.
Su 7.6. klo 10 Sanajumalanpalvelus, kirkko, Rasta, Jokiaho
Ke 10.6. klo 10-11 EU-ruokajako, kirkkoherranviraston ylä-
kerta. Huomioithan turvaetäisyydet ja tulet paikalle vain 
oireettomana.
Su 14.6. klo 16 HUOM AIKA! Sanajumalanpalvelus, kirkko, 
Rasta, Jokiaho
Diakonia: Diakoniavastaanotto vain ajanvarauksella. Sovi 
tapaaminen puhelimitse 0405173475/Sari.
Rippikoulu: Rippikouluasioissa ota yhteys Lettuun puh. 050 
5346702
Kirkkoherranviraston kanslia palvelee toistaiseksi hie-
man lyhennetyin aukioloin: ma klo 10-13, ke klo 14-16. 
Pyydämme olemaan yhteydessä ensisijaisesti puhelimitse 
(0405172795) tai sähköpostitse (kuortane.seurakunta@
evl.fi). Virkatodistusten tekeminen ja toimittaminen on 
siirtynyt seurakunnalta keskusrekisterille 1.6.2020 alka-
en. Jatkossa virkatodistus- ja sukututkimuspyynnöt tulee 
lähettää sähköpostilla osoitteeseen luovutus.akrlapua@
evl.fi tai puhelimitse 041 730 2591.

Alavuden kaupunki hakeu-
tuu työllisyyden kuntako-
keiluun. Kuntakokeilussa 
sovelletaan yhteen val-
tion ja kuntien resursse-
ja, osaamista ja palveluja. 
Tavoitteena on entistä te-
hokkaammin edistää työn-
hakijan työllistymistä ja 
koulutukseen ohjautumista 
sekä tuoda ratkaisuja osaa-
van työvoiman saatavuu-
teen.
Kunnan rahoitusosuus voi-
daan suorittaa työllistymis-
toimin.
Verotulojen kertymässä ei 
vielä kevään osalta näy ko-
ronan vaikutus, mutta val-
tiovarainministeriön ennus-
teen mukaan verokertymä 
jäisi 2,6 miljoonaa euroa 
ennakoitua alhaisemmaksi. 
Talousarvion muutoskirja-
uksissa otettiin huomioon 
vertulojen väheneminen 
ja eräitä muita muutok-
sia. Korjatun talousarvion 
tulos jäisi toteutuessaan 
1,9 miljoonaa euroa ali-
jäämäiseksi. Viime vuoden 
tilinpäätöksessä taseeseen 
kirjattiin 6,5 miljoonaa yli-
jäämää. Tilinpäätös on me-
nossa tilintarkastuskerto-
muksineen valtuustolle.
Kaupunginhallitus päätti 
ryhtyä laatimaan Alavuden 
keskustakortteleiden ase-
makaavamuutosta.
Tavoitteena on elinvoimai-
sen, kuntalaisten hyvän 
asumisen ja palveluden 
kaupunkikeskustan edistä-
minen.
Kaupunginhallitus on käsi-

Alavus työllisyyden 
kuntakokeiluun

tellyt asiaa alkuvuodesta, 
mutta aiottu kuntalaiskuu-
leminen keskustan kehittä-
misestä jouduttiin koronan 
vuoksi peruuttamaan.
Asian edistämiseksi ede-
tään nyt kaavaluonnoksiin 
ja niiden pohjalta järjeste-
tään kuulemisia koronara-
joitukset huomioiden. Ko-
nesalitilan hankinta on 
tullut ajankohtaiseksi kau-
pungintalon purkupäätök-
sen myötä. Päätettiin hank-
kia kokonaistoteutuksena 
konttiratkaisu, joka täyttää 
kaikki operaattoritoimin-
nalle asetetut vaatimukset, 
mukaan lukien nykyisessä 
tilassa puutteellisesti to-
teutetut asiat. Ehdotetulla 
ratkaisulla saadaan toteu-
tettua konesalipalvelut 
sekä yhteydet kaupungille 
ja muille organisaatioille. 
Rakennustarkastajan vir-
ka päätettiin julistaa auki. 
Paikka on tullut avoimeksi 
eläkkeelle siirtymisen myö-
tä.
Fimea on pyytänyt lausun-
toa Tuurin sivuapteekin 
itsenäistäisestä. Todettiin, 
että kaupunki kannattaa 
kolmen apteekkialueen 
muodostamista Alavuden 
kaupungin alueelle, mutta 
ei näe tarkoituksenmuka-
siena edellytää itsenäistä 
apteekkia kaikille alueille. 
Kuusiokuntien sosiaali- ja 
terveyskuntayhtymän 10.6. 
pidettävään yhtymäkokouk-
seen nimettiin kokousedus-
tajiksi Tapio Kallioniemi ja 
Terttu Liesmäki.

Ota hyvä mieli auringosta,
onnen korsi heinikosta.
Nosta ilonpilke silmäkul-
maan;
löytyy ratkaisukin joka pul-
maan.
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Toimitusjohtaja Anne Mäkelä sekä kiinteistövälittäjä Petra Kurhela seisoivat yhden 
näyttökohteen laiturilla, Soukanjärven rannalla. Tänä aikana ei ole yleisnäyttöjä.

Mökkikauppa käy kuumana 
ennen juhannusta. Vapaa-
ajan asuntojen myynti on 
saanut tänä keväänä aivan 
uutta tuulta purjeisiinsa. 
Nyt on hyvä aika sekä myy-
dä että ostaa mökki.
- Väistämättä koronalla on 
mökkien kysynnän vilkkau-
teen vaikutusta, sanoi OP 
Koti Järviseutu-Suomensel-
kä Oy LKV:n toimitusjohtaja 
Anne Mäkelä.
Kun ihmiset eivät pääse sa-
malla tavalla matkustamaan 
ulkomaille kuin ennen, eikä 
muutenkaan liikkumaan, 
katseet ovat kääntyneet 
kesämökkeihin. Mökeistä 
on paljon näyttöjä, jotka 
tänä aikana sovitaan yksi-
tyisnäyttöinä. Näytöissä on 
ollut paljon kävijöitä.
Toimitusjohtaja Mäkelä ja 
kiinteistövälittäjä Petra Kur-
hela seisoivat laiturin pääs-
sä Ähtärin Soukanjärvellä. 
Tämän mökin hintapyynti 
on noin 79 000 euroa.
Hintahaitarissa 50 000-100 
000 euroa maksavat mökit 
ovat niitä, jotka käyvät nyt 
parhaiten kaupaksi.
- Ilokseni olen saanut huo-
mata, että yli 200 000 eu-
ron vapa-ajan asunnon 
kohteetkin herättävät mie-
lenkiintoa. Tuolloin mökki 
on hyvin varusteltu.
Kiinnostusta on ollut Sei-
näjoen seudulta, Kauhavan 
suunnista ja yllättävän pal-
jon Tampereen alueelta, 

josta sieltäkään ei ole pitkä 
matka Kuusiokuntiin eikä 
Järviseudulle. OP Koti Jär-
viseutu- Suomenselän alu-
eeseen kun kuuluvat niin 
Alavus kuin Ähtärikin sekä 
Lappajärvi, Alajärvi Kuorta-
ne ,Vimpeli ja Soini.
Näillä paikkakunnilla on iso-
ja järviä kuten Lappajärvi 
ja Ähtärinjärvi sekä pieniä, 
puhtaita järviä ja lampia.
Kun Mäkelä on kysellyt, 
onko ostajajaehdokkailla 
mahdollisuuksia tehdä töi-
tä etänä. Useat vastaavat 
kysymykseen myöntävästi. 
Etätyöhön on näinä aikoina 
totuttu ja töitä voi tehdä lä-
hes kautta vuoden myös va-
paa- ajan asunnnoilla. Net-
tiyhteydet pelaavat tänä 
päivänä lähes kaikkialla.
Kalliimmat vapa-aika-asun-
not ovat sellaisia, että niitä 
ostavat ajattelevat viettää 
niissä paljon aikaa.

Tarjontaa koko alueelta

Kesämökkejä on kaupan 
tasaisesti koko alueel-
ta. Myynnissä on myös 
omarantaisia omakotita-
loja, jotka soveltuvat niin 
vakituiseen kuin vapaa-
ajankäyttöönkin. Tontteja 
on muutama myynnissä 
Lappajärvellä. Ylipäätään 
toteista ei ole niin kovaa ky-
syntää kuin rakennetuista 
paikoista.
Mäkelän mukaan heidän 

joka paikkakunnallaan on 
kesämökkejä kaupan.
- Kesämökkikaupoissa eivät 
hintaliikahdukset ole äkki-
näisiä. Mökkihinnat pysyvät 
samalla tasolla, eikä niihin 
ole odotettavissa laskua, 
arvioi Mäkelä.
Hän toivoi, että yhä use-
ampi alkaisi miettiä maalle 
muuttoa. Nyt on näkyvissä 
selkeä trendi tähän, mutta 
tämä voisi jäädä pysyväksi 
tilanteeksi. Näillä alueilla 
on Mäkelän mielestä etuna 
se, että löytyy monenlais-
ta mökkitarjontaa, mutta 
myös muuta tarjontaa. 
Luonnon, ympäristön ja 
vesistöjen lisäksi on muun 
muassa Ähtärin matkailu-
keskus monine aktiviteet-
teineen ja pandoineen sekä 
Tuurin iso kauppakeskus. 
Myös Järviseudulla on niin 
Alajärven Nelimarkka-mu-
seota kuin Kivitippuakin. 
Gölfkenttiä onalueella usei-
ta.
Monella on mökin myynti 
muhinut mielessä jo pit-
kään, eikä kaupanteko ole 
hetken mielijohde. On kuo-
linpesiä, joiden osakkailla 
on lähempänä joku mök-
ki sekä joissakin mökkien 
omistajat asuvat itse todel-
la kaukana.
Yleensä mökkipihalta halu-
taan helppohoitoisuutta; ei 
isoja nurmialueita, vaan hy-
vinkin vähätöistä pihapiiriä.
Myös ns. kuivan maan mök-

kejä on kaupan. Ne ovat 
käytännössä kuin omako-
titaloja, mummon mökin 
typpisiä. Niille on oma kysy-
jäkuntansa. Näillä mökeillä 
on hintataso useimmiten 
aika edullinen.
Vaikka toukokuu ja kesäkuu 
on vilkkainta mökkikauppo-
jen aikaa. Mäkelä muistaa, 
että on tehnyt kauppoja 
joulun maissakin. Sulan 
maan aika on kuitenkin pa-
rasta kauppa-aikaa.

Vesistö on ostajalle tärkeä

Tärkeä asia mökkikaupoissa 
on vesistö. Sen ei tarvitse 

Mökkikauppa käy alkukesästä vilkkaana

olla suuren suuri, joskin 
veneilyä harrastaville jär-
ven koolla on merkitystä. 
Sekin on huomionarvoista, 
että järven vesi on puhdas-
ta. Kulkuyhteys mökille on 
myös tärkeä.
Yleensä mökkien näytöissä 
katsotaan ensimmäisenä 
tonttia, mökkipaikkaa ja 
sen tunnelmaa. Alle 100 
000 euron kohteissa säh-
köliittymä on tärkeä, joskin 
aurinkosähköratkaisujakin 
on.
- Puhtaan veden kanssa 
pärjätään, vaikka sitä ei oli-
sikaan. Joku taas hakee hy-
vin varusteltua vapaa-ajan 

asuntoa, jossa pitää olla ai-
van kaikki tiskikoneesta läh-
tien, selvitti Mäkelä. Yleen-
sä mökistä näkee, onko sitä 
pidetty hyvin ja raukkaudel-
la. Ostaja huomaa heti sen, 
onko paikasta huolehdittu.
Ostajissa on kaikenikäisiä, 
myös nuoria, mutta pääosa 
asiakkaista on 40 vuoden 
molemmin puolin.
Jos jollain on mökki vähäi-
sellä käytöllä, nyt on Mäke-
län mielestä otollinen hetki 
laittaa mökki myyntiin.
Oli talo tai mökki, ne eivät 
tykkää olla käyttämättömi-
nä.

Alavuden kaupunki tukee 
vahvasti nuorten työllisty-
mistä ja ensikokemuksen 
hankkimista työelämästä.
Alavuden kaupungin kesä-
töitä haki 105 alavutelaista 
nuorta, mikä on hieman vä-
häemmän kuin aikaisempi-
na vuosina.
Koronan aiheuttamista toi-
minnan muutoksista huo-
limatta kaupunki on pal-
kannut kesätöihin noin 60 
nuorta. Carunan sponsoroi-
maan Duunienergiaa-kesä-
työkampanjaan on palkat-
tu 4-5 nuorta. Kaupungin 
kesätöihin valituista yli 40 
on sellaisia nuoria, jotka ei-
vät ole aikaisemmin olleet 
kaupungilla töissä. Lisäksi 
nuorisopalvelujen kaksi-
viikkoiselle Valmiudet työ-
elämään-leirille on palkattu 
kymmenkunta nuorta.
Kesätyöpaikkojen lisäksi 
kaupunki tukee kaikkia nii-
tä työnantajia, jotka työllis-
tävät alavutelaisen nuoren 
kesän 2020 aikana. Nuor-
ten kesätyötilanteen paran-
tamiseksi kaupunki korotti 
nuorten kesätyötukea 150 
eurosta 250 euroon.
Toiminnallaan kaupunki 
haluaa edesauttaa mahdol-
lisimman monen nuorten 

Alavudella nuorille 
työtä ja toimintaa

työllistymistä kesän aikana. 
Monelle nuorelle kesätyö-
paikka on ensimmäinen 
kosketus työelämään. Sen 
vuoksi ensimmäistä kertaa 
Alavuden kaupungille ke-
sätöihin tulevien tehtäviin 
kuuluu myös perehdytys 
työelämän pelisääntöihin.

Leirejä tulossa

Nuorisopalvelut järjestävät 
päiväleirejä Vetämäjärven 
leirikeskuksessa 6-13-vuo-
tiaille nuorille. Nuorimpien, 
6-9-vuotiaiden nappula-
leirille on tullut runsaasti 
ilmoittautumisia. Hieman 
vanhempien, 10-11-voti-
aiden ja 12-13-vuotiaiden 
leirien toteutuminen riip-
puu siitä, tuleeko tarpeeksi 
ilmoittautuneita.
Kesän aikana nuorisopalve-
lut jalkautuvat myös nuor-
ten suosimiin kokoontumis-
paikkoihin.
Ohjaamo avaa ovensa 4.6. 
ja on auki kesäkuun ajan 
torstaisin kello 12-16.
Koronarajoitusten höllen-
nettyä myös eri seurat ja 
järjestöt käynnistelevät 
nuorille suunnattua toimin-
taa.

Kuortaneen uuden Alvarin koulun urakan allekirjoittajat 
asettuivat kunnantalon edustalle. Uuden koulun työt ovat 
jo käynnissä.

Kuortaneen Alvarin koulu 
on valmis kesäkuussa 2021, 
joten koulutyö siellä alkaa 
ensi vuoden elokuussa.
Viime viikon keskiviikkona 
allekirjoitettiin urakkasopi-
mukset. Pääurakka on Peab 
Oy.llä.
Vuoden 2016 lopulla ostet-
tiin tontti yksityiseltä ja sen 
jälkeen noin 1,8 hehtaarin 
alueella on muutettu ase-
makaavaa.
Kuten kunnanjohtaja Pent-
ti Turunen tilaisuudessa 
totesi, Kuortaneella ei ole 
kouluja hirveän usein ra-
kennettu: viimeksi kaksi ky-
läkoulua 80- ja 90-lukujen 
vaihteessa.
Lukio on toki rakennettu 
näitä myöhemmin ja sitä on 
nyt laajennettu.
Turunen luonnehti, että 
ikänsä ja kuntonsa puolesta 

Alvarin koulu ensi kesäksi
nykyinen Alvarin koulu on 
täysin palvellut.
Kun uudesta koulusta teh-
tiin päätös, päätettiin teh-
dä nykyaikainen koulu, joka 
palvelee nykyisten opetus-
suunnitelmien toteutumis-
ta.
Uuden Alvarin koulun tun-
nusmerkki on tilojen muun-
neltavuus seinäratkaisuilla. 
Tiloja käytetään tehokkaas-
ti.
Niin koulua kuin iltakäyttöä 
palvelemaan saadaan noin 
270 neliön liikuntasali, joka 
tulee myös
kulttuurin tarpeisiin. Sitä 
varten saatiin aluehallinto-
virastolta veikkausvoittova-
roista 170 000 euroa.
Uuden Alvarin koulun ker-
rosala on 1 837 neliötä. Ko-
konaisbudjetti on 5,8 mil-
joonaa euroa.

Kiekonheiton maailman-
mestari Daniel Ståhl kilpai-
lee Kuortaneella ensim-
mäinen elokuuta. Ståhl oli 
ilmoittautunut alunperin 
jo Kuortaneen juhannuski-
soihin, jotka siirtyivät koro-
natilanteen takia myöhem-
pään ajankohtaan.
Ståhl voitti viime kesänä 
Dohassa maailmanmesta-
ruuden ja päätti kilpailu-
kauden lajinsa maailman-
tilaston ykkösenä Ruotsin 
ennätyksellä 71,86.
- Odotan innolla tätä kisaa. 
Kuortane on kaunis, pieni 
paikkakunta. Haluan heit-
tää siellä todella pitkälle, 
kuten aina Suomessa, Ståhl 
viesti.
Kuortaneen kisoissa ul-
komaisten urheilijoiden 
hankinnasta vastaava Tero 
Heiska kertoi jo keväällä, 
että Ståhlin tavoitteena on 
heittää Kuortaneella pit-

källe. Tämä halutaan mah-
dollistaa sillä, että kentälle 
rakennetaan toinen heitto-
paikka nykyisen lisäksi.
- Kun neuvottelut Ståhlin 
kanssa aloitettiin, tuli heti 
kysymys, onko kentällä heit-
topaikka kentän molemissa 
päissä, jotta heittosuunta 
voidaan vaihtaa tuulen mu-
kaan kiekonheitolle sopi-
vaksi, Heiska kertasi.
Kuortaneen kisojen järjes-
täjätahojen kanssa on so-
vittu, että Ståhlin tullessa 
urheilukentälle tehdään 
toinen heittopaikka kentän 
toiseen päähän.
Kuortane Games kisataan 
tänä vuonna lauantaina 
1.8. kello 15 alkaen.
Tähän mennessä Kuortane 
Games on julkistanut myös 
keihäänheiton maailman-
mestarin Johannes Vetterin 
osallistumisen kisoihin.

Kisapäivän siirrosta 
huolimatta Ståhl Kuortaneelle
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qr-koodi 
lehti-ilmoitukseen

Eepee S-market  
yhteisilmoitus 

luettavissa to-su 
myös internetissä: 

eepee.fi

Kuortaneen
S-marketissa

Alavuden ja
Ähtärin 
S-marketeissa

ma-la 7-21  
su 11-20
Kuortane

VOIT TILATA RUOKAA SUORAAN 
KOTIIN PUHELIMITSE NUMEROSTA
0100 84 995 TAI SÄHKÖPOSTILLA 

KESKUS@KESKUSTAKSI.FI

(1,92€/puhelu + 0,25€/min). 

Keräilymaksu  6,90/tilaus ja toimitus 
alkaen 6€ lähialueelle <6km ja siitä 
pidemmälle aina + 1€/km.

Nouto myymälästä 
- Keräilymaksu  6,90/tilaus

Maksutapoina käy 
kortti ja käteinen,
ostoksista kirjautuu myös 
bonus ja maksutapaetu.

ma-la 7-21  
su 11-21
Alavus, Ähtäri
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MEILLE EHTII... 
ALAVUDEN JA ÄHTÄRIN 

S-MARKETIT PALVELEVAT 
7.6. - 30.8. KESÄSUNNUNTAISIN

KLO  11-21
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Tämä bambu talvehti ruukussa, ja Jari Luokkakallio pisti 
bambun maahan ja harson päälle. Myyrä kävi syömässä.

Siinä oli kasvamassa pandan herkkua, Pseudosasa japo-
nicaa, joka sopisi sisäkasvatukseen.

Tässä on bambujen toipumispaikka.

Jari Luokkakallion mukaan juuristo pitää pysyä mahdollisimman sulana. 
Siksi juurella oli ehtimoskaa.

Aurinkoisella ja tuulettomalla kuusiaidan vierustalla Jari 
Luokkakalliolla oli erilajisia Fargesiabambuja. Fargesia ni-
kida talvehti vihreänä koko talven. Tämä laji vain ei maistu 
Ähtärin pandoille.

Víelä ainakaan Ähtäri Zoon 
pandakaksikko Lumi ja Pyry 
eivät syö lähialueella kas-
vatettua bambua. Ne lajit, 
jotka esimerkiksi Ähtärissä 
menestyvät, eivät maistu 
pandoille.
Monta eri bambulajia kas-
vaa ähtäriläisen agrologin 
Jari Luokkakallion puutar-
hassa Vääräkoskella. Hän 
veti Bambua pandalle-han-
ketta, joka päättyi vuoden-
vaihteessa, mutta ei kiin-
nostus bambuihin. Nyt hän 
on innokas bambunkasva-
tuksen harrastaja, joita on 
muitakin.
- He, jotka ovat kokeilleet 
kasvatusta ja saaneet bam-
but pysymään hengissä, 
varmaan jatkavat kokeilua, 
arveli Luokkakallio. Hän on 
ProAgrialla luomukasvituo-
tannon asiantuntija. Hän 
on mukana myös Ravinne-
ratas-hankkeessa.
Bambuhankkeessa oli aika-
naan 50-60 henkeä. Hank-
keen ideana oli testata eri 
lajeja erilaisilla kasvupai-
koilla. Kukin osti taimia kiin-
nostuksensa mukaan.
Luokkakalliolla on kokeilus-
sa kymmenkunta eri bam-
bulajia. Hän naurahti, että 
lasketaanko lukumäärään 
vielä talvesta toipuvat.
- Jos rehuntuotannollisesti 
ajattelisi kasvattaa bambu-
ja, se tarvitsisi jonkin ke-
vyen muovitunnelin, jossa 
ilman kosteutta voisi sää-
dellä ja jossa kesä olisi kuu-
kauden pidempi.
Haaste on paitsi kustan-
nukset, myös aika. On vasta 
kolmas, neljäs vuosi, ennen 
kuin saat tuottavan kasvin. 
Puutarhakasvina bambun 
kyllä saa menestymään ja 
kasvatuksen kokeileminen 
on mielenkiintoista, sanoi 
Luokkakallio.
Yleisesti bambut eivät moiti 
pientä pakkasta. Kokeilus-
sa olleet bambut kestävät 
pakkasta 20-25 astetta. Sii-
tä bambut eivät pidä, että 
näin keväällä ilma on tosi 
kuivaa. Vihreä, ohut lehti 
haihduttaa enemmän, mitä 
juuristo routaisesta maasta 
pystyy lykkäämään kosteut-
ta kasviin.

Vain tiettyjä lajeja

Eri bambulajikkeiden mais-
tuvuutta kokeiltiin pan-
doille. Heille oli tarjota 

seitsemää, kahdeksaa eri 
bambusorttia.
Osan ne suorastaan hotki-
vat suihinsa, ja osa maistui 
huonommin. Parasta oli 
kuitenkin se, että satsissa 
oli myös tuontibambua, 
joka maistui kaikista huo-
noiten.
Pandojen suosikkibambu 
on lajinimeltaan Pseudosa-
sa Japonica, joka Suomen 
oloissa sopii parhaiten sisä-
kasvatukseen. Jos ajattelisi 
bambuille jatkohanketta, 
se voisi Luokkakallion mie-
lestä olla sisäkasvatuksen 
selvittäminen.
Eri Fargesia-lajit menesty-
vät Ähtärissä parhaiten. Ne 

sopivat hyvin puutarhan 
koristekasveiksi.
Lumisena talvena ne tal-
vehtivat vihreinä.
Bambunkasvatuksen kokei-
lijoita oli muuallakin kuin 
Ähtärissä ja myös Keski-
Suomen puolella.
Useilla näilläkin oli Fargesi-
aa, joka ei pandoja mielly-
tä.
Luokkakallio kävi Tanskassa 
katsomassa bambunkasvat-
tajaa. Sielläkin on tänä päi-
vänä eläintarhassa pando-
ja. Hän kasvatti vain kahta 
lajia, joita bambut söivät. 
Kokeilun taimet tulivat ai-
kanaan Hollannista, mistä 
bambua tuodaan nytkin 

pandakaksikolle.
Kokeiluun valittiin pak-
kasenkestävimpiä lajeja, 
joiden tiedettiin kestävän 
Suomen oloja.
Jotkut pandat syövät myös 
Fargesia-lajin bambuja. 
Pandat ovat ruuan suhteen 
yksilöitä. Ähtärissä viihtyvät 
Lumi ja Pyry suosivat Farge-
sia-lajeja enemmän Pseu-
dosasa- ja Phyllostachys-
lajeja.

Versoja tunnelissa

Jos haluaisi pitkälti erikois-
tua, alkaisi kasvattaa bam-
bunversoja. Siinä vaihees-
sa, kun pandan munasolu 
on hedelmöittynyt, se ei 
kiinnity, ennen kuin eläi-
mellä on eväänään bam-
bunversoja. Pitäisi löytää 
kasvattaja versoille, ja tämä 
vaatisi kasvihuonetyyppistä 
ratkaisua.
Turkulainen kasvitieteilijä 
Arno Kasvi toimi pitkään 
Turun yliopiston kasvitie-
teellisen puutarhan ylipuu-
tarhurina. Hän lähestyi Jari 
Luokkakalliota tiedolla, että 
bambuille sopisi tunnelivi-
jely. Bambuja kasvaa esi-
merkiksi Kaisaniemen puu-
tarhassa Helsingissä sekä 
Mustilan arboretumissa 
Elimäellä.
Tanskassa bambua viljellyt 
oli aloittanut kasvatuksen 

Pandojen herkkua ovat vain tietyt bambut

Hanna Kiviluoma työllistyi 
PestuuMarkkinat.fi –palve-
lun kautta Eila Nevansuulle 
puutarhanhoitoavuksi.

PestuuMarkkinat.fi –pal-
velu on yhdistänyt ensim-
mäiset työntekijät avoimiin 
pesteihin. Yksi palvelun 
meklariin yhteyttä ottaneis-
ta työntarjoajista oli Eila 
Nevansuu, joka tarvitsi pi-
hatöilleen tekijää kesäksi.
Meklari otti yhteyttä pal-
veluun rekisteröityneeseen 
Hanna Kiviluomaan, joka 
kertoi hakemuksessaan in-
nokkuudestaan koti- ja puu-
tarhatöiden tekemiseen. 
Pihatöitä hän on tehnyt jo 
pitkään kotonaan. Myös 

maatilan työt ovat tulleet 
hänelle tutuiksi sukulaisen 
tilalla autellessa.
Hanna Kiviluoma sai ke-
säksi töitä myös Alavuden 
kaupungin puistotoimelta. 
Pihatöiden lisäksi Pestuu-
Markkinat.fi –palvelusta on 
löytynyt työvoimaa myös 
huonekalujen kantoavuksi.
Yritysten lisäksi kotitalou-
det ja mökkiläiset ovatkin 
hyvin tervetulleita hyödyn-
tämään palvelua, jos heillä 
on tarvetta palkata työnte-
kijä vaikkapa ikkunanpesua 

tai remonttia varten.
Palveluun voi luoda työpaik-
kailmoituksen itse tai ottaa 
yhteyttä suoraan meklariin, 
jos haluaa hänen hoitavan 
työntekijän etsimisen.

Ensimmäiset työt 
kohdanneet tekijänsä

jo viisi vuotta ennen pan-
dojen saapumista.
Pandat asettuivat sinne 
edellisenä keväänä.
Ähtärissäkin aloitettiin vilje-
lykokeilut jo vuotta ennen, 
kuin pandat tulivat. Luok-
kakallio ja silloinen eläin-
puiston intendentti Mauno 
Seppäkoski juttelivat, että 
pandat elävät vuoristossa, 
missä on lunta ja pakkasta, 
ja siellä on bambuja. Eivät-
kö ne kasvaisi Suomessa-
kin?
Suurin ero vuoriston ja 
Ähtärin olosuhteissa on 
lumen määrä ja ilman kos-
teus. Vuoristossa ilma on 

kosteampaa ja siellä sataa 
runsaasti lunta, joka pitää 
maan roudattomana.
Luokkakallioa on peltoa 
rantaan asti. Joskus oli aja-
tuksissa, että voisi istuttaa 
pellon täyteen bambua, jos 
se ne olisivat menestyneet 
ja erityisesti maistuisivat 
pandoille.
Isot taimet maksavat vä-
hintään kympin. Jos heh-
taarille laittaisi viisi tuhatta 
tainta tuolla hinnalla, tämä 
kaikki maksaisi jo 50 000 
euroa. Bambua pitäisi kas-
vaa viiden hehtaarin alalla. 
Sillä syötettäisiin läpi vuo-
den kaksi pandaa.
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Tiina Tarkkonen ja Esa Vuorenmaa kertoivat, kuinka Ähtärissä ollan esisuunnitelmalla menossa Matkalla kohti metsämaailmaa.

Matkalla kohti metsämaail-
maa ollaan Leader-hankeel-
la, joka on ideoitu Ähtärissä 
eri tahojen yhteistyönä 
professori Jukka Salon aloit-
teen pohjalta.
Suomi elää metsästä. Kui-
tenkin maasta puuttuu 
paikka, jossa voi ohjatus-
ti tutustua suomalaiseen 
metsänhoitoon, kasveihin, 
elämiin ja kaiken sen mer-
kitykseen maapallon hyvin-
voinnille.
Matkalla kohti Metsämaail-
maa on tänä ja ensi vuonna 
toteutettava hanke Metsä-
maailman toiminnan suun-
nitteluun ja sitä tukevien 
selvitysten sekä jatkosuun-

nitelmien tekemiseen.
Hankkeessa kootaan yh-
teen laajan verkoston osaa-
minen. Metsämaailmaa 
kehittämään ovat lähdössä 
Ähtärin eläinpuisto, Sedu, 
Tuki- ja osaamiskeskus 
Eskoo sekä asiantuntijaver-
kosto eri korkeakouluista.
Hankesuunnitelmaan on 
saatu mielipiteitä myös 
Ähtärin kaupungilta. Snow-
Panda Education and Re-
search Consortium-hanke 
osallistuu siltä osin, kun se 
liittyy heidän tavoitteisiin-
sa. Tämän koordinaattorina 
toimii Esa Vuorenmaa, joka 
hoitaa myös yliopisto- ja 
korkeakouluyhteistyötä.

Hankekoordinaattori Tiina 
Tarkkosen mukaan uusia 
yhteistyökumppaneita voi 
liittyä Matkalla kohti Met-
sämaailmaa-hankkeeseen 
mukaan. Sitä vie eteenpäin 
Ähtäri Zoo Resort Oy yh-
dessä asiantuntijakumppa-
niensa kanssa.
- Tämän vuoksi Matkal-
le kohti metsämaailmaan 
tarvitaan niin vahva toi-
mintasuunnitelma kuin 
strategiakin sekä rahoitus-
suunnitelma, jotta voidaan 
laittaa toimintaa käyntiin, 
sanoi pari vuotta ikään kuin 
asian päällä ollut projekti-
päällikkö Esa Vuorenmaa.
Hankkeen tuloksia ovat 

ensisijaisesti Metsämaail-
maa tukevat selvitykset ja 
suunnitelmat yksiin kansiin 
koottuina.
Suunnitteilla on Ähtärissä 
pidettävä Mikä on Metsä-
maailma-seminaari, jonka 
ajankohta ja toteutustapa 
ovat vielä avoimina.
Hanke liittyy EU:n Manner-
Suomen Maaseudun kehit-
täisohjelmaan ja siihen on 
haettu Leaderrahoitusta 
Kuudestaan ry:ltä, joka on 
osaltaan puoltanut hanket-
ta.

Käymällä ja virtuaalisesti

Tekniikka ja kaikki puitteet 

Ähtäri on matkalla kohti Metsämaailmaa

aiotaan saada siihen kun-
toon, että Metsämaailmaa 
voidaan jakaa läsnäolon li-
säksi virtuaalisesti.
- Ähtärissä ja lähiseudul-
la on kaikki suomalaisesta 
metsästä, puun halaami-
sesta, hoitoon ja hakkuu-
seen. Tuomarniemellä on 
modernia metsänhoitoa 
ja metsätalouden histori-
aa. Sieltä löytyvät vaikkapa 
puulajipuisto sekä Ähtäri 
Zoossa ovat kaikki Pohjolan 
eläimet, selvitti Vuoren-
maa.
Tästä kaikesta aiotaan saa-
da kokonaisuus. Oli sitten 
ammattilainen, päiväko-
tilapsi tai koululainen Äh-

täristä löytyy kaikki, mitä 
hän haluaa metsästä tietää. 
Tätä kaikkea ryhdytään hy-
vin varhaisessa vaiheessa 
paketoimaan.
Metsämaailmasta aiotaan 
saada tärkeä kumppani niin 
kouluille kuin tutkijoillekin.
Metsämaailma jakautuu 
ikään kuin kolmeen eri 
laatikkoon. On fyysinen 
metsämaailma, joka käsit-
tää valmiita yleisökohteita, 
joita voi sovitusti kehittää 
Metsämaailma-kohteina. 
Sitten on palvelullinen Met-
sämaailma, joka sisältää 
opastus- ja ohjelmapalve-
luita. Kolmas on virtuaali-
nen Metsämaailma, jossa 
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Ähtärin Yrittäjät tempaisivat viime viikolla keräämäl-
lä tienvierustoilta roskia. Mukana oli myös muitakin 
innokkaita roskien kerääjiä.
Roskia kertyi kymmeniä säkkejä. Kuten yksi kerääjistä 
totesi, vielä jäi paljon keräämättä.
Roskia nosteltiin säkkeihin muun muassa Töysäntien 
että Virtaintien varsilta. Sieltä yhden kolmikon saalis 
oli jopa kuusi säkillistä roskaa.

Yrittäjät keräsivät 
säkkikaupalla roskia

Tässä kokoonnuttiin yhteen valmiina lähtemään ke-
räämään roskia tienvieriltä. Roskaa saatiin paljon 
säkkeihin yhden illan aikana. KUVA: Leena Mäenpää

Kunnanjohtajaksi hakivat:
Alaheikka Risto, Ekonomi (KTM)
Eliasson Marianne, Sairaanhoitaja (AMK)
Kallio Marjaana, Liikuntatieteiden maisteri
Karjalainen Olli-Pekka, Valtiotieteden maisteri
Kiviaho Timo, Ekonomi (KTM)
Kuisti Jenni, Sosionomi (AMK)
Mattila Kalle, Hallintotieteiden maisteri
Nokua-Keisanen-Eveliina, Kasvatustieteen maisteri
Pelkonen Tiina, Liiketalouden YAMK
Petäjäniemi Aapo, Kauppatieteiden kandidaatti
Puolijoki Teemu, Yhteiskuntieteiden maisteri
Rantala Vesa, Hallintotieteiden maisteri
Rantanen Virpi, Terveystieteiden maisteri
Tervo Janne, Yhteiskuntieteiden kandidaatti
Vertainen Mika, Hallintotieteiden maisteri
Viitasaari Markku, Filosofian lisensiaattti
Wasastjerna Jan, Diplomi-insinööri (Master of scien-
ce)
SUOSTUMUKSEN JÄTTÄNEET
Pihlajamäki Maija, Hallintotieteen maisteri
Tiala Kati, Kasvatustieteen maisteri
Tapio Seppä-Lassila KTM, FM

Kuortaneen kunnan avoinna olevaan kunnanjohtajan 
virkaan tuli määräaikaan mennessä 17 hakemusta. Li-
säksi suostumuksensa on jättänyt kolme henkilöä.
Nykyisen kunnanjohtajan Pentti Turusen virkasuhteen 
viimeinen päivä on tammikuun lopussa. Hän siirtyy vi-
rallisesti eläkkeelle helmikuun alusta.

20 haluaa 
Kuortaneen kunnanjohtajaksi

Kevät on tuonut rentukoita. Ähtäri Zoossa pääsee kiertä-
mään luonnonmukaisessa ympäristössä ja tustua luontoon 
ja Pohjolan eri eläinlajeihin.

Suomi elää metsästä. Puuta on paljon Ähtäristä voisi tulla 
paikka,missä voi laajasti tutustua metsäiseen maailmaan 
niin tutkimuspuolella kuin eri käyntikohtein.

Ähtäri on matkalla kohti Metsämaailmaa

verkossa on luonto-ja ym-
päristökasvatusmateriaali-
en kokonaisuus.
Punaisena lankana kulkee 
ympäristökasvatus ja elä-
myksellisyys. Kaikille suo-
malaisille ja myös jatkossa 
kansainvälisesti halutaan 
oppimista ja ikimuistoisia 
kokemuksia suomalaisesta 
metsästä.

Esisuunnitelmalla edetään

Nyt ollaan esisuunnittelu-
vaihessa, jossa selvitetään, 
mitä metsätalouden ja 
metsään liittyvän toimin-
nan osa-alueita voitaisiin 
esitellä ja miten.

Tuloksena aiotaan saada 
realistinen Metsämaailman 
toteuttamissuunitelma ja 
siihen liittyviä kustannus-
laskelmia.
Samalla selvitetään, millai-
nen olisi sopivin organisaa-
tio tulevaisuuden Metsä-
maailmaa hallinnoimaan.
Yksi tärkeä näkökohta 
hankkeessa on se, miten 
tästä kaikesta tehdään lii-
ketoimintaa. Hankkeen 
lopputulemana on alustava 
Metsämaailman liiketoi-
mintasuunnitelma.
Iso osa on virtuaalisessa 
osaamisessa, johon etsi-
tään tekijä ostopalveluna. 
Metsämaailmaa valmiste-

levan työryhmän käyttöön 
tulee pilvipalvelu ja inter-
net-sivut. Yhdessä viedään 
ideoita eeenpäin.
Tiina Tarkkosen työnantaja-
na ja hankkeen hallinnoija-
na on Ähtäri Zoo Resort Oy. 
Hän tekee puolet työajas-
taan hankekoordinaattori-
na ja toimii toisen puolen 
eläinpuiston puutarhurina.
Arboristiopintojen myötä 
on yhteys Tuomarniemeen, 
joten hyvät tukijoukot löy-
tyvät siltäkin puolelta.
Vuorenmaa pitää käsissään 
tutkimusverkostoa, korkea-
kouluyhteistyötä eri profes-
sorien kanssa, joita on mu-
kana asiantuntijaryhmässä. 

Vaikka tutkimus on Ähtärin 
Metsämaailmassa taustal-
la, niin maailmasta halu-
taan sopivaa niin kouluille 
kuin päiväkodeille ja kaikille 
suomalaisilleperheille.
Ähtärissä on hyvä yhteistyö 
Kiinaan. Vuorenmaan mu-
kaan myös heidän kanssaan 
aloitetaan Metsämaailman 
kanssakäymistä.
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Alavuden kalastusseuran talkooväen ansiosta on Vähäjärven rantaan, Alavus Areenan 
kohtaan saatu 25 metriä leveä onkiterassi.

Alavudenjärven eteläosasta on otettu vesikasvillisuutta pois. Tältä keväältä työt päättyivät 
viime viikolla, joten kaivinkonetta ei rannalla enää näkynyt. KUVA: Tmo Rintala

Pahajoen kosteikko ja luontopolku kiinnostavat liikkujia. 
Tarkoituksena on tehdä myös kosteikolta toiselle pyöräreit-
tejä. KUVA: Timo Rintala

Projektipäällikkö Timo Rintala selvitti Lasikodassa, mitä 
kaikkea on tehty Alavudenjärven hyväksi. Vuosien varrella 
hankkeiden yhteissumma on jo likemmäksi miljoona euroa, 
josta on saatu puolet avustuksina.

Alavudenjärvi ja sen ym-
päristö ovat muuttuneet 
oleellisesti viime vuosina. 
Tämän kevään rantakun-
nostukset on nyt tehty ke-
vätniittoa lukuunottamatta, 
ja kaivinkone poistui viime 
viikolla Pänkälänlahdelta, 
josta on otettu vesikasvus-
toa juurineen pois.
Alavudella on valmistumas-
sa houkutteleva uusi asun-
toalue, Aurinkoranta, jonka 
tontteja parhaillaan myy-
dään huutokaupalla. Sitä 
vastapäätä näkyy Ansio-
niemi, jonka rannat olivat 
risuttuneet ja heinittyneet 
niin, ettei niitä pystynyt 
niittämään järveltä päin 
niittokoneella. Nyt tämäkin 
niemi on siisti.
Projektipäällikkö Timo 
Rintala laski, että kaikkien 
kymmenen eri hankkeiden 
yhteenlasketut budjetit lä-
hestyvät jo miljoonaa euroa 
ja niihin on saatu yli puolet 
tukea. Nämä ovat tuoneet 
alueelle työtä ja lisänneet 
virkistyskäyttöä sekä paran-
taneet vesistömme tilaa, 
joten hankkeille on ollut 
tilausta.
Ensin oli selvityshanke 
Rantojen virkistyskäytön li-
sääminen osana Alavuden 
keskustan kehittämistä, 
joka päättyi vuoden 2017 
elokuussa.
Alavudenjärven kunnos-
tushanke on saanut nyt 
huhtikuussa Elyltä uuden 
avustuspäätöksen järven 
kunnostuksen loppuun-
saattamiseksi, 199 943 
euroa. Avustuspäätös 
mahdollistaa kaupungin 
omarahoitusosuuden kans-
sa ruoppausten, niittojen 
ja nuottausten eli suunni-
telmien mukaisten toimen-
piteiden valmiiksi saatta-
misen. Avustuspäätös on 
voimassa ensi vuoden lop-
puun saakka.
Nyt on Rintalan mukaan 
mahdollisuus vielä ensi tal-
vena ruopata 74 000 kuu-
tiota massaa järven etelä-
osasta kahdelta erilliseltä 
alueelta. Traktorikuormissa 
massan siirtely tarkoittaa 
noin 7 400 kuormaa.
Läjitysalueita on ranta-alu-
eille suunnniteltuina 12,5 
hehtaaria. Näillä siirtomas-
soilla parannetaan myös 
ranta-alueiden alavien pel-
tojen viljelymahdollisuuk-
sia jatkossa.

Kosteikkoja suunnitteilla

Kosteikkojen toimintaperi-
aate on pidättää ja hidastaa 
valuvia ravinteita ja kiinto-
aineita. Ylimääräist ravin-
teet, enimmäkseen typpi 
ja fosfori sekä kiintoaineet 
päästessään vesistöihin 
kiihdyttävät vesikasvilli-
suutta ja umpeenkasvua.
Kaksi kosteikkoa on valmii-
na. Kuusi on suunnitteilla.
Vielä 22 on ikään kuin löy-
tämättä. Myös kosteikko-
jen ”metsästys” jatkuu, jos 
hanke saa kaupungin suos-
tumuksen jatkolle.
Alauden kaupunki on saa-
nut Elyltä avustusrahoi-
tusta, joka mahdollistaa 
järvenkunnostushankkeen 
toimien lisäksi etsiä kos-
teikkokohteita ja ikään kuin 
ilmiantaa ne Elylle. Elyn asi-

antuntijat tarkistavat, ovat-
ko kosteikot ehdot täyttäviä 
ja kilpailuttaa sekä rahoit-
taa suunnittelun.
Kun Rintala teetti toimen-
pidesuunnitelman koko 
Alavudenjärven valuma-
alueelle, siinä suositeltiin 
muun muassa 30 erillistä 
kosteikkoa kunnostettaviksi 
tai rakennettaviksi vesistö-
jemme hyväksi.
Ensi vuonna on tulossa val-
takunnallisesti jakoon ns. Ei 
tuotannollista maatalous-
tukea aktiiviviljelijöille kos-
teikkorahoituksiin. Viimeksi 
kolme vuotta sitten rahat 
haettiin heti aivan kaikki. 
Alavudella on etulyöntiase-
ma niillä, joilla suunnitel-
mat ovat valmiina.
Alueelle rekennettujen kos-
teikkojen kustannusarvio 
on ollut noin 30 000 euroa, 
johon on tähän asti tullut 
tuki lähes sataprosenttise-
na. Jos kosteikko saadaan 
työn alle, se tuo alueelle 
rahaa ja työtä sekä pitää 
ympäristöä kunnossa; siis-
teyttää maisemien lutakoi-
ta ja rämeikköjä. Kiintoaine 
ja ylimääräisset ravinteet 
saadaan kosteikoilla osit-
tain kiinni.

Vesi vaihtuu kuukaudessa

Alavudenjärvi on nyt koh-
talaisessa kunnossa. Sen 
pelastus on aktiivinen kun-
nostustoiminta ja nopea 
läpivirtaus. Järvi vaihtaa 
kuukaudessa vetensä.
Lasikodasta näkyi, kuinka 
pitkälle matonpesupaikalta 
Aurinkorantaan päin ranta-
aluetta on savotoitu ja siir-
retty juuristoa rannalle sekä 
laitettu rantaa hienoon 
kuntoon rantaväylineen ja 
valoineen.
Järven kuntoa on kohen-
nettu myös nuottaamalla 
eli poistamalla siitä roska-
kalaa. Nuottalautta on taas 
tarkoitus laittaa syksyllä 
vesille, kun vedet jäähty-
vät alle viiden asteen. Kalat 
menevät silloin syväntei-
siin, parveutuvat ja jäävät 
helpommin nuottaan.
Roskakalaa pitäisi ottaa 

pois joka vuosi. Lahnaa ui 
vieläkin järvessä runsaasti. 
On toki huomattu ahven- ja 
kuhakannan vahvistumista.
Viime talvena järvestä saa-
tiin pilkillä ahventa ja kuhaa 
jo entistä runsaammin. Pro-
jektipäällikkö Timo Rintalan 
silmiä hiveli, kun hän näki 
pari, kolme venekuntaa 
järvellä kokemassa pyydyk-
siään.
Vielä kesäkuun alkupuolella 
Rintalan on tarkoitus niittää 
niitä rantoja alueilla, jois-
sa koneet ovat ovat pois-
taneet rantakasvillisuutta 
juuristoineen. Kun vesi on 
nyt korkealla, ja kasvukausi 
on käynnistymässä, vesi-
kasvustoa eli heinää ei näy. 
Sitä on rantamilla nousussa 
kuin pantana siellä, mihin 
koneen kauha ei ole yltä-
nyt.

Kunnostusta Pahajoelle

Vielä on tarkoitus selvitellä 
kunnotusmahdollisuuksia 
Pahajoelle. Se menee Mar-
tinkoskelle saakka Lapuan-
jokena, mutta muuttuu Pa-
hajoeksi kohti Sapsalampea 
haarautuen Miekkaojaksi
mennessään Miekkajär-
veen.
Pahajoella tutkimuksia on 
jo aloitettu virtavesistöjen 
kunnostukseen erikoistu-
neen firman Apajax Oy:n 
kanssa.Vesialuetta on tut-
kittu kumiveneellä, lähinnä 
pohja-aineita ja virtaus-
määriä selvittäen tulvan ja 
kuivan veden aikaan.
Ongelmana on, että joki 
kuivaa kesällä. Sinne on 
tarkoitus saada hidasteita, 
pohjapatoja ja sorastuksia 
ja kaloille kutupaikkoja. 
Kunnostuksista ja kanoot-
tiretkistä on puhuttu jo 
parisenkymmentä vuotta. 
Jokialueelle tehtyjä vanho-
ja alustavia suunnitelmia 
käytetään hyödyksi ja päivi-
tetään samalla.
Tehtyjen selvitystöiden pe-
rusteella laaditaan raportti, 
mitä kunnostustoimia Pa-
hajoki edellyttää, että jo-
keen saadaan palautettua 
järvitaimen ja jokirapu sekä 

miten joki saadaan parem-
paan ja monipuolisempaan 
virkistyskäyttöön.
Nyt jo on Alavudenjärven 
eteläosaan rakennettu Pa-
hajoen havainnekosteikko 
ja luontopolku, jotka kiin-
nostavat ja liikuttavat ihmi-
siä.
Paljon on vielä tulossa ja 
suunnitteilla. Suunnitel-
tu on jo kolmen kosteikon 
pyöräilyreitti havainnoillis-
tamaan kosteikkojen tarkoi-
tusta ja rakennelmia. Uusin 

Alavudenjärven hyväksi on tehty jo paljon

ehdotelma on yhdentoista 
sillan pyöräilyreitti Pahajo-
en jokireitin yhteyteen Ala-
vudenjärven ja Sapsalam-
men välille, monipuoliseen
ja kauniiseen maalaismai-
semaan.
Nuottauksissa on aktiivis-
ta yhteistyötä tehty Sap-
salammen kalastusseuran 
kanssa.
Alavudenjärven kalastus-
seura on saatu aktivoitua 
uudelleen ”käynnistetyksi”. 
Jos seuran esitys Patentti- 

ja rekisterihallituksessa me-
nee läpi, nimenä on jatkos-
sa Alavuden kalastusseura. 
Kalastusseuran talkooväen 
ansiosta on saatu uusi 25 
metriä leveä onkiterassi 
Vähäjärven rantaan Alavus 
Areenan kohtaan. Seuran 
jäsenet ovat järjestäneet 
kursseja koulujen oppilaille 
Vähäjärven uusilla laitureil-
la ja nyt myös turvallisem-
malla onkiterassilla.
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Vain savuavat rauniot jäivät jäljelle Alavuden seurantalon rajusta tulipalosta.

Vielä maanantaina puolen 
päivän jälkeen täysin tuhou-
tuneen Alavuden seuranta-
lon tontilla savusi. Vain kor-
kea hormi oli jäljellä.
Hälytys Kuortaneentiellä 
olevalle palopaikalle, kan-
tatie 66:n varteen tuli sun-
nuntai-iltana ennen kah-
deksaa. Koska palopaikka 
oli lähellä paloasemaa, en-
simmäinen sammutusauto 
oli paikalla jo muutaman 
minuutin kuluttua.
Rakennuksen viime marras-
kuussa ostanut Terho Riiho 
oli vakuuttunut siitä, että 
tulipalo oli tahallaan syty-
tetty. Maanantaina puo-
lenpäivän jälkeen paikalla 
olivat poliisit tutkimassa 
palon syttymissyytä. Vielä 
oli kuitenkin kyse oli nor-
maalista palonsyyn tutkin-
nasta.
Riiho on todennut, että ra-
kennuksessa ei ollut säh-
köjä, eikä myöskään ollut 
ukonilma, joten hänen mu-
kaansa rakennus ei ole voi-
nut syttyä itsestään. Seu-
rantalo ei ollut vakuutettu. 
Sunnuntai-iltana tuuli, ja 
palo eteni joutuin, ja koko 
rakennus oli pian tulessa. 
Kauan ei mennyt siinä, kun 
katto romahti. Myös tontil-

Raju tulipalo poltti seurantalon raunioiksi

Visenttipariskunta Myy ja Make ovat saaneet ensimmäisen yhteisen jälkeläisen, 
potran vasikan, joka on nimetty Hectoriksi.

Ähtäri Zoon visenttiparis-
kunta Myy ja Make ovat 
saaneet ensimmäisen yh-
teisen jälkeläisen.
Toukokuun 25. päivä synty-
nyt vasikka on reipas poika, 
joka on nimetty Hectoriksi.
Visentit on siirretty Ähtä-
rin eläinpuistoon Tallinnan 
eläintarhasta. Make on tul-
lut noin kymmenen vuotta 
sitten. Nyt Make on 17-
vuotias komea uros.
Myy-naaras siirrettiin kaksi 
vuotta sitten. Silloin sen ma-
hassa tuli sittemmin Ähtäri 
Zoossa syntynyt Mymmeli-
tyttö. Myy on 6-vuotias.
Laumassa on neljä upeaa 
eläintä: Myy, Make, Mym-
meli ja Hector.
- Myy pitää vielä tarkkaan 
uutta vasikkaansa silmällä 
ja ohjaa sen usein rauhal-
lisempaan takanurkkaan, 
mutta antaa ajoittain jo tul-
la aitauksen etualalle, ker-
toi Ähtäri Zoon intendentti 
Heini Niinimäki.
Alun perin visentti on elänyt 
suuressa osassa Euroop-
paa villinä. Vähitellen se 
on hävinnyt elinalueiden-
sa supistuessa ja lopulta 
metsästetty sukupuuttoon 
1900-luvun alussa viimei-
siltä elinalueillaan, joita oli 
muun muassa Puolassa.
Eri eläintarhoissa syntynei-

Visenttipari 
sai jälkikasvua

la olevia rakennuksia paloi, 
mutta Riihon omistuksessa 
ollut ns. Toivosen talo säilyi 
palossa.
Kuten palomestari Marko 
Latvala Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitokselta totesi, 
vaarana oli myös lähellä 
olevien omakotitalojen syt-
tyminen. Ne saatiin pelas-
tettua palamiselta.
Ainakin 15 paloautoa oli 
sammuttamassa paloa. Au-
toja oli Virroilta saakka.
Palopaikalla sunnuntai-
iltana oli runsaasti väkeä. 
Palopaikkaa kuvaamassa ja 
Alavuden nuorisoseuranai-
kaista taloa muistelemassa 
kävi vielä maanantainakin 
paljon ihmisiä.
Monelle paloi osa nuo-
ruutta tuhkaksi. Talo on 
ollut kohtaamispaikka, eri 
tapahtumien paikka ja eri-
tyisesti tanssipaikka, jossa 
moni kuulu solisti on käy-
nyt esiintymässä. Viimeiset 
pari vuotta talo on ollut 
tyhjillään.
Alavuden nuorisoseura ei 
ole toiminut talossa enää 
pitkään aikaan. Sillä on 
toisaalla vuokrattuna ti-
laa, jossa on nuorisoeuran 
tarpeistoa ja myös arkisto. 
Nämä säilyivät näin tulipa-
lolta.

den, noin 50 yksilön avulla, 
visentti on saatu palautet-
tua useille entisille esiinty-
misalueilleen.
Nykyisin luonnossa elää 
arviolta yli 4 000 yksilöä 
ja uhanalaisuusluokitus 

Luonto on voimauttanut ihmisiä kaikkina aikoina. Mil-
lainen on sinun suhteesi luontoon?
Millainen oli luontosuhteesi lapsena? Mikä luonnossa 
voimauttaa? Mitä luonto sinulle antaa?
Kirjoita muistosi ja lähetä se meille. Voit lähettää 
myös valokuvia. Kirjoituksia ja kuvia otamme vastaan 
31.8.2020 saakka. 

Kirjoittajien ja kuvien lähettäjien kesken arvomme pal-
kintoja.
Pääpalkintona arvomme kolme Lasse J. Laineen Suo-
men luonto Tunnistusopas -kirjaa. Lisäksi arvomme pie-
nempiä tuotepalkintoja.

Lisätietoja ja lähetysosoite:

https://www.muistiyhdistys.fi/kortteleihin-kulttuuria/
luontomuistot-kampanja

Jaa 
voimauttavimmat 
luontomuistosi 

on voitu muuttaa erittäin 
uhanalaisesta vaarantu-
neeksi.

                huom. MAINOSTAJA,

       TIESITHÄN ETTÄ LEHTEMME 
              JAETAAN ILMAISEKSI                      
JOKA TALOUTEEN - JOKA TORSTAI.

          Ota yhteyttä: 0400 615 688 tai 
              info@lakeudenportti.com
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VUOKRATAAN            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT

   VUOKRATAAN
 KAKSIO, KOLMIO, 
      ALAVUDEN
    KESKUSTASTA

            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
          E-L ALAVUS , ABC Bingo, peruttu toistaiseksi. 

Töysän Karjalaiset ry tiedottaa: Kerhot, tapaamiset ja kokoukset 
on peruttu keväältä. Lumivaarajuhlaa Töysässä 16.8.2020 valmis-
telemme. Seuratkaa ilmoitteluamme tällä palstalla! "Isovanhem-
piamme käskettiin jättämään kotinsa lopullisesti, sinua pyydetään 
pysymään kotona toistaiseksi. Kyl sie pärjäät." 

Lisätied. 0500 775 053

VUOKRATAAN ASUNTO (ent. Pollarin koulu)

Kysy lisää ! 0400 320 682

ALAVUDEN SEUDUN SYDÄNYHDISTYS tekee kesäretken Porvoo-
seen 21.-22.7.2020.Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset: Erkki 
Kätkä 0407659034.Retken kokonaishinta 200e/hlö.JOS KORONA 
SALLII.

APV JALKAPALLO – Verkkarit/tuulipuvut taas mahdollista hankkia 
vanhalla systeemillä. Verkkarit aikuiset housu 29e ja takki 38e, 
junnut housu 25e ja takki 34e sekä tuulipuku aikuiset housu 29e 
ja takki 40e, junnut housu 25e ja takki 38e. Mallit Urheiluaallossa, 
joka hoitaa tilauksen, myynnin ja toimitukset. Ensimmäinen tilaus 
tehdään maanantaina 1.6.2020.

Töysä-Seuran tiedotuksia. Töysä-Päivä järjestetään 2.8. Museolla 
pärekattotalkoot heinäkuussa. Töysän museo avoinna heinäkuus-
sa. Kotiseudun Kasvot nro 14 on ilmestynyt. Tarkemmat tiedot 
kotisivulta www.toysa-seura.fi.

Suomenselän Samoilijat ry Kaikille avoin ja maksuton 4-osainen 
suunnistuksen lajikokeilu kaikenikäisille alkaa pe 5.6.2020 klo 
18.00 sairaalan parkkipaikalta aiheena kartta, maaston ja kartan 
merkit ja kartan suunnastaminen. Harjoituspaikalla on rastilippu 
tien varressa opasteena. Kompassin puute ei ole este, sillä sen 
saa lainaksi ohjaajilta. Turvavälit huomioidaan. Kts. lisätiedot fa-
cebookista @suomenselansamoilijat (julkinen).
Suomenselän Samoilijat ry Kaikille avoin ja maksuton Kajakkime-
lonnan lajikokeilu ma 8.6.2020 ; 1. ryhmä klo 18.00 ja 2. ryhmä 
klo 19.00 Ähtärissä Ouluveden Lamminkujan uimarannassa Pöy-
hösen alueella. Mukaan mahtuu 7 hlö/ryhmä. Ikä vähintään 13 
vuotta ja koko S – XL. Alle 18-vuotiaat huoltajan luvalla. Ilmoit-
tautumiset (välttämätön) ja tiedustelut puh. 040 5452 913/Tapio. 
Säävaraus. Turvavälit huomioidaan. Kts. lisätiedot facebookista @
suomenselansamoilijat (julkinen).

TÖYSÄN TALSIJAT: Kevätkokous/parlamentti Heikin tuvalla 9.6 
klo 19.00. Esillä sääntömääräiset asiat ja suunnitellaan tulevaa 
toimintaa. Arvontaa talven aikana hiihtotapahtumissa mukana 
olleiden kesken. Kaikki tervetulleita. Tied. Markku Akonniemi 
0400262574

APV JALKAPALLO – P8-joukkueen (2012 syntyneet) ja Pallokoulun 
(2013 ja myöhemmin syntyneiden) aloituspalaveri maanantaina 
1.6.2020 klo 18 keskustan kentällä (HUOM !!  Paikka). Ilmoittautu-
miset etukäteen Mikko Järvenpää/mijarve@gmail.com tai timo.
raisio@galileo.fi myös paikanpäällä voi ilmoittautua. Pelaajien 
ei tarvitse olla ensimmäisessä kokoontumisessa paikalla, mutta 
ainakin toinen kaikkien halukkaiden vanhemmista olisi hyvä olla 
paikalla. Pallokouluun voi osallistua myös 2012 syntyneet, jotka 
eivät halua mukaan joukkuetoimintaan.

         Eläkeliitto Alavuden yhdistys, Eläkeliitto käynnistää 50-
vuotisjuhlavuotensa merkeissä yhdistyksillensä jäsenhankintakil-
pailun 1.5.-31.12.2020. EL:n jäsenet voivat osallistua kilpailuun 
hankkimalla omalle yhdistykselleen yhden tai useamman jäsenen 
ko. ajankohtana ja kirjaamalla heidät jäsenhankintalomakkee-
seen, joita saa pj. Lasse Anttilalta, 0400866549 tai Eeva Huhtalta, 
0407383932. Eläkeliitto arpoo kaikkien jäsenhankintaan osallistu-
neiden kesken ensi vuoden alussa Lehmirannan lomia sekä palkit-
see lisäksi eniten jäseniä hankkineen henkilön. Lisäksi Alavuden 
yhdistys antaa jokaiselle, joka hankkii tänä vuonna uuden jäsenen 
ja jäseneksi liittyvälle kahvipaketin. Onnea jäsenhankintaan. Toi-
vottavasti pian pystymme aloittamaan toimintamme. 

Hirvikävelyt Alavuden Länsimajalla pe.5.6 klo. 18.00. Lisät. Puh. 
040-5858151.

Liikuntaryhmä, Voimaa vanhuuteen, VESITORNIN TOIMITILAN 
VERANNALLA TO 4.6. KLO 11.00 – 12.00, OHJAAJANA RAAKEL 
VILJANMAA  KAHVITTELU. Lauletaan Suvivirsi.  Tervetuloa! 

Rajoitettu määrä kausikortteja (70€) 
myynnissä Urheiluaallossa nyt!

Vain ostamalla kausikortin varmistat  
paikkasi katsomossa kaudella 2020! 

Kertalippu (10€) ostettavissa portilta vain, 
jos katsomossa on rajoitusten  

puitteissa tilaa. 

Ykköspesiksen ensimmäinen harjoituspeli 
APV-JymyJussit 

ke 17.6. klo 18.00 Montulla.  
Liput 10 eur. Kausikortilla myös  

harjoituspeliin ilmaiseksi!

@apvpesis
@apvpesapallo

Ykköspesiskausi alkaa!

APV Pesäpallo

EL Kuortaneen yhd. ja Kuortane Golfin järjestämät Eläkeliiton 
Etelä-Pohjanmaan piirin jäsenten golfkisat 26.6.2020 klo 10.00-
15.00 Kuortane Golf, Vierteentie 89, 63130 Mäyry Vieraspelaajat, 
joilla ei Kuortane Golfin pelioikeutta 55 € ja pelioikeudelliset ja 
Kuortane Golfin jäsenet 25 € Lisätietoja antaa: Pauli Lampinen 
puh.0400 520 316 ja Virpi Aho puh. 045 2066 368 

Kirppisralli ja vilttikirppis 18.7.klo 11 - 15 Voit ilmoittautua vari-
koksi (kirpputori kotiosoitteessasi) tai varata vilttipaikan Ylipään 
nurmikentältä. Kartta julkaistaan myöhemmin, ilmoittautumiset 
11.7. mennessä Marita Mäki-Kahra 050-5212004  maritzame-
ri@hotmail.com tai  Sari Ylinen 040-9348246 sarimaija.ylinen@
gmail.com  Toivotaan runsasta osanottoa!
Etukuurtanelaasaset ry:n vuosikokous 25.8. klo 18:00 Ylijoen kou-
lulla Kaikki oman kylän asioista kiinnostuneet, tervetuloa! Mahd. 
kahvitarjoilu 
Alavuden osakaskunnan osakkaat kutsutaan VUOSIKOKOUK-
SEEN, joka pidetään Alavuden kaupungintalon valtuustosalissa 
torstaina 25.06.2020 alkaen klo 9.00. Kokouksessa käsitellään 
Alavuden osakaskunnan sääntöjen vuosikokoukselle määräämät 
asiat ja valitaan kaksi ehdokasta Lapuanjoen kalatalousalueen 
hallitukseen. Äänestysoikeuden kokouksessa saa esittämällä lain-
huudon kiinteistöön, jolla on osuus osakaskunnan yhteisiin. Ko-
kouksen järjestäytymisen helpottamiseksi valtakirjoissa on oltava 
täydellinen tilan tunnus muotoa esim. "Tilan nimi - 10-401-xx-xxx" 
tarkistamisen helpottamiseksi.  Jos tilan tunnusnumero on väärin 
ei tilaa jatkoselvitetä. Kokouksen esityslista ja samoin kokouksen 
jälkeen pöytäkirja on saatavilla sähköpostilla tai kirjeenä Timo 
Raisiolta 0400-598017/ timo.raisio@galileo.fi. Koronatilanteesta 
johtuen kokouksen osanottajat ilmoittautuvat ja valtakirjat toimi-
tetaan etukäteen sähköpostiin timo.raisio@galileo.fi.
TÖYSÄN TALSIJAT: Kesän ensimmäinen O-P pyöräily pyöräillään 
Tuurinkosken laavulle to 4.6. Lähdetään Töysän torilta klo 19.00. 
Tarjoilua. Tied. Markku Akonniemi 0400262574

Alavuden Urheiluautoilijat Ry Sääntömääräinen vuosikokous 
maanantaina 15.6.20 klo 19 Asunmaa Racing:in hallilla osoittees-
sa Rekolanrinki 2, 63300 Alavus. Tervetuloa! 

KAUKOLA-VEHKAJOKI KYLÄSEURAN vuosikokous kylätalolla to 
11.6.2020 klo 19:00.Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.Ter-
vetuloa!

Niinimaan Kalastusseura Ry Vuosikokous jäsenille Alavuden 
ABC:lla 7.6.2020 klo 13.00. Esillä sääntömääräiset asiat. HUOM! 
Osallistujamäärää sisätiloissa saatetaan joutua rajoittamaan! 

            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT

Etukuurtanelaaset ry:n Sarjajouksut maanantaisin 22.6,  29.6 ja 
6.7. Klo 18. Ylipään kentällä Lentilässä. Juoksijoille pillimehu. Vii-
meisellä kerralla Palkintojen jako

                huom. MAINOSTAJA,

       TIESITHÄN ETTÄ LEHTEMME 
              JAETAAN ILMAISEKSI                      
JOKA TALOUTEEN - JOKA TORSTAI.

          Ota yhteyttä: 0400 615 688 tai 
              info@lakeudenportti.com



11Lakeuden Portti

NOSTOT, KULJETUS

MOOTTORISAHAT RENGASALAN PALVELUT

AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO HUONEKALUT

PAIKALLINEN TAKSIPALVELU

FYSIOTERAPIA PALVELUT

Remontoimme seinät, lattiat, katot
ja keittiöt sekä teemme kalusteiden asennusta.

040 665 2070

Kaikkiin kohteisiin.
Myös puusepäntyöt

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

Puh. 010-322 1110

-myynti-huolto-palvelu-
MS201 C-M

650,-
”kevein ammattisaha

nyt huippu edullisesti”

PELTISEPÄN PALVELUT

044-5122021

Uudet hautakivet

Kaiverrustyöt
Kultaus, 
hopeointi ja
entisöinti

reinokellomaki@gmail.com

HAUTAKIVET
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 Veikolta Ähtäristä ilmasta energiaa

ÄHTÄRI, Alatie 29 • p. 06 5337 200 
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13

ILMALÄMPÖPUMPUT
• Energiatehokas A+++
• Toiminta jopa -35oC
• Kuiskaavan hiljainen
• Lämmitys ja jäähdytys
• Puhdasta sisäilmaa
• Kaksoisohjaussiivekkeet
• Sisäänrakennettu Wi-Fi

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄT
Markkinoiden helpoin 
ratkaisu: kauppojen 
jälkeen ammattilaiset 
asentavat paketin 
ja hyödyt täysin 
huoltovapaasta,  
puhtaasta ja 
ilmaisesta aurinko-
energiasta. Kolmi- 
vaiheinen Invertteri-
tekniikka, ei akkuja.

EDULLINEN 
RAHOITUS -
KYSY LISÄÄ!

OTA YHTEYTTÄ - 
KATSOTAAN SINULLE
SOPIVAN KOKOINEN 

RATKAISU

www.scanoffice.fi
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