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MAINOSTA PIKKURAHALLA !   info@lakeudenportti.com

Tarjoukset voimassa 
06.05.2020 saakka tai 
niin kauan kuin varatut 
erät riittävät. Ei           
ennakkovarauksia, ei    
jälleenmyyjille.

77.-

(279,00)

ALOITIMME 
KEVÄTSIIVOUKSEN, 

NYT MALLIKALUSTEITA 
POISTOHINNOIN! 

(299,00)

(109,00)

PÖYTÄ SAVANNAH PYÖREÄ

155.-
(209,00)

- materiaali: eukalyptus/akaasia
- halk. 110cm  ja kork. 75 cm

PÖYTÄ CELLO RENO Ø110CM

KEINU VENLA 3-H MÄNTYÄ HARM.

179.-
KEINU JENNI 3-H MÄNTYÄ
Värit valkoinen ja ruskea

219.-

PEHMUSTE 3-H KEINU JENNI 77.-(119,00)

159.-
PÖYTÄ LILY 100X180CM 
MÄNTY VAALEA AJOPUU

4kpl TUOLI CELLO MARY-JANE POLYROTTINKI

PÖYTÄ CELLO MARILYN 150X90CM 599.-
(719,00)

YHTEENSÄ

(299,00)

Tehdään tästäkin

Valoisa  
Vappu.

Kansanedustaja Mikko Savola  
Vappuna 1.5. klo 14  

Facebook Livessä 
facebook.com/mikko.savola 

Maksaja: Keskustan eduskuntaryhmä
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Perjantai   1.5.        Vappu, Valpuri
                                    
  Lauantai  2.5.         Vuokko, Viivi

Sunnuntai  3.5.      Outi
                                      

Maanantai   4.5 .   Roosa, Ruusu   
 

Tiistai  5.5.               Maini

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  6.5.     Ylermi  
                                       

30 Huhtikuu   2020    04:09              20:35          16 tunti 

01 Toukokuu 2020     04:06              20:38       16,5 tunti 

02 Toukokuu 2020     04:03              20:41       16,5 tunti  

03 Toukokuu 2020     04:00              20:44       16,5 tunti 

04 Toukokuu 2020     03:56              20:47       16,5 tunti 

05 Toukokuu 2020     03:53              20:50       16,5 tunti 

06 Toukokuu 2020     03:51              20:53       16,5 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    30.4.         Mirja, Miia, Mira, Mirjami, Mirka,
                                  Mirkka

TAIVAAN KUTSU.

Vielä aarteita etsien,
käy Hyvä Paimen Taivainen.
Hän kutsuu luokseen oottaen,
Avaatko sydämesi kutsulleen.
..Olet aarre kallisarvoinen.
Jeesus osti sinut itselleen.
Joskus korvat on kuurot,
ei kuulu Jumalan huudot.
Ahdistus kyllä painavi..
Ehkä kutsu jo kuuluisi.
Armahda kansaa,joka nukkuu
ja synteihinsä näin hukkuu.
- - - -  -
Jeesus rakkaudessaan odottaa.
jospa armonsa jo kelpaa.
Älä maallisten perään juokse,
vaan tule Jeesuksen luokse.
Taivastie on kaita tie.
On valon, vapauden tie.
Rauhan,levon satama,
on vain Jeesuksen turvissa.
Muuta tietä kaipaa en,
kuin JEESUS,aarre sydämen.

          Alli Kulju      22.4-20 

 

 
 
 

 

Hammashoidon kiireellisen hoidon 
toimipisteisiin muutoksia 
Maanantaista 27.4.2020 eteenpäin Alavuden hammashoitolan 
kiireellinen vastaanottotoiminta jouduttiin siirtämään remontin alta 
Töysän terveysaseman hammashoitolaan, Senioritie 4, Töysä. 

Kiireellistä vastaanottotoimintaa järjestetään siis edelleenkin 
erityisjärjestelyin ja kiireetön hoito on väliaikaisesti keskeytettynä. 
Hoito keskitetään pelkästään Ähtärin ja Töysän hammashoitoloihin ja 
Alavuden, Kuortaneen ja Soinin hammashoitolat ovat suljettuina. 

Kulku Töysän hammashoitolaan on järjestetty poikkeuksellisesti 
terveysaseman sisäpihan kautta suoraan hammashoitolan 
odotustilaan. Opasteilla ohjataan asiakkaat kulkemaan terveysaseman 
vasemmalta puolelta hammashoitolan väliaikaiselle sisäänkäynnille. 

Myös Ähtärin hammashoitolan osalta on käynti tiloihin muutettu 
poikkeuksellisesti kulkemaan suoraan hoitolan siiven päädyssä 
olevasta ovesta. Paikalla on opasteet ohjaamassa kulkua hoitoon 
saapuville. 

Kiireellisissä särkytapauksissa tai muissa ensiapua vaativissa 
tapauksissa hammashoitoloiden ajanvarauksen tutut 
puhelinnumerot ovat edelleenkin käytössä, vaikka 
vastaanottopiste muuttuukin Alavuden osalta. 
Alavus (Töysä) 06 2525 7982 ja Ähtäri 06 2525 7271 ma-pe 8-15 

Älkää herroina vallit-
ko niitä, jotka teidän 
osallenne ovat tulleet, 
vaan olkaa laumanne 
esikuvana.
1 Piet. 5:3

Suun terveydenhuollon 
kiireellinen vastaanottotoi-
minta on toiminut erityis-
järjestelyin 13.huhtikuuta 
alkaen. Suun terveyden-
huollossa on järjestetty vain 
kiireellistä hoitoa Alavuden 
ja Ähtärin toimipisteissä. 
Kiireetön hoito on väliaikai-
sesti ollut keskeytettynä.
Nyt tämän viikon maanan-
taista eteenpäin tulee ham-
mashoitoloiden vastaan-
ottopisteisiin muutoksia. 
Alavuden osalta kiireellinen 
vastaanottotoiminta joudu-
taan siirtämään remontin 
alta Töysän terveysasemal-
le.
Kiireellistä vastaanotto-
toimintaa järjestetään siis 
edelleenkin erityisjärjes-
telyin ja hoito keskitetään 
pelkästään Ähtärin ja Töy-
sän hammashoitoloihin. 

Hammashoidon pisteisiin muutoksia
Alavuden, Kuortaneen ja 
Soinin hammashoitolat 
ovat suljettuina.
Kulku Töysän hammas-
hoitolaan on järjestetty 
poikkeuksellisesti terveys-
aseman sisäpihan kautta 
suoraan hammashoitolan 
odotustilaan. Hammashoi-
tolaan ei ole kulkuyhteyttä 
terveysaseman muista osis-
ta, ja normaalisti hammas-
hoitolaan johtava kulkureit-
ti on tukittuna.
Opasteilla ohjataan asiak-
kaat kulkemaan terveysase-
man vasemmalta puolelta 
hammashoitolan väliaikai-
selle sisäänkäynnille.
Myös Ähtärin hammas-
hoitolan tiloihin on käynti 
muutettu poikkeuksellisesti 
kulkemaan suoraan hoito-
lan siiven päädyssä olevasta 
ovesta. Paikalla ovat opas-

teet sielläkin ohjaamassa 
kulkua hoitoon saapuville.
Särkytapauksissa ja tai 
muissa ensiapua vaativissa 
tapauksissa pitää olla aina 
arkisin ensin yhteydessä pu-
helimitse suun terveyden-
huollon ajanvaraukseen. 
Tutut puhelinnumerot ovat 
edelleenkin käytössä, vaik-
ka vastaanottopiste muut-
tuukin Alavuden osalta eli 
Alavus (Töysä) 06 2525 7982 
ja Ähtäri 06 2525 7271.
Puhelimessa tapahtuvan 
hoidontarpeen arvion pe-
rusteella annetaan aika tar-
vittaessa kiirevastaanotol-
le. Hoitolaan ei voi saapua 
ilman ajanvarausta, vaan 
yhteydenotto on tehtävä 
aina puhelimitse.
On kerrottava puhelimessa, 
jos on jotain pieniäkin hen-
gitystietulehduksen oireita 

tai henkilö on ollut hiljan 
sairaana tai epäilee altis-
tuneensa koronavirukselle. 
Myös siitä on syytä kertoa, 
jos kuuluu koronavirusin-
fektion kannalta riskiryh-
mään.
On äärimmäisen tärkeää 
kertoa tarkat tiedot aikaa 
varattaessa. Näin osataan 
ottaa huomioon mahdolli-
set erityisjärjestelyt hoito-
tilanteessa.
Kuusiolinna Terveyden ja 
KuusSoTen tiedotuksia on 
nettisiviulla ja Facebookis-
sa. Normaalitoimintaan pa-
luusta ilmoitetaan.

                        LUKIJALLE ILMAINEN -
                  ILMOITTAJALLE EDULLISIN
info@lakeudenportti.com     www.lakeudenportti.com
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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

HAUSKAA 

 VAPPUA!
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Kuortaneen
S-marketissa

Alavuden ja
Ähtärin 
S-marketeissa
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Eepee S-market  yhteisilmoitus 
luettavissa to-su 

myös internetissä: eepee.fi

ma-la 7-21  
su 11-20
Alavus, 
Kuortane
Ähtäri

PIDETÄÄN HUOLTA  TOISISTAMME  KAUPASSA KÄYDESSÄ

JÄÄDÄÄN KOTIIN PIKKUNUHASSAKIN MUISTETAAN TURVAVÄLITPESTÄÄN KÄDET
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Atria Kanan
Sisäfileevarras
hunaja, � kpl
��� g (��,��/kg)

Snellman Kunnon
Nakkimakkarat
��� - ��� g
(�,��-�,��/kg)

Rainbow
Maissi
esikeitetty
��� g (�,��/kg)

to-su etu

Atria
Käristemakkara
� kg

Espanja
Mansikka
��� g (�,��/kg)

�,

��
Snellman 
Maatiaispossun
Pippurinen Fileepihvi
��� g (�,��/kg)

Palvelemme Vapun aattona torstaina normaalisti,
Vapun päivänä perjantaina 1.5. sunnuntain aukioloajoin.

VAPPUPÖYDÄN  
PARHAAT HERKUT.
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Kulta Katriina
Kahvit
��� - ��� g
(�,��-�,��/kg)
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Forssan
Perunasalaatti
��� g (�,��/kg)
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Malviala 
Töysäläinen
Kaakaodonitsi 
ja Vadelmadonitsi
��� g (�,��/kg)

EEPEEN JA KESKUSTAKSIN YHTEISTYÖNÄ 

RUOAN KERÄILY- JA 
KOTIINTOIMITUSPALVELU

Soittamalla 
tilaus numeroon 
0100 84 995 

(1,92€/puhelu + 0,25€/min). 

Numeroon voi 
soittaa 24/7.Helppoja ostoshetkiä

toivottaen,

Palvelu toimii Seinäjoen ulkopuolella jokaisella Eepeen toimialueen 
paikkakunnalla myös Ylistarossa ja Peräseinäjoella,
kahtena päivänä viikossa.

Keräilymaksu  6,90/tilaus ja toimitus alkaen 6€ lähialueelle <6km ja 
siitä pidemmälle aina + 1€/km. Maksutapoina käy kortti ja käteinen, ostoksista 
kirjautuu myös bonus ja maksutapaetu.

Tilaus (ei tupakka, nikotiini- eikä alkoholia sisältäviä -tuotteita) 
sunnuntaina klo 15 mennessä -> toimitus tai nouto tiistaina klo 14 alkaen 
tai keskiviikkona klo 15 mennessä 
-> toimitus tai nouto perjantaina klo 14 alkaen aina ko päivän iltaan saakka.

Alavuden S-marketista
MUOTOFOLIOPALLOTHauskaa

Vappua! 4,50 7,95
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Alavuden seurakunta aloittaa yt-neuvottelut. Tilaisuuksien 
järjestäminen ei ole ollut mahdollista poikkeusolojen ai-
kana. Jumalanpalveluksia ja hartauksia on voinut seurata 
verkossa.

Alavuden seurakunnan 
kirkkoneuvosto on koko-
uksessaan 23. huhtikuuta 
päättänyt aloittaa ytneu-
vottelut koronan aiheutta-
mien tuotannollisten muu-
tosten vuoksi.
Yhteistoimintamenettely 
ei johda irtisanomisiin. Yt-
menettelyn ulkopuolelle 
rajattiin seurakunnan johto 
ja haudankaivuu.
Tilaisuuksien järjestämi-

Alavuden seurakunta
aloittaa yt-neuvottelut

nen ei ole ollut mahdollista 
poikkeusolojen aikana ja 
työntekijöiden työssä on 
tapahtunut selkeitä muu-
toksia. Ensimmäisten viik-
kojen aikana on tuotettu 
aikaisempaa enemmän 
sisältöä sosiaaliseen me-
diaan ja tehty muita töihin 
liittyviä järjestelyjä ja pidet-
ty lomia.
Mikäli tilanne pitkittyy, ja 
esimerkiksi leirikesä ei ole 

Kuortaneen kunta hakee 
uutta kunnanjohtajaa tois-
taiseksi voimassa olevaan 
virkasuhteeseen.  Nykyinen 
kunnanjohtaja Pentti Turu-
nen jää eläkeelle virallisesti 
tammikuun viimeisenä päi-
vänä ensi vuonna.
Kunnanjohtajalta edellyte-
tään korkeakoulututkintoa. 
Kuten hakuilmoituksessa 
todetaan, kunnanjohta-
jassa arvostetaan kunnal-
lishallinnon ja -talouden 
tuntemusta sekä aktiivista 
kehittämisotetta, hyvää yh-
teistyökykyä ja johtamisko-
kemusta.
Virka täytetään helmi-
kuun alusta vuonna 2021 
tai sopimuksen mukaan. 
Kunnanjohtajan viranhaku 
päättyy keskiviikkona 27. 
toukokuuta. Lisäksi tode-
taan, että hakuprosesissa 
voidaan käyttää henkilöar-
viointia.
Tavoitteena on, että kun-
nanjohtajasta päätettäisiin 
elokuun 17. päivän Kuor-
taneen kunnanvaltuuston 
kokouksessa.

Kuortane hakee
uutta kunnanjohtajaa

Toinen kunniamaininnan 
saaneista on Anneli Valka-
ma, joka kävi tervehtimäs-
sä puolustusministeri Antti 
Kaikkosta ja luovuttamassa 
hänelle villasukat Kaikkosen 
vieraillessa tammikuussa 
Ähtärissä.

Ähtärin kaupunginhallitus 
on päättänyt helmikuussa 
ottaa käyttöön Ähtäriläinen 
hyväntekijäkunniamainin-
nat ja myönsi tunnustuksen 
samalla kahdelle henki-
lölle: Anneli Valkamalle ja 
Soile Jukkalalle. Kunniamai-
ninnat julkistettiin ennen 
kaupunginvaltuuston koko-
uksen alkua. Ähtäriläinen 
hyväntekijä-kunniamainin-
ta annetaan pitkäaikaisesta 
Ähtärin ja sen asukkaiden 
hyväksi tehdystä vapaaeh-
toistyöstä. Huomionosoi-
tuksen saaja on joko autta-
nut tai tukenut ähtäriläisiä 
tai edistänyt merkittävästi 
ähtäriläisten etua.
Hyväntekijä toimii pyyteet-
tömästi ja suurella sydä-
mellä luoden hyvää henkeä 
ympärilleen ja samalla koko 
Ähtäriin. Kunniamaininta 
voidaan antaa ähtäriläiselle 
yksityishenkilölle, yrityksel-
le, yhteisölle ja vapaalle toi-
mintaryhmälle.
Paikkakunnalla on runsaas-
ti hyväntekijöitä. Ensim-
mäisenä kunniamaininta 

Ensimmäiset Ähtärin hyväntekijät

Me Alavuden Kehityksessä olemme käytettävissä, kun et-
sitte oikeita kanavia löytää apua poikkeustilanteen aihe-
uttamiin haasteisiin. Palvelemme ensisijaisesti viestein, 
puheluin ja etäyhteyksien avulla.

 Ota yhteyttä! Neuvontamme on maksutonta.

· Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 
3552

· Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@fasadi.com

Yksinyrittäjän tuki on haet-
tavissa

·Tukea voi hakea yrityksen 
sijaintikunnasta (YTJ-rekis-
terin mukainen kotipaikka)

·Tuki on tarkoitettu päätoi-
misille yrittäjille yritysmuo-
dosta riippumatta

·Harjoittaa yksin taloudel-
lista toimintaa 

·Ei ole palkattua työvoimaa 
hakemushetkellä

·Yrittäjän tulee olla YEL-re-
kisterissä TAI todistettavaa 
yrittäjätuloa tai laskutusta 
vuosittain 20.000 €

·Tuki voidaan myöntää, kun 
yksinyrittäjän taloudellinen 
tilanne ja liikevaihto ovat 
heikentyneet koronaepi-
demian vuoksi 16.3.2020 
jälkeen.

·2000 euron avustus on 
kertakorvaus yksinyrittäjän 
laskennallisiin, yritystoi-
minnasta aiheutuneisiin 
kustannuksiin, kuten yrityk-
sen tila- ja laitevuokrat sekä 
kirjanpito- ja muut toimis-

Yritysten koronatuista yrityskoon mukaan

mahdollinen, on pohditta-
va vielä muita vaihtoehtoja, 
myös osa- tai kokoaikaisia 
lomautuksia. Lomautus voi 
olla kestoltaan enintään 90 
päivää. Neuvottelujen pii-
riin kuuluu 22 työntekijää. 
Leirikesän toteutumsiesta 
päätetään toukokuun alus-
sa, kun hallitus on päättänyt 
rajoitustoimien jatkosta.
Kirkkoneuvosto linjasi 
myös, että koronan ja poik-

keusolojen aiheuttamiin 
henkisen ja käytännön 
tuen tarpeisiin varataan 
henkilöstöresursseja myös 
jatkossa. Kirkkoneuvosto 
kokoontuu 20. toukokuuta, 
jolloin päätetään toimenpi-
teistä käytävien neuvotte-
lujen pohjalta.

vuodelta 2019 päätettiin 
antaa yhtä aikaa kahdelle 
henkilölle.
Anneli Valkama on toiminut 
Ähtärin sotilaskotiyhdistyk-
sen puheenjohtajana vuo-
desta 2002 saakka, ja toi-
minta on yhä vireää, vaikka 
omaa sotilaskotia ei enää 
olekaan. Valkama on ollut 
mukana jokaisessa vuosien 
1987-2019 aikana järjeste-
tyssä kutsunnassa, yhteen-
sä 32 kertaa. Hän osallistuu 
myös vapaaehtoisesti erilai-
siin maanpuolustusta kos-
keviin tilaisuuksiin ympäri 
Suomen ja tuo esille omaa 
kotiseutuaan, Ähtäriä. Soile 
Jukkala tunnetaan erityi-
sesti Suomen Punaisen Ris-
tin Ähtärin paikallisosaston 
ystävätoiminnasta, jonka 
juuri hän käynnisti paikka-
kunnalla vuonna 2007.
Ystävätoiminnassa ollaan 
ystävänä yksinäiselle, laito-
systävänä, ulkoiluystävänä, 
järjestetään kerhotoimin-
taa, tehdään kertaluontoi-
sia tehtäviä ja toteutetaan 
tukitoiminta omaishoitajille 

sekä ollaan ystävinä saatto-
hoidossa oleville.
Jukkala on aktiiviesti mu-
kana ystävätoiminnassa 
itsekin. Hänet näkee usein 
muun muassa ulkoilutta-
massa palvelukodeissa ole-
via ikäihmisiä.
Hän näyttää omalla esi-
merkillään mallia pyytet-
tömästä lähimmäisen rak-
kaudesta. Soile Jukkala on 
ollut lisäksi levittämässä 
aktiivisesti tietoa Ähtärin 
asiointiapuringistä ja koon-
nut vapaaehtoisia auttajia 
rinkiin SPR:n puolelta.
Hyväntekijöitä juhlistetaan 
ja muistetaan myöhemmin 
henkilökohtaisesti korona-
virustilanteen hellitettyä.

tomenot.

·Kertakorvaus voidaan 
myöntää 16.3.2020-31
.8.2020 välillä syntyneisiin 
kustannuksiin ja avustuk-
sen viimeinen hakupäivä 
on 30.9.2020.

·Hakijan tulee vakuuttaa, 
että yritystoiminta on ollut 
kannattavaa ennen koro-
naepidemiaa ja että hän 
aikoo jatkaa yritystoimin-
taansa koronaepidemian 
jälkeen.

·Hakemuksen liitteiksi vaa-
ditaan:

§ Tilinpäätös 2019/ viimei-
sin tilinpäätös TAI Veroil-
moitus 2019/ viimeisin ve-
roilmoitus

§ Jäljennökset kirjanpidos-
ta ja/ tai tiliotteista sen to-
dentamiseksi miten myynti 
ja kustannukset ovat kehit-
tyneet 2020, sekä osoitta-
miseksi, että yritystoimin-
nan taloudellinen tilanne ja 
liikevaihto on heikentynyt 
16.3.2020 jälkeen vähin-
tään 30%

§ Todistus veroveloista ja 
mikäli yrityksellä on ve-
rovelkaa, Verohallinnon 
hyväksymä suunnitelma 
verovelan maksamiseksi ( 
verovelkatodistuksen voi ti-
lata osoitteessa www.vero.
fi/omavero ).

Yrittäjällä on myös mahdol-
lisuus hakea työttömyys-
turvaa 16.3.-30.6.2020

·Yritystoiminnasta saatava 
tulo on vähemmän kuin 
1089,67 €.

·Tuen saaminen ei edellytä 
yritystoiminnan lopetta-
mista.

·Ilmoittaudu työnhakijaksi 
osoitteessa www.mol.fi

·Tukea haetaan Kelalta 
https://www.kela.fi/tyotto-
myysturva-yrittaja

Pienyritys (kaikki yhtiö-
muodot) 1-5 hlöä ja toimi-
nimiyritykset yli 5 hlöä

·ELY-keskukset suuntaavat 
poikkeusrahoitusta yrityk-
sille, joissa työskentelee 
enintään viisi henkilöä ha-

kemuksen jättämishetkellä. 

·Tuen avulla yritys voi sel-
vittää ja suunnitella yrityk-
sen toimintaa, uusia liike-
toimintoja ja tuotannon ja 
palveluiden organisoimista 
koronan aiheuttamassa 
markkina- ja häiriötilan-
teessa ja sen jälkeen.

·Tukea voi hakea tilan-
neanalyysin tekemiseen 
(tuki max 80 % laskennal-
lisista kustannuksista, kui-
tenkin enintään 10 000 €) 
tai kehittämistoimenpitei-
siin (tuki max 80 %, kuiten-
kin enintään 100 000 €).

·Avustusta voi hakea ELY-
keskukselta sähköisesti 
aluehallinnon asiointipal-
velussa. 

·Liitteitä hakemukseen ei 
lähtökohtaisesti tarvita.

·http://www.ely-keskus.fi/
web/ely/poikkeusrahoitus

Pk-yritys (ei toiminimi) 
6-250 hlöä

·BusinessFinland myöntää 
liiketoiminnan kehitysra-

hoitusta häiriötilanteissa. 
Rahoitus on tarkoitettu 
Suomessa toimiville pk-yri-
tyksille (oy, oyj, ay, ky, osk), 
joilla on 6-250 työntekijää.

·Rahoituksen avulla yritys 
voi kehittää uusia tuotteita 
tai toimintatapoja, mene-
tetystä myynnistä aiheutu-
neita tappioita EI korvata.

·Rahoitusta on saatavilla 
kahta erilaista: esiselvitys- 
ja kehittämisrahoitus.

·Yritys ei voi hakea molem-
pia rahoituksia samanaikai-
sesti.

·Esiselvitysrahoitus liiketoi-
minnan häiriötilanteisiin – 
enintään 10 000 euroa.

·Kehittämisrahoitus liiketoi-
minnan häiriötilanteisiin – 
enintään 100 000 euroa.

·Lisätietoja ja hakeminen 
https://www.businessfin-
land.fi/hairiotilannerahoi-
tus 
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Maanantain kaupunginvaltuuston kokoukseen Mikko Savola osallistui kotona etänä Teamsyhteydellä.
Kokous onnistui näin hyvin.

Savolakin. Tekniikka toi-
mi hyvin. Aika lailla puolet 
viikosta kansanedustaja 
Mikko Savola on kotona 
Ähtärissä ja toisen puolen 
Helsingissä. Esimerkiksi vii-
me viikon tiistaina Savola 
lähti ajelemaan puoli kuu-
den aikaan Helsinkiä kohti. 
Eduskunnassa oli maa- ja 
metsätalousvaliokunnan 
kokous. Päätösvaltakokouk-
sissa on pakko olla paikan 
päällä.
Iltapäivällä oli täysistunto. 
Silloin edustajia on aina 
vain neljäsosa salissa.
Savolalla ei ollut ns. sisä-
vuoroa, joten hän lähti 
ajamaan takaisin Ähtäriin 
ja kuunteli keskustelun au-
tossa. Keskiviikko oli jälleen 
etäpäivä kotona.
- Keskustan piiriasioita olen 
hoitanut etänä. Keskiviikko-
na oli lisäksi ulko- ja turval-
lisuuspoliittinen keskustelu, 
johon osallistuin kotoa, sa-
noi Keskustan Etelä-Poh-

janmaan piirin puheenjoh-
taja Savola.
Torstaiaamuna hän läh-
ti ajelemaan taas takaisin 
Helsinkiin. Silloin oli ulko-
asiainvaliokunnan kokous 
sekä ryhmäkokous ja edus-
kunnan täysistunto. Torstai-
iltana hän tuli taas takaisin 
kotiin.

Fyysiset kokoukset puut-
tuvat

Siitä on 15 vuotta, kun hän 
lähti ehdolle eduskuntaan 
ja on kiertänyt koko ajan 
kenttää. On ollut kaikenlai-
sia palavereita ja kokouk-
sia.
- On todella outoa, että 
kaikki fyysiset kokoukset 
ovat poissa, sanoi Savola.
Eduskunnassa otetaan tar-
tuntavaaran eliminoimi-
seksi kaikki varman päälle. 
Mikko Savola ei ole omaa 
avustajaansa Jukka Saari-
mäkeä nähnyt kuuteen viik-

koon. Puhelimitse pidetään 
yhteyksiä, ja Saarimäki soit-
tikin juuri terassihaastatte-
lun aikana.
Avustajat eivät tule lain-
kaan eduskuntataloon. 
Saarimäki hoitaa asioita 
asunnoltaan.
- Kaikki, joiden ei ole vält-
tämätöntä olla eduskun-
nassa, hoitavat töitä etänä. 
Käsidesiä on vähän joka 
paikassa. Turvavälit on otet-
tu huomioon ja kokoukset 
pidetään vähän isommissa 
tiloissa kuin normaalisti, 
selvitti Savola.
Tuona päivänä Savola otti 
valtakunnallisesti kantaa 
hävittäjähankintoihin. Nii-
den valmistelua ei korona-
aika saisi haitata. Päätökset 
pitää tehdä ensi vuonna.
- Puolustuspoliittiset- ja tur-
vallisuuteen liittyvät asiat 
eivät ole suhdanteista kiin-
ni. Hankinnat on tehtävä, 
kun niiden aika on.
Savolan mukaan se antaa 

Ensin pihassa tulivat vas-
taan perheen kesäkanat, 
sitten isäntä, kansanedus-
taja Mikko Savola.
Haastattelu käytiin näin 
poikkeusoloissa Savoloi-
den omakotitalon terassilla 
Ähtärissä, turvavälit huo-
mioonottaen. Savola oli 
päivällä katsonut lastensa 
Aadan ja Niilon kanssa val-
tioneuvoston järjestämää 
lasten kyselytuntia.
Mennyt viikko tänä korona-
aikaan oli sellainen, että 
kansanedustaja Mikko Sa-
vola kävi kaksi kertaa Hel-
singissä. Maanantai piti 
Ähtärissä, koska silloin oli 
kaupunginvaltuuston ko-
kous. Päivällä oli etäpalave-
ri, jollaisia ne ovat Teamsis-
sa tai Skypessä.
Ensimmäistä kertaa Ähtä-
rissä pidettiin etävaltuus-
to. Puolet valtuutetuista 
oli paikalla Pirkanlinnan 
auditoriossa, toinen puoli 
etäyhteydellä kotona kuten 

huonon singnaalin Suo-
mesta, jos asian kanssa 
ryhdytään arpomaan. Hal-
litusohjelmassa tästä on 
sovittu yhteisesti. Outoutta 
on myös Helsingin päässä. 
Savola näkee henkilökoh-
taisesti yhteisessä kuutos-
kerroksessa vain Arto Pirtti-
lahtea, Pasi Kivisaarta sekä 
Mikko Kinnusta.
Yleensä elämä on sosiaa-
lista: käy eri valtuuskun-
tia, järjestetään erilaisia 
tapaamisia muun muassa 
maakuntaliiton kanssa. Illat 
ovat pitkälti sidosryhmien 
kohtaamisia. Nämä kaikki 
ovat toistaiseksi poissa.
Kun kansanedustaja Mikko 
Savolan työ on aika kan-
sainvälistä, nyt ei matkus-
teta minnekään. Hän oli 
viimeksi helmikuun alussa 
työreissulla Brysselissä. Sen 
jälkeen kaikki on peruttu.
- Jos normaaliaikaa elettäi-
siin, olisin nyt Brasiliassa. 
Siellä piti maa- ja metsäta-

lousvaliokunnan vierailla 
juuri nyt.
Muutaman viikon päästä 
olisi ollut kokous Kiovassa.
Kuntavaalit kolkuttelevat 
vuoden päästä. Etelä-Poh-
janmaan piirissä valmistau-
dutaan kuntavaaleihin piirin 
puheenjohtajan Mikko Sa-
volan johdolla. Paperiasiat 
koetetaan saada kuntoon, 
joskin allekirjoituksia on 
vaikea nyt fyysisesti saada.
Puhelin on soinut tiuhaan 
hyvinkin erityyppisillä asi-
oilla. Yrittäjillä on hätä 
päällä, kuinka he jatkossa 
pärjäävät, ja erityisesti hätä 
on ravintola-alalla.

Lihapullakastiketta per-
heelle

Puoliso, Kaisa Savola pitää 
Otsonkoulun viidettä luok-
kaa etänä kotoa. Esikoinen, 
kolmatta luokkaa käyvä Nii-
lo on etäkoulussa kotona.
Myöskään perheen kuopus 

Puolet viikosta etäyhteyksillä 
Ähtäristä
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Avustaja Jukka Saarimäki oli puhelimessa. Häntä Mikko 
Savola ei ole fyysisesti nähnyt kuuteen
viikkoon. Yhteyksissä he ovat olleet tiiviisti.

Koiranpäivänä perheen 6-vuotias Tahvo sai tavallistakin enem-
män rapsutuksia.

Kesäkanat tulivat tervehtimään vierasta ensimmäisinä. Niillä 
on oma paikkansa ulkorakennuksessa.
Kansanedustaja Mikko Savola oli viime viikosta puolet kotona 
ja toisen puoliskon Helsingissä.

Aada ei ole päiväkodissa, 
sillä isän käydessä usein 
Helsingissä, riskiä ei ole ha-
luttu ottaa.
Perheen ruuanlaitosta vas-
taa osaltaan kansanedus-
taja Mikko Savola. Hän oli 
juuri keitellyt lounaaksi pe-
runoita ja ruskeaa lihapul-
lakastiketta.
- Tykkään kokata viikonlop-
puna vähän paremminkin. 
Riistaa on pakastimessa. 
Pihalla sählypalloa pätkivää 
Niiloa isä muistutti ympä-
ristöopin tehtävästä löytää 
kevän merkkejä luonnosta.
Jos Mikko Savolalla on etä-
kokous ja vaimolla oppitun-
tien pitoa etänä, kansan-
edustaja siirtyy pihapiirin 
mummonmökkiin.
Myös molempien isovan-
hempia on tavattu vain pi-
hassa ja tietysti on puhuttu 
puhelimessa. Kaisa Savola 
käy hoitamassa heille kaup-
patarvikkeita.
Jos jotain myönteistä miet-

tii, Savolan mielestä maalla 
asuminen on aivan uusissa 
sfääreissä.
- Täällä on turvallista. Jos 
asuttaisiin kaikki aivan tii-
viisti, tilanne olisi paljon 
vakavampi. Kriisi on todis-
tanut sen, ettei asuinpai-
kalla ole väliä. Kokouksiin 
voi osallistua missä vain, ja 
asiat järjestyvät. Hän uskoi, 
että jatkossa etätyö katso-
taan aivan uudella tavalla.
Maalla asumiseen pitää 
kannustaa. Tämä vappukin 
on nyt vähän erilainen. Vih-
reän vapun vappupuhetta 
voi seurata Savolan Face-
book-sivulta livenä.
Kevättyöt ovat Savolan tilal-
la kohta alkamassa. Mikko 
Savola oli lähdössä osta-
maan toiselta tilalta sieme-
niä kevään kylvöjä varten.

Kuortane Games siirtyy ko-
ronatilanteen vuoksi juhan-
nukselta myöhäisempään 
ajankohtaan.
Päivämäärää ei ole vielä 
lyöty lukkoon, sillä keskus-
teluja käydään vielä monen 
tahon kanssa.
Lisäksi on odoteltu tietoa 
yleisurheilun EM-kisojen 
kohtalosta, jotka on nyt 
päätetty perua kokonaan.
- Olemme koko kriisin ajan 
lähteneet siitä ajatukses-
ta, että kisat tullaan tänä 
vuonna pitämään.
Olemme seuranneet tilan-
netta ja miettineet vaihto-
ehtoja. Suomen hallituksen 
ilmoitus yli 500 hengen 
tapahtumien kieltämiseksi 
heinäkuun loppuun ratkaisi 
lopulta päätöksen kisojen 
siirosta, kertoi Kuortane 
Gamesin pääsihteeri Tuo-
mas Mikkola.
Tässä vaiheessa 500 hengen 
kokoontumiset on kielletty 
heinäkuun loppuun, eikä 
varmuutta ole yleisötapah-
tumien järjestämisestä vie-
lä elokuussakaan.
Mikkola uskoo, että 81. 
Kuotaneen kisat tullaan 
kuitenkin järjestämään jol-
lain tasolla.
- Tässä vaiheessa vielä moni 
asia on auki, mutta tahtoti-
lana on, että urheilijoille 
saadaan laadukkaat kisat 
järjestettyä. Se, ovatko kisat 
yleisölle avoimet vai eivät, 
päättävät muut tahot.
Mikkolan mukaan toivee-
na on, että myös urheilijat 
pääsisivät pian työnsä ää-
reen.

Kuortane Games
j u h a n n u s k i s a t 
siirtyvät

Klemetti-seuran puheen-
johtajana jatkaa edelleen 
Markku Lepistö ja varapu-
heenjohtajana toimii Mari 
Järvinen.
Seura piti vuosikokouksen-
sa, jossa hallitus jatkaa ny-
kyisellä kokoonpanollaan. 
Hallitukseen lukeutuvat 
Lepistön ja Järvisen lisäsi 
Aino-Maija Niemelä, Helinä 
Hemminki, ja Annukka Sal-
minen.
Mikäli koronatilanne sallii, 
heinäkuun Kuhinaviikolla 
järjestetään Kirjallisuutta 
ja Musiikkiatapahtuma Kle-
metti-museolla.
Myös Klemetin koko urku-
sävellystuotannon julkaisu-
työ jatkuu.

Markku Lepistö 
johtaa
Klemetti-seuraa

Ähtärin kaupunginvaltuus-
to päätti myöntää Ähtärin 
Eläinpuisto Oy:lle kahden 
miljoonan euron pääoma-
lainan yhtiön oman pää-
oman vahvistamiseksi. 
Kokouksessa asiasta äänes-
tettiin. Kaupunginhallituk-
sen esitys hyväksyttiin ää-
nin 22-5. Valtuutettu Anu 
Huhtinen esitti asian laitta-
mista uudelleen valmiste-
luun. Esitystä kannatettiin.
Valtuutettu Seppo Laine 
puolestaan esitti asian jät-
tämistä pöydälle. Tämä esi-
tys ei saanut kannatusta.

Huhtisen
esitystä
kannatettiin
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Yli 150-vuotias Kuortaneen kirjasto on tässä rakennuksessa 
toiminut vuodesta 1982.

Tästä kärrystä asiakkaat voivat lainata sekä oman kirjaston 
varaukset että Eepos-kirjastoista tulleet seutuvaraukset.

Kirjastovirkailija Merja Rintamäki siirtää muun muassa 
kirjoja varastoon ja poistaa niitä sulkuaikana. Samalla hän 
puhdistaa hyllyjä.

Kirjasto on saanut uuden etätyötilan uusine sähköisine 
pöytineen. Kirjastonjohtaja Helinä Hemmingin mukaan tila 
on tullut tarpeeseen.

Uutuushylly odottaa asiak-
kaita, kun Kuortaneenkin 
kirjasto taas avataan. Kirjas-
tonjohtaja Helinä Hemmin-
gin kädessä Alex Sculmanin 
uutuuskirja Polta nämä kir-
jeet.

Asiakkaita, kirjoja, koko 
kirjastoa jää kaipaamaan 
Kuortaneen kirjastonjoh-
taja Helinä Hemminki, 
kun hän loppukesästä jää 
eläkkeelle. Tietysti hän jää 
kaipaamaan myös työkave-
reita, jotka ovat olleet aina 
mukavia, monet heistä jo 
edesmenneitä. Virallinen 
eläkeellelähtöpäivä on lo-
kakuun ensimmäinen.
Eräs juuri Kuortaneelle 
muuttanut tuumi, ettei hän 
muuta tarvitse paikkakun-
nalla kuin kaupan ja kirjas-
ton. Hemmingin mielestä 
kirjaston merkitys on asiak-
kailleen tärkeä.
Kuortaneen kirjasto on ollut 
tavallaan kuin hänen toinen 
kotinsa, sillä hänelle tulisi 
joulukuun ensimmäisenä 
päivänä 37 vuotta, kun hän 
on ollut töissä Kuortaneen 
kunnalla ja nimenomaan
kirjastossa.
Kesällä 1979 hän oli harjoit-
telussa Lahden kaupungin-
kirjastossa runsaat kolme 
kuukautta, kun se kuului 
kirjastotieteen ja informatii-
kan opintoihin Tampereen 
yliopistossa. Ennen Kuorta-
neelle tuloa hän työskenteli 
Liperin kunnankirjastossa 
vuodesta 1981 lähtien.
Vuonna 1983 hän tuli syn-
nyinkuntansa Kuortaneen 
kirjastoon töihin ja on viih-
tynyt siellä koko varsinaisen 
työrupeamansa. Hän tuli 
silloin kirjastoamanusens-
sin, myöhemmin kirjaston-
hoitajan virkaan.
Kirjastonjohtaja hänestä 
tuli, kun pitkään kirjaston-
johtajana työskennellyt 
Hanna Keisala jäi eläkkeelle 
vuonna 2002.
Tuolloin heitä oli vielä kir-
jastossa töissä neljä. Nyt 
enää kaksi. Toisena työs-
kentelee kirjastovirkailija 
Merja Rintamäki.
Kun kirjastovirkailija Kaisu 
Nurmi siirtyi kirjastosta kun-
nanvirastolle asiakaspalve-

lusihteeriksi, henkilökunta 
supistui kahteen. Aukioloai-
koja jouduttiin supistamaan 
torstaisin ja perjantaisin 
sekä laittamaan kirjasto 
kiinni lauantaisin. Tuolloin 
tuli paljon palautetta auki-
oloajoista.
Yleinen mielikuva kirjasto-
työstä on se, mitä asiakkaat 
näkevät eli lainaaminen ja 
palauttaminen. Mutta He-
linä Hemminki vakuuttaa, 
että asiakkaat yllättyisivät, 
kun tulisivat kirjastoon töi-
hin.
Tietenkin vaaditaan am-
mattitaitoa, jotta voi teh-
dä kirjaston töitä. Jos sitä 
ei ole, työnkuva voi jäädä 
suppeaksi, koska alan kou-
lutusta vailla olevilla ei voi 
teettää kaikkia töitä.
Nyt kirjaston palveluaiko-
ja aiotaan supistaa ainakin 
kesäksi, koska vuosiloman-
sijaista ei saa ottaa. Oma-
toimiajat pysyvät samoina, 
klo 9-21 joka päivä.
Kirjastonjohtajan paikka on 
parhaillaan auki. Haku päät-
tyy tämän kuun lopussa. Tit-
telinä on kirjastonjohtaja-
vapaa-aikavastaava, joten 
uudelle johtajalle kuuluu 
vastuu myös kulttuuri- ja 
liikuntapuolen toiminnasta.

Omatoimikirjasto

Omatoimikirjastona Kuor-
taneen kirjasto on toiminut 
joulukuun alusta 2016. Kun 
seuraavan vuoden helmi-
kuussa aloitti koko maakun-
nan kattava Eepos-kirjasto, 
tuli paljon muutoksia työ-
hön ja toimintatapoihin.
- Eepos-kuljetuksissa tulee 
asiakkaille seutuvarauksia 
tiistaisin ja perjantaisin, ja 
meiltä haetaan muille Ee-
pos-kirjastoille ko.varauksia 
maanantaisin ja torstaisin. 
Eepos-kirjastojen yhteis-
työstä on pienelle kirjas-
tolle paljon hyötyä, sanoi 
Hemminki.

Omatoimikirjastoa on to-
tuttu käyttämään, ja se 
pelannut pääsääntöisesti 
hyvin. Joskus tosin tuottaa 
ongelmia niin automaatin 
kuin ovienkin toimiminen. 
Lähes 800 kuntalaista on 
jo allekirjoittanut omatoi-
mikirjaston käyttöoikeus-
sopimuksen. Näppäräau-
tomaattia on myös opittu 
käyttämään.
Professori Juha Suoranta on 
todennut mielipidekirjoi-
tuksessaan tänä keväänä, 
että kouluilla on myös huo-
lenpitotehtävä. Hemminki 
katsoo, että kirjastoilla on 
samanlainen tehtävä.
- Täällä me huolehdimme 
siitä, että asukkaat viihtyvät 
kunnassa. Kirjastosta voi 
lainata, oleilla, opiskella, 
tavata ystäviä kuntalaisten 
yhteisessä olohuoneessa, 
tutustua erilaisiin näytte-
lyihin, osallistua erilaisiin 
tapahtumiin ja kirjailijavie-
railuihin, käyttää digitilan 
laitteita, lukea sekä pape-
risia että sähköisiä lehtiä ja 
tehdä etätöitä. Tätä kaikkea 
pitää kyetä tekemään nyky-
aikaisessa kirjastossa, luet-
teli Hemminki.
- Kirjastoa on kyllä kehotet-
tu luopumaan tapahtumien 
järjestämisestä, mikä on 
tietysti ikävää asiakkaille 
ja työntekijöille. Kirjaston 
pitäisi peruspalveluna lain 
mukaan osallistaa kuntalai-
sia monella tavalla ja järjes-
tää muun muassa matalan 
kynnyksen tapahtumia ja 
opastustilaisuuksia.
OKM:n vuositilastoonkin 
kysytään kirjaston järjestä-
mien erilaisten tapahtumi-
en lukumäärä yksin tai mui-
den toimijoiden kanssa.
Kirjoissa tutustuu Hemmin-
gin mukaan eri maailmoihin 
ja ihmisiin kulttuureineen. 
Kirjojen lukemisella maail-
mankuva laajenee ja myö-
tätunto- ja empatiakyky 
lisääntyvät. Tiedontulva on 
nykypäivänä valtava, ja siksi 
tarvitaan hyvää lukutaitoa 
ja erityisesti medialukutai-
toa, jotta osataan erottaa 
oikean ja valheellisen tieto. 
Kirjoista saa myös elämyk-
siä.
Joel Haahtela on yksi Heli-
nä Hemmingin suomalaisia 
lempikirjailijoita. Hän lukee 
mieluusti myös Siri Husts-
vedtiä tai hänen puolisonsa 

Jonathan Franzenin kirjo-
ja. Hemminkiä kiinnostaa 
Amerikka: miksi se on juuri 
sellainen, kuin on.
Hän lukee mieluummin pa-
perikirjaa, kun kuuntelee 
äänikirjaa. Poikkeuksen teki 
Pajtim Statovcin Bolla, jon-
ka kieli oli kuunneltunakin 
hienoa.

Sulkuaikaan riittää töitä

Kun kirjaston ovet ovat 
kiinni, moni on kysynyt, 
mitä kirjastossa tehdään. 
Toimettomina siellä ei olla 
ja töitä riittää.
- Ennen sulkemista tiistai-
päivä oli melkoista pyöritys-
tä, kun asiakkaat kuulivat 
kirjastojen sulkemisesta ko-
ronavirusepidemian takia. 
Lainauksia oli tuona päivä-
nä lähes 800. Palautuksia 
emme tilastoi, mutta niitä 
oli ainakin yhtä paljon.
Asiakkaiden ei tarvitse 
huolehtia onneksi lainojen 
eräpäivistä, koska ne on 
siirretty automaattisesti 
eteenpäin.
Hemminki voi vain kuvitel-
la, millainen on aukeamis-
päivä, jota hän tosin odot-
taa. Kirjasto ei ole mitään 
ilman asiakkaita. Syksyisin 
iloitaan siitä, että koululai-
set tulevat kirjastoon.
Nyt ehditään tekemään 
sellaisia töitä, joita ei auki-
oloaikana pysty tekemään. 
Vuoden alusta tilattuja kir-
joja sekä muuta aineistoa 
saapuu kirjastoon viikoit-
tain. Syksyn kirjat tilataan 
kevään ja kesän kuluessa. 
Sellaista aineistoa, jota ei 
lainata tai se on huonokun-
toista tai sisältää vanhen-
tunutta tietoa, poistetaan, 
koska niitä on poistettava 
7-8 prosenttia vuodessa. 
Tätä ei ehditä tekemään 
normiaikaan.
Kuortaneen kirjastossa on 
yläkerrassa näyttelytila, 
joka on ollut vilkkaassa käy-
tössä. Viimeksi näyttely oli 
kuortanelaisella taiteilijalla 
Anne Jurvelin-Pummilalla. 
Kuortaneen kirjasto juhli 
viime vuonna 150-vuotista 
taivaltaan. Nykyisessä ra-
kennuksessa on toimittu 
vuodesta 1982 lähtien. Kun 
rakennus on vanha, se ei 
ole ehkä kaikkein toimivin, 
mutta kirjastorakennukses-
sa on oma viehätyksensä. 

Kuortaneen kirjasto on asiakkailleen tärkeä

Vaikka hissi onkin käytössä, 
yläkerta jää melko vähäisel-
le käytölle.

Kirjastossa hyvä etätyötila.

Kuortaneen kirjastossa on 
uusi palvelu, sillä heillä on 
yläkerrassa etätyötila, jossa 
ovat aivan upouudet kalus-
teet.
Tilaan pääsee avaimilla, 
jotka voi kirjastosta kuitata. 
Siellä voi käydä työskente-
lemässä vaikka omatoimi-
aikaan tai viikonloppuisin. 
Tällainen tila on ollut aiem-
min epävirallisestikin ja var-
sinkin kesäaikaan suosittu. 
Myös opiskelijoille rauhalli-
nen tila on tarpeen.

Kirjastossa on myös osak-
si hankerahoituksella to-
teutettu digitila, jossa voi 
vaikka siirtää vanhoja VHS-
kasetteja DVD:lle. Myös 
vanhoja LP-levyjä voi muut-
taa CD:ksi. Digitilassa on ol-
lut myös ko. laitteiden kou-
lutustilaisuuksia.
Yhdessä huoneessa on 
Kuortaneen Sotaveteraa-
nien esineistöä vitriinissä. 
Vaikka kirjaston tilat ovat 
sokkeloiset, siellä on paljon 
erilaista nähtävää taului-
neen, koettavaa ja erityi-
sesti lainattavaa, luettavaa 
ja katsottavaa. Kunnassa 
vierailevat matkailijat ja 
lomailijat kertovat, kuinka 
ihastuneita hekin ovat kir-
jastoon.
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Mimmilä ja kunnantalonakin joskus toiminut Kuntala 
ovat ulkokuoriltaan Museoviraston suojelemia. Raken-
nuksissa tehdään museoviraston suosittelemia toimia.

Ähtärin Kiinteistöhuollosta Juho Pakari ja Mika Vainio lait-
telivat Mustikkavuoren kupeessa olevien vuokratalojen pi-
hapiiriä kuntoon. Toimitusjohtaja Markus Sulkava oli tyyty-
väinen työhön.

Toimitusjohtaja Markus Sulkava ha-
lusi palata takaisin nimenomaan Äh-
täriin oltuaan 24 vuotta Australiassa. 
Ähtärissä ovat hänen mielestään erin-
omaiset harrastusmahdollisuudet.

Kiinteistö Oy Ähtärin Vuok-
ratalot on viime vuosina 
keskittynyt määrätietoisesti
kiinteistökantansa paranta-
miseen tuottamattomista ja 
huonokuntoisista rakennuk-
sista. Tästä on luonnollisesti 
koitunut kustannuksia, ja se 
on vaikuttanut taseeseen 
niin, että KOY Ähtärin Vuok-
ratalojen viime vuoden ti-
linpäätös oli negatiivinen. 
Tilinpäätös oli miinuksella 
noin 46 000 euroa.
Ähtärin kaupunginvaltuus-
to myösi viime viikon maa-
nantaina 200 000 euron 
lisämäärärahan, jolla ra-
hoitetaan yhtiön esittämää 
kiinteistökannan kehittä-
mistä.
Markus Sulkava on kolmen 
kiinteistöyhtiön toimitus-
johtaja: KOY Ähtärin Vuok-
ratalojen, KOY Ouluveden 
ja KOY Sairaalanmäen.
Hänellä on hallinnassaan 
kahden kaupungin vuok-
rataloyhtiön asunnot, joita 
on noin 240. Sulkavan toi-
miston kautta kulkevat uut-
ta vuokra-asuntoa tarvit-
sevat. Iloinen hän on siitä, 
että Ähtäriin muuttaa uusia 
asukkaita.
Uudisrakentamisen terpei-
ta on ryhdytty alustavasti 
kartoittamaan. Erityisesti 
Ähtärissä tarvitaan yksiöitä 
ja pieniä kaksioita. Kolmi-
oista on ylitarjontaa.
KOY Ähtärin Vuokratalot on 
purkanut useita tappiollisia 
ja huonokuntoisia kiinteis-
töjä. Viime vuonna purettiin 
Inhankoski, Inhanraitti ja 
Riikunkartano I. Purkukus-
tannukset olivat noin 185 
000 euroa. ARA:lta saatiin 
takaisin yli 100 000 euroa. 
Ilman purkukustannuksia ja 
huomattavia alaskirjauksia 
kiinteistöyhtiön tilinpäätös 
olisi ollut plussalla.
Vaikka asuntoja purettiin, 
niitä myös kunnostettiin 
kaikkiaan huomattava mää-
rä. Viime vuonna noin 50 
asuntoon tehtiin remont-
teja ja vaihdettiin vanhoja 
liesiä sekä jääkaappipakas-
timia. Sama työ jatkuu tänä 
vuonna.

Koulutiloja nopeasti

Markus Sulkava aloitti kah-

den kiinteistöyhtiön toimi-
tusjohtajana viime vuoden 
tammikuussa ja huhtikuus-
sa työkenttään lisättiin KOY 
Ähtärin Sairaalanmäki. Kun 
hän oli vuoden 2018 lopus-
sa tutustumassa toimitus-
johtajan töihin, silloin selvi-
si, että kouluille pitää etsiä 
joutuin väistötiloja.
Heti ensimmisellä viikolla 
ryhdyttiin laittamaan kou-
lutiloiksi Koulutien rivitalo-
asuntoja 4-6- luokkalaisil-
le. Vuosi sitten päätettiin 
Ostsonkoulun ja lukion 
kiinnilaitosta. Lukio siirtyi 
Tuomarniemelle. Yläkou-
lun vierustalle rakennettiin 
moduulitilat, ja Ähtärin 
sairaalaan tulivat tilat 1-3-
luokille.
Nämä olivat aikaavieviä 
siirtoja normaalin arkirutii-
nin lisäksi. - Teen mieluusti 
töitä, jotka ovat haastavia 
ja saan etsiä niihin ratkaisu-
ja, sanoi Sulkava, joka pitää 
työstään.
KOY Ähtärin Sairaalanmäen 
toimitusjohtajuus toi uusia 
rakennuksia, muun muassa
terveyskeskuksen, sairaa-
lan sekä Hopeaharjun. Sai-
raalanmäellä tullaan tänän 

vuonna muun muassa har-
ventamaan puustoa. Tä-
män yhtiön alla tehtiin hen-
kilöstöruokalan remontti. 
Hammashoitolan tilojen 
vessaremontit laiteltiin ja 
aloitettiin hammashoitolan 
tilojen remontointi yhteis-
työssä KuusSoTen ja Kuu-
siolinnan kanssa.
Kuismankartanon muutto 
Kuortaneelle teetti sekin 
töitä, sillä vapautuneet tilat 
tarjottiin väliaikaistiloiksi 
Otsonlinnalle ja Otsonkodil-
le niiden remonttien ajaksi.
KOY Ouluvesi korjasi en-
tisen Matkahuollon tilat 
elinkeinotoimen Porstuak-
si. Ruukinpihan rivitalo In-
han Tehtailla laitetaan ensi 
kuun lopussa kylmilleen ja 
puretaan.
Toimeliaisuutta kuvaa se-
kin, että viime vuonna KOY 
Ouluveden liikevaihto kas-
voi noin 32 prosenttia.
Yhtiön omat pääomat olivat 
viime tilinpäätöksessä plus-
salla noin 130 000 euroa.

Kuntala ja Mimmilä

Historiallisesti arvokkaiden 
Kuntalan ja Mimmilän pelas-

tamiseksi tehdään museo-
viranomaisten suosittamia 
toimenpiteitä. Alkuvuon-
na ulkopuolinen toimija 
mitoitti kiinteistöhuollon 
kokonaisuudessaan.Tämä 
edesauttaa kustannuste-
hokkaan kiinteistönhuollon 
suunnittelun yhteistyössä 
Ähtärin Kiinteistöhuolto 
Oy:n kanssa.
Yhteistyöllä on tehty suun-
nitelmat mittavista piha- ja 
puutarha-alueiden hoito- 
ja parannustöistä. Näitä 
on ryhdytty toteuttamaan. 
Myös siivouspalvelut saavat 
toimitusjohtajalta kiitosta.
Toimitusjohtaja Sulkava kiit-
teli myös kaupungin muita 
toimialoja ja vuokrayhtiöi-
den hallituksia puheenjoh-
tajineen. Hän arveli, että 
työtä riittää jatkossakin ja 
nurkan takana odottaa uu-
sia, mielenkiintoisia ja isoja 
haasteita.
Asiakkaiden tyytyväisyyttä 
kuvaa se, että eräs asukas 
on asunut kaupungin vuok-
ra-asunnossa jo vuodesta 
1969.

Ähtärissä määrätietoisesti laitettu asuntoja kuntoon

Vaihtoehtoja oli tasan yksi. 
Australiassa 24 vuotta asu-
nut Markus Sulkava halusi 
takaisin Suomeen ja nimen-
omaan synnyinpaikkakun-
nalleen Ähtäriin.
Hän lähti Australiaan opis-
kelemaan yliopistoon ja 
alun pitäen kolme vuotta 
venyi 24 vuodeksi. Hän on 
sekä Suomen että Australi-
an kansalainen. Hänellä on 
passit molempiin maihin. 
Markus Sulkava palasi Äh-
täriin vuoden 2017 lopussa 
ja piti ensin sapattivuoden. 
Kun se alkoi lähestyä loppu-
aan, tuli eteen Ähtärin kau-
pungin vuokrataloyhtiöiden 

Australiasta sydämestään Ähtäriin
toimitusjohtajuus, jota hän
haki.
Sulkavalla on kauppatietei-
den kandin perustutkinto. 
Näiden opintojen jälkeen 
hän oli Australiassa yksityi-
sen luterilaisen sisäoppi-
laitoksen asuntolapuolen 
johtotöissä 13 vuotta. Hän 
palasi takaisin yliopistoon 
ja teki MBA:n kansainväli-
sessä kaupassa.
Yliopistossa ollessa hän 
toimi tutorina, antoi yk-
sityisopetusta opiskelun 
yhteydessä. Hän oli oman 
luokkansa priimus ja oli 
hyvissä väleissä yliopiston 
johdon kanssa. Häntä pyy-

dettiin jäämään luennoi-
maan ja tekemään tohtorin 
tutkintoa, mutta hän halusi 
ikään kuin normaaliin työ-
elämään.
Hän johti australialaisia kai-
voskyliä 3,5 vuotta. Lama 
tuli vuoden 2015 alusta, ja 
kaivosten elämä kuoli ikään 
kuin yhdessä yössä. Yhtiön 
17 kaivoskylästä jäi eloon 
vain muutama.
Adeleidessa Markus Sul-
kava johti Etelä-Australian 
isointa leirikeskusta ja meni 
tavallaan sinne muutosjoh-
tajaksi. Tämän jälkeen hän 
teki aliurakointina kiinteis-
tönhuoltoa ja -hoitoa sekä

rakentamiseen liittyviä töitä 
kunnostaen vanhoja raken-
nuksia tuttavansa firmassa. 
Viimeksi hän johti Australi-
an isoimman telekommuni-
kaatioyhtiön Telstran erästä 
muutosprojektia.
Vuosien varrella hän vieraili 
Ähtärissä useammin kuin 
kerran vuodessa. Kaivos-
alan laman jälkeen vierailut 
lisääntyivät.
Alun pitäen Sulkava oli aja-
tellut, että hän palaa takai-
sin Ähtäriin, kun on viis-
kympinen. Hän halusi tulla 
takaisin jo tätä aiemmin, 
eikä mieleenkään tullut 
muuttaa minnekään muu-

alle kuin Ähtäriin.
- Ähtärissä on äiti ja kak-
si nuorempaa veljeä ja 
yhteensä seitsemän vel-
jenpoikaa ja -tyttöä. Itse 
halusin olla osa heidänkin 
elämäänsä, sanoi Sulkava. 
Australiassa parhaimmil-
laan ja pahimmillaan sää on 
40-50-asteista. Ähtärin nel-
jä vuodenaikaa ovat paljon 
tätä viehättävämpiä.
- Täällä pääsen perhokalas-
tamaan ja pilkkimään, jotka 
ovat harrastuksiani, joissa 
olen koko sydämestäni mu-
kana. Kuulun Suomenselän 
Koskikalastajiin varapu-
heenjohtajana.

Väliveden rannassa omas-
sa talossa asuessaan hän 
pystyy seuraamaan edessä 
olevan saaren elämää jout-
senineen, tuulihaukkoineen 
ja kalasääksineen.
Suku on kaikki Ähtärissä, 
jossa Sulkavat ovat Hieta-
kankaan jälkeen toiseksi 
isoin suku nimeltään.
Työssä vuokrataloyhtiöiden 
toimitusjohtajana on aut-
tanut se, että hänelle niin 
ihmiset kuin paikatkin ovat 
tuttuja.
Hänestä on tuntunut, että 
Ähtärissä hän on nyt koto-
na.
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VUOKRATAAN            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT

   VUOKRATAAN
 KAKSIO, KOLMIO, 
      ALAVUDEN
    KESKUSTASTA

            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
          E-L ALAVUS , ABC Bingo, peruttu toistaiseksi. 
Alavuden syöpäkerhon tiedote : Korona viruksen tartunavaaran 
vuoksi emme kokoonnu toistaiseksi .Ilmoitamme kunnes taas 
saamme luvan kokoontua. 
Suomenselän Invalidit ry: kevään keilavuorot, boccia ja hyvän 
mielen kerhot peruttu toistaiseksi.

SUOMENSELÄN PEGASUS: Tähtitornin aukiolot tältä keväältä pe-
rutaan koronavirustaudin yleistymisen vuoksi.

MLL Töysän perhekahvila on suljettu toistaiseksi.

ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry:n huhti ja toukokuun 
2020 kuukausitilaisuudet perutaan koronavirus epidemian vuok-
si, lisäksi kesäkuulle suunniteltu retki siirtyy syksyyn jos Herra 
suo. Siunausta ja voimia kaikille. Krell hallitus.

Eläkeliitto Kuortaneen yhdistys ry. Jos tarvitset apua digilaittei-
den kanssa, niin soita numeroon 0400-4325620/Teemu Majasaa-
ri. Palvelu on ilmainen.

Alavuden seudun AVH-kerhon toiminta tauolla toistaiseksi. Seu-
raamme tilannetta ja pyrimme järjestämään perinteisen kevät-
ruokailun Touko-Kesäkuussa

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." 

E-P:n Muistiyhdistys ry Muistin piristysryhmä Töysässä,kevään 
kokoontumiset perutaan koronan vuoksi.Syksyllä jatketaan.terv.
Liisa ja Aila 

                        LUKIJALLE ILMAINEN -
                  ILMOITTAJALLE EDULLISIN
info@lakeudenportti.com     www.lakeudenportti.com

Lisätied. 0500 775 053

VUOKRATAAN ASUNTO (ent. Pollarin koulu)

Kysy lisää ! 0400 320 682

             E-L TÖYSÄ tiedottaa: ”Digikioski puhelinpalvelu ikäihmisil-
le. Onko salasana hukassa, eikö sähköposti lähde? Miten soittaa 
videopuhelu? Digikioski auttaa arkisin klo 09-15 välillä. Soita 044 
432 5620. Palvelu on maksuton, normaali puhelumaksu.” Eläke-
liitto/Etelä-Pohjanmaan Opisto. Terveisin Teemu Majasaari.

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.

Soita
06 2410 2973

Kisan säännöt: 
vesivek.fi

Kaikki voittaa,
yksi voittaa

katon! 
Pyydä tarjous ja 

voita ilmainen kattoremontti.

JÄNKHÄLÄISET.-Toukokuun talkoisiin Lappiin mennään Korona-
joukkuerajoituksen pakottamana pienemmällä porukalla.-Suu-
remman ryhmän tehtävät siirretään loppukesään ja syyskuun 
ruska-ajan hommaksi.= Tiedustelut: Pj.Pentti Hautala puh.0400 
419594,tai:pentti.hautala@luukku.com

Suomenselän Samoilijat ry Koronaviruksen leviämisen ehkäise-
miseksi  kaikki lajikokeilut ja tapahtumat siirretään myöhemmin 
toteutettaviksi.  Noudatamme kaikessa toiminnassamme THL:n ja 
valtioneuvoston linjauksia. Tiedotamme heti, kun toiminta jatkuu 
normaalisti. Seuratkaa myös facebook-sivujamme. Kehotamme 
kaikkia liikkumaan omatoimisesti ja turvallisesti.

SYDÄNNAISET: Korona epidemiasta johtuen myös toukokuun ko-
koontumisemme peruttu. Kesäretken myös joudumme jättämään 
järjestämättä. Hyvää tulevaa kesää, pidetään huoli itsestämme. 
Tavataan syksyllä!

TÖYSÄLÄISET.- Jos olet hiihtänyt kuluneen talvikauden aikana yli 
500 kilometriä , Sinut palkitaan Mestarisuksittelijana!!. Ilmoita 
hiihtokilometrisi 10.5. mennessä: Pentti Hautala 0400 419594, tai 
Pentti.hautala@luukku.com
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NOSTOT, KULJETUS

MOOTTORISAHAT RENGASALAN PALVELUT

AUTOKORJAAMO AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO HUONEKALUT

PAIKALLINEN TAKSIPALVELUFYSIOTERAPIA PALVELUT

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

040 665 2070

Kaikkiin kohteisiin.
Myös puusepäntyöt

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

          MAINOSTA
  PIKKU RAHALLA !!!

Puh. 010-322 1110

-myynti-huolto-palvelu-
MS201 C-M

650,-
”kevein ammattisaha

nyt huippu edullisesti”

VUOKRATAAN KLAPIKONE

     KYSY LISÄÄ !!!
         0400 615 688

HAUSKAA 

 VAPPUA!

PELTISEPÄN PALVELUT

    LUKIJALLE ILMAINEN -
ILMOITTAJALLE EDULLISIN

      info@lakeudenportti.com     
      www.lakeudenportti.com
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