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Perjantai   7.4.                 Allan, Ahvo, Pitkäperjantai

Lauantai  8.4.                   Suoma, Suometar

Sunnuntai  9.4.                Elias, Eelis, Eeli, Eljas, 
                                           Mikael Agricolan päivä

Maanantai  10.4.            Tero,  2. pääsiäispäivä

Tiistai  11.4.                      Verna

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  5.4.               Irene, Irina, Ira, Iro

05 Huhtikuu   2023             06:31                      20:25  

06 Huhtikuu   2023             06:27                      20:28 

07 Huhtikuu   2023             06:24                      20:30  

08 Huhtikuu   2023             06:21                      20:33 

09 Huhtikuu   2023             06:17                      20:36

10 Huhtikuu   2023             06:14                      20:39 

11 Huhtikuu   2023             06:11                      20:42 

Päivämäärä                         Auringonnousu                 Auringonlasku

                                      Ilmaisjakelulehti, 
                                      jakelu pvä keskiviikko 

Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö:   Pe klo 16.00 mennessä,
painovalmiit Ma klo 10.00 mennessä

Jakelualueena: 
Alavus - Töysä - Ähtäri - Kuortane

Jakelumäärä: 10 400 taloutta

Ilmoitusmyynti:     Mika / 0400 615 688

www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai    6.4.                    Ville, Vilho, Vilhelm, Viljami,
                                           Vili, Jami 

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

Laurilan Hautauspalvelu
Alavus, puh. 0400 297 648Kuortane, puh. 0400 297 492

Uudet arkkumallit suoraan varastosta

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

www.ahtarinseurakunta.fi

Palvelutoimisto 
avoinna ma klo 9-13, ke klo 13-16 ja pe klo 9-13
p. 050 579 0020/p. 050 579 0008.

Hautauspalvelut Töysästä ja Alavudelta
KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU 

FLORISTIINA
TORIKATU 4, 63300 ALAVUS 

P. 040 519 9624

 
Välikatu 6, Alajärvi · (06) 557 2178 · www.laukkosen.�

RAIJA LAMMINAHON  
TÖYSÄN KUKKAKAUPPA

KESKUSTIE 8, 63600 TÖYSÄ  
P. 06 526 1142

RAAMATTUOPETUS 
TÖYSÄN KIRKKO 
Ke 12.4.2023 klo 18 

 Opetus pastori Juha Vihriälä,
aiheena "Armo-Ihana tekosyy?

kanttorina Mari Järvinen
Sydämellisesti tervetuloa kuulemaan

Juhan opetusta.

Jumala osoittaa 
rakkautensa meitä 
kohtaan siinä, että 
Kristus kuoli meidän 
puolestamme, kun 
vielä olimme synti-
siä.

Room. 5:8

Ke 5.4. klo 9.30 Pienten pääsiäiskirkko seurakuntakeskuk-
sessa. Klo 18 Hartaus kirkossa. Hosionaho, Yläkoulu ja lukio 
(Anne Luodeslampi).
To 6.4. klo 12 Torstaikahvila Lähteellä. Klo 13.30 Seurakun-
nan päiväpiiri Ostolanhovissa. Hartaus ja Ehtoollinen. Klo 
18 Kiirastorstain messu kirkossa. Soininen, Peltokangas ja 
Hosionaho. Palveluvuorossa Ähtärin mieskuoro.
Pe 7.4. klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus kirkos-
sa. Peltokangas, Hosionaho, saarnaajana Matti Rintala. Klo 
14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakeskuksessa.
Su 9.4. klo 10 Pääsiäispäivän messu kirkossa. Peltokangas, 
Soininen ja Hosionaho. Ähtärin kirkkokuoro.
Ma 10.4. klo 10 2. pääsiäispäivän perhekirkko seurakun-
takeskuksessa. Palveluvuorossa lapsikuoro Aurora. Klo 15 
Auttavat kädet-konsertti kirkossa. Järjestää Ähtärin Hellun-
taiseurakunta ja Ähtärin ev.lut seurakunta.
Ti 11.4. klo 9.30-11 Perhekerho seurakuntakeskuksessa. 
Ke 12.4. klo 17.30 Toivoa naisille lähetyspiiri Lähteellä. 
To 13.4. klo 12 Torstaikahvila Lähteellä. Klo 13.30 Seura-
kunnan päiväpiiri Ostolanhovissa. 
Pe 14.4. klo 14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakes-
kuksessa.
Kauppojen ylijäämäruokaa jaetaan tiistaisin klo 10-11 kai-
kille tarvitseville ähtäriläisille entisen Osuuspankin takana, 
ovi B. Voit tulla vapaasti jonottamaan. Lapsiperheille per-
jantaisin klo 10-11. Varaa ruoka etukäteen koordinaattoril-
ta p. 050 579 0011.
Kastetut: Alvar Sisu Verneri Lamminaho.
Kuolleet: Alli Kaisa Kyllikki Sievi 94 v. Hellä Marjatta Kiikka-
la 91 v. Viljo Aleksander Hirsimäki 87 v. Matti Aleksanteri 
Saviniemi 83 v. 

Alavuden kirkkoneuvosto 
kokousti 29.3. ja kokouk-
sessa puhe- ja läsnäolo-
oikeudella oli paikalla 
nuorten vaikuttajaryhmä. 
Alkuun nuorten vaikutta-
jaryhmä esittäytyi ja kertoi 
toiminnastaan sekä asiois-
ta, joihin vaikuttamisen he 
kokisivat seurakunnassa 
tärkeänä.
   Alavuden seurakunnan 
kirkkoherran virka on 
ollut haettavana, ja Tuo-
miokapituli on haastatel-
lut hakijat kokouksessaan 
22.3. Tuomiokapituli an-
taa todennäköisesti haki-
joista lausunnon, määrän-
nee vaalin valmistelijan ja 
siirtänee vaalin toimitta-
misen seurakunnan omien 
toimielinten tehtäväksi ko-
kouksessaan tämän viikon 
keskiviikkona, 5.4. Tavoit-
teena on, että kirkkoherra 
voisi aloittaa virassa syys-
kuun alusta.
    Kirkkoneuvosto päätti 
nimetä kirkkoherran rek-
rytoinnin käytännön asi-

Kirkkoneuvosto kuuli nuorten vaikuttajaryhmää
oita hoitamaan rekrytoin-
tiryhmän, johon kuuluvat 
kirkkovaltuuston puheen-
johtaja ja varapuheen-
johtaja, kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtaja, kirk-
koherra, hallintojohtaja 
ja tuomiokapitulin mää-
räämä vaalin valmistelija. 
Kirkkoneuvosto nimesi 
seurakunnan suorittamaan 
hakijoitten haastatteluun 
haastatteluryhmän, johon 
kuuluvat rekrytointiryh-
mä, Pirkko Raja-aho ja 
kirkkoneuvoston jäsenet, 
pois lukien Taina Vierun-
keto, jonka tilalle valittiin 
Päivi Kangas.
    Rekrytointi- ja haastat-
teluryhmien sihteeriksi ni-
mettiin hallintojohtaja.
    Alavuden seurakunta 
järjestää 19.4. kello 18 
kirkkoherranvaalipaneelin 
Alavuden kirkossa. Kirk-
kovaltuusto suorittaa kirk-
koherran vaalin torstaina 
18.5. kello 16 Vesitornin 
toimitilassa.

Tilinpäätös näyttää yli-
jäämää

     Kirkkoneuvosto mer-
kitsi tiedoksi käyttötalous-
arvion ja investointiosan 
ylitykset vuodelta 2022 
ja päätti viedä ylitykset 
kirkkovaltuuston hyväk-
syttäväksi. Kirkkoneuvos-
to päätti hyväksyä ja alle-
kirjoittaa tilinpäätöksen 
vuodelta 2022 sekä päätti 
esittää kirkkovaltuustolle, 
että tilikauden ylijäämä 
158 519 euroa kirjataan 
taseeseen.
    Kirkkoneuvosto päätti 
asettaa lähetyksen toimin-
taryhmän ja nimetä siihen 
jäseniksi Hilkka Rinta-
Pollarin, Eila Mäkisen, 
Sirpa Linjalan, Riitta-Liisa 
Piiroisen, Kari Hämäläi-
sen, Olavi Hankaniemen, 
Rauha Korpisen, Terttu 
Ala-Heikkilän, Osmo Uu-
rinmäen ja Martta Haus-
kamaan.
    Kirkkoneuvosto päätti 
valita lapsiasiahenkilöiksi 

vuosiksi 2023-2026 var-
haisnuorisotyönohjaajan 
ja tälle varahenkilöksi vas-
taavan lastenohjaajan sekä 
toiseksi lapsiasiahenkilök-
si luottamushenkilöistä 
Sari Karhukorven. Lapsi-
asiahenkilön tehtävänä on 
toimia lapsen oikeuksien 
sopimuksen sekä lasten ja 
nuorten asioiden asiantun-
tijana, jota päätöksen val-
mistelija voi konsultoida 
valmistelun eri vaiheissa.
      Hautausmaille ja niil-
lä oleville rakennuksille 
suoritetaan katselmus val-
tuustokausittain. Kirkko-
neuvosto päätti valita val-
tuustokauden 2023-2026 
hautausmaakatselmusta 
suorittavaan ryhmään 
kirkkoherran, hallinto-
johtajan, erityisammatti-
miehen, kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajan ja 
kirkkoneuvoston jäsenet. 
Kirkkoneuvosto päätti 
hyväksyä muistomerkkejä 
koskevan ohjeistuksen.

www.lakeudenportti.com
info@lakeudenportti.com

  KOHTI JUHLAA.

Hiljaisen viikon sanoma,
meillä on vielä toivona.
Vaik` osa kieltäjä Pietarin,
Jeesus rakastaa kuitenkin.
Oli Herrallamme raskas tie,
ristin tuskaan se Hänet vie.
Meidän syntien tähden,
Jeesus kärsi kaiken sen,
meitä autuuteen saattaen,
tien armoistuimelle avaten.
Ristin toisella puolella
kuuluu rukous anova:
"Jeesus muista minua."
Siihenkin Auttaja rientelee,
ryövärin mukaansa saatte-
lee.
"Katso Jumalan Karitsa,
on syntiemme sovittaja.
Mullekin armon sanoma,
kuuluu tänään Herralta.

Pääsiäis-aamun koittaessa,
on meillä uutta toivoa.
Naiset haudalle rientäen,
kuulee ylösnousemus-sanan 
sen.
"Ei Hän ole enää täällä." 
Tänäänkin JEESUS ELÄÄ !..
Vielä elämän voimasta,
on Jeesus vierellä Auttaja.

   Alli Kulju       1.4.-23 .
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Suurin osa kaupungin toimistoista on Fasadissa ja moneen pisteeseen eri puolille kaupun-
kia sijoitettuina.

Alavuden kaupungin ti-
linpäätös 2022 kertoo 
vuodesta, jonka aikana 
kuntalaisten palveluita 
on ylläpidetty haastavas-
sa toimintaympäristössä. 
Vuotta leimasivat maa-
ilmanlaajuisesti Venäjän 
aloittama hyökkäyssota 
Ukrainassa, energiakriisi 
ja inflaation kiihtyminen.
  Työllisyyskehitys ja sen 
myötä verotulot pysyivät 
Alavudella kuitenkin edel-
leen vuonna 2022 hyvällä 
tasolla. Verotuloja toteutui 
37,8 miljoonaa euroa eli 
2,5 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 
Kasvua tapahtui niin kun-
nallisveron, yhteisöveron 
kuin kiinteistöveron
osalta.
   Kaupungin toiminta ja 
talous pysyivät pääosin 
hyvin suunnitellussa lin-
jassa lukuun ottamatta 
energian hinnan vaiku-
tusta ja yleistä hintojen 
nousua joiltain osin. Uu-
tena, ennakoimattomana 
tehtävänä kaupungille tuli 
vuoden aikana Ukrainasta 
sotaa paenneiden asumi-
sen ja palveluiden järjes-
teleminen ensimmäistä 
kertaa käyttöön otetun 
tilapäisen suojelun direk-
tiivin nojalla. Järjestelyt 

Alavuden tilinpäätös kuvastaa viime vuoden haasteita
ovat koskeneet kaupungin 
monen eri palvelualueen 
henkilöstöä, ja työ on ol-
lut vaativaa, mutta myös 
palkitsevaa.
   Sotekustannuksilla oli 
vielä merkittävä vaikutus. 
Huomattavasti kaupungin 
tulokseen vaikutti sote-
kuntayhtymä Kuussoten 
vuoden 2022 alijäämä, 
joka jouduttiin kattamaan 
kokonaisuudessaan, kos-
ka hyvinvointialueet aloit-
tivat 1.1.2023. Tästä ker-
tyi Alavudelle noin yhden 
miljoonan euron verran 
lisäkustannusta. Lisäksi 
jouduttiin tekemään rei-
lun 1,6 miljoonan euron 
sijoitusvarallisuuden kir-
janpidollinen arvonalen-
nuskirjaus johtuen rahoi-
tusmarkkinan suurista 
heilahteluista.
      Näiden muutosten 
vaikutuksesta Alavuden 
vuoden 2022 tilinpäätös 
päätyi kaksi miljoonaa eu-
roa negatiiviseksi. Toteu-
tunut tilikauden tulos on 
kuitenkin 1,5 miljoonaa 
euroa parempi kuin kor-
jattu talousarvio ja vain 
0,7 miljoonaa euroa hei-
kompi kuin alkuperäinen 
talousarvio.
   Kertynyttä ylijäämää 
on taseessa tilinpäätöksen 

jälkeen noin 17 miljoonaa 
euroa. Koko konsernin ti-
likauden tulos muodostui 
noin 1,7 miljoonaa euroa 
alijäämäiseksi.
    
Suuria investointeja
  
    Suurten investointien 
osalta vuosi 2022 oli vielä 
merkittävä; suurimpina in-
vestointimenoina vuodelle 
osuivat jätevedenpuhdista-
mon saneerauksen loppu-
vaihe sekä Kunto-Lutran 
remontin pääosa. Syksyllä 
saatiin alkuun myös päi-
väkoti Tervanallen laajen-
nus.
   Kaupungilla on kuitenkin 
positiivisia näkymiä. Kau-
pungin talous on uudessa 
tilanteessa nyt, kun näil-
lä näkymin vuonna 2022 
sote-kustannukset olivat 
viimeisen kerran suoraan 
kuntien vastuulla.
  Tulevina vuosina talous 
on tältä osin ennakoita-
vampaa, kun hyvinvoin-
tialueet vastaavat sote-
toimien kustannuksista. 
Samalla toki kaupungin 
verotuloista ja valtion-
osuuksista on siirretty val-
taosa hyvinvointialueiden 
rahoitukseen. Kaupungin 
taloudenpidolta
edellytetäänkin tarkkuutta 

ja suunnitelmallisuutta, 
jotta pystymme tuotta-
maan jatkossakin kunta-
laisille laadukkaita palve-
luja.
    Alavudella on edelleen 
myös paljon positiivisia nä-
kymiä; työllisyysaste on jo 
vuosia ollut maan parhai-
ta, ja verotuotot ovat säily-
neet vaikeina vuosinakin 
hyvällä tasolla. Syntyvyys 

on pysynyt kohtuullisena, 
ja muuttoliike sekä maan 
sisältä että ulkopuolelta on 
hieman vilkastunut, ja mo-
nilla yrityksillä näkymät 
ovat kaikesta huolimatta 
hyvät. Kaupunki pyrkii 
mahdollisimman tiiviisti 
seuraamaan yritysten toi-
mintamahdollisuuksia ja 
tukemaan yrityksiä niiden 
pyrkimyksissä.

   Tärkeä voimavara koko 
kaupungin kannalta on se, 
että päätöksenteossa pys-
tytään edistämään Alavu-
delle tärkeitä yhteisiä ta-
voitteita ja hankkeita niin 
yritysten kuin asukkaiden 
hyväksi.
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Pääsiäislauantaille on lu-
vassa mukavaa ohjelmaa 
koko perheelle, kun Ähtä-
rin eteläisten kylien Kok-
koralli pärähtää käyntiin. 
Kyseessä on Mäkikylän, 
Alastaipaleen ja Peränteen 
Kyläseurojen järjestämä 
yhteistapahtuma, jonka 
tarkoituksena on houku-
tella väkeä vierailemaan 
kylien pääsiäiskokoilla. 
Nyt on oivallinen tilaisuus 
tutustua Ähtärin kyliin. 
Kannattaakin ehdottomas-
ti lähteä liikkeelle, koska 
kierrettyäsi kaikki kolme 

Kokkoralli houkuttelee kylille
kokkoa ja palautettuasi 
kokkorallipassin viimei-
selle kokolle olet mukana 
huippupalkintojen arvon-
nassa. Pääpalkintona on 
yöpyminen Ähtäri Zoon 
Villa Ursuksessa. Kylä-
seurat lähettävät lämpi-
mät kiitokset Ähtäri Zool-
le ja Ähtärin kaupungille 
upeista palkinnoista.
Kokkoralli lähtee liikkeel-
le Sipiläntieltä Mäkikylän 
kokolta, joka sytytetään 
kuudelta. Sieltä kaikki 
kävijät saavat mukaan-
sa kokkorallipassin, joka 

leimataan seuraavalla 
kokolla Alastaipaleella 
Jokirannantiellä (syt. 19). 
Kokkorallin päätepiste 
on Peränteen kokolla (ky-
lätalon pihassa, syt. 20), 
jonne passi toimitetaan 
arvontaa varten. Arvonta 
suoritetaan klo 21. Lisäksi 
jokaiselle kokkorallipassin 
palauttaneelle on luvassa 
pieni pääsiäisyllätys. Mi-
käli nälkä pääsee yllättä-
mään rallittelun aikana, 
kokoilla on myynnissä 
pientä purtavaa.

Etelä-Pohjanmaan alue-
hallitus kävi maanantain 
27.3.kokouksessaan mo-
nipuolisen keskustelun 
hyvinvointialueen inves-
tointisuunnitelmasta ja 
siihen sisältyvistä inves-
tointiluonteisista vuok-
rasopimuksista. Näihin 
lukeutuvat muun muassa 
Seinäjoen perhekeskus 
Aallokko sekä Alavuden 
sote-keskus.
     Investointisuunnitel-
maa tullaan käsittelemään 
aluevaltuuston 29.5.2023 
kokouksessa. Tätä ennen 
aluehallitukselle rapor-
toidaan sen kokouksissa 
vuokrasopimuksiin liitty-
västä selvitystyöstä.
   Aluehallituksen esitys-
listalla oli kolmen eri pal-
velusetelikokonaisuuden 
käsittely. Kotihoidon pal-
velusetelistä äänestettiin. 
Aluehallituksen 1. vara-

puheenjohtaja Sami Kes-
kinen esitti asian palaut-
tamista jatkovalmisteluun, 
mikä hyväksyttiin äänin 
9-3.
    Aluehallitus merkitsi tie-
doksi toiminnan järjestelyt 
kesällä 2023. Kesäaikaiset 
toiminnan supistukset ja 
sulut toteutuvat aikaisem-
pien vuosien kaltaisesti. 
Potilaiden ja asiakkaiden
kiireellinen ja päivystys-
luonteinen hoito ja palve-
lu turvataan kaikissa tilan-
teissa.
     Aluehallitus käsitteli 
myös useita asiakkaiden 
rahaliikenteeseen liitty-
viä asioita. Aluehallitus 
hyväksyi pitkäaikaisen 
laitoshoidon maksujen 
perusteet sekä ohjeen ja 
hinnaston asiakirja- ja tie-
topalvelumaksuista.
   Lisäksi se hyväksyi 
omalta osaltaan toimin-

Aluehallitus kävi keskustelua investointisuunnitelmasta
taohjeen sosiaalihuollon 
asiakasmaksujen alenta-
misesta tai niistä vapaut-
tamisesta sekä sosiaalisen 
luototuksen soveltamisoh-
jeet ja myöntämisperiaat-
teet. Nämä kaksi kokonai-
suutta etenevät edelleen 
aluevaltuuston hyväksyt-
täviksi.
   Aluehallitus hyväksyi 
hyvinvointialueen digistra-
tegian vuosille 2023–2025. 
Kiinteistöstrategiaa alue-
hallitus esittää pienin täy-
dennyksin aluevaltuuston 
hyväksyttäväksi.
     Maanantain pitkästä 
kokouksesta huolimatta 
aluehallitus ei ehtinyt kä-
sitellä kaikkia esityslistalla
olleita pykäliä. Se ko-
koontui jatkokokouksiin 
perjantaina 31.3. sekä tiis-
taina 4.4.2023.

Tukiyhdistyksen, Turvallinen kotiseutu paikalla olleet jä-
senet kävivät onnittelemassa Mikko Savolaa niin kukkasin 
kuin pienellä lahjalla. Onnittelemassa olivat yhdistyksen 
puheenjohtajan Irma-Liisa Viitamäen kanssa Jaana Viitala, 
Anne Haapa-aho, Pasi Leikkari sekä Tapani Akonniemi.  

Tärkein tuki Mikko Savolalle on ollut oma perhe, josta tässä 
oli puoliso Kaisa ja tytär Aada, joka oli vielä alkuillasta pai-
kalla. Kun Ä-klubilla oltiin, diskovalot olivat päällä ja loivat 
vihreää loistettaan. Tuloksia seuraamassa oli myös vaali-
päällikkö Reino Virrankoski.

Mikko Savolalla alkaa neljäs kausi kansanedustajana. 
Vaali-illan aikana hän sai vastailla toimittajien kysymyksiin 
puhelimitse

Jo vähän yli kahdeksan 
vaali-iltana oli lähes sel-
vää, että ähtäriläinen Mik-
ko Savola saa jatkaa kan-
sanedustajana. Ruudulle 
iski 4626 ennakkoääntä, 
joka tarkoitti jo sitä, että 
läpi mennään. Savolan 
lopullinen tulos oli 6 746 
ääntä sunnuntain myöhäi-
sillan laskennan mukaan.
    Mikään ei ollut kuiten-
kaan varmaa, ennen kuin 
se oli varmaa ja kaikki ää-
net laskettu. Ähtäri antoi 
odotuttaa itseään ja pit-
kään muualla olivat äänet 
laskettu, mutta Ähtärissä 
kiikuteltiin ääntenlasken-
nassa 66,5 prosentissa. 
Tulosten etenemistä seu-
rattiin monelta isommalta 
ja pienemmältä ruudul-
ta, ja tuloksia päivittivät 
Savolan vaalipäällikkö 
Reino Virrankoski sekä 
hänen avustajansa Jukka 
Saarimäki.
   Tuloksen selvittyä oli 
onnittelulaulu paikallaan. 
Pitkä vaaliuurastus oli 
ohi ja oli puheen aika. 
Vaalivalvojaisia pidettiin 
Ä-klubilla Ähtärissä ison 
joukon myötä.
   -  Me teimme sen, nel-
jännen kerran, toteaa tyy-
tyväinen mies.
    Savolan mukaan oma 
seutukunta piti jälleen 
erittäin hyvin, pääpot-
ti tuli sieltä. Esimerkiksi 
Alavudelta tuli 1 300 en-
nakkoääntä.
   Savolalla on ollut avus-
saan ns. ydintiimi, jonka 
kanssa on singaloitu, min-
ne mennään ja mitä teh-
dään. Ydintiimi koostuu 
lähinnä tukiyhdistykses-
tä, Turvallinen kotiseu-

Mikko Savola pääsi 
neljännelle kaudelle eduskuntaan

Yhdessä vaalipäällikön Erja 
Gaddin kanssa nostettiin 
peukut pystyyn perussuo-
malaisille.

Alavutelainen Petri Juurakko odotti levollisin mielin ääniä. 
Hän kertoo tehneensä vaalikampanjassa paljon töitä.

Alavutelaisen Petri Juura-
kon vaalivalvojaisissa oli 
useita kymmeniä ihmisiä 
jännittämässä ehdokkaan 
ja ennen kaikkea Vaasan 
vaalipiirin perussuoma-
laisten vaali-iltaa. Juurak-
ko keräsi 1 990 ääntä.
    Ennen ääntenlaskentaa 
hän tuumaa, että nyt ei 
auta kuin odotella ääniä. 
Vaalivalvojaisia pidettiin 
Nordean alakerrassa, jos-
sa oli saunakin lämmin. 
Kun paikassa oli uima-al-
las, illan päätteeksi veteen 
heitettiin vaalipäällikkö 
Erja Gadd.
   -  Perussuomalaiset teki-
vät mahtavan kampanjan 
alueella ja saivat lisäpai-
kan eduskunnasta. Petri 
Juurakko ei yltänyt tällä 
kertaa eduskuntaan, mut-
ta puolueen eteen tehtiin 
töitä, joka kannatti maa-
liviivoille. Mahtava tulos 
perussuomalaiselle, muu-
tosta halutaan, sanoo vaa-
lipäällikkö Gadd.
   Juurakko joi Hyvän olon 
limpsaa. Hän sanoo teh-
neensä hyvän vaalikam-
panjan, enemmän töitä 

Juurakko uurasti töitä 
vaalien eteen

tu, jonka puheenjohtaja 
Irma-Liisa Viitamäki ar-
velee illan päätyttyä, että 
vaalimenestykseen osansa 
on todella kovalla ja ah-
kerasti käydyllä vaalikier-
tueella sekä silläkin, että 
Savola hoiti seitsemän 
viikon puolustusministeri-
pestinsä erittäin hyvin.
   Tätä osoittavat myös 
Mikko Savolan paitsi saa-
dut äänestysluvut, niin 
myös vaalikiertuenume-
rot: 7 600 kilometriä ja 
103 tilaisuutta. Kalenterit 
olivat täynnä ja mentiin.
  Kuskeja on riittänyt. Lau-
antai-iltaan Transit kesti-
kin Lehtimäelle asti, jos-
sa autossa toimivat enää 
kolmos- ja nelosvaihde, 
mutta kuten Savola tuumi, 
eteenpäin mentiin.
   Jos isoimmat kiitokset 
Mikko Savola halusi jol-
lekin osoittaa, ne menivät 
kotiväelle, omalle per-
heelle sekä vanhemmille 
ja appivanhemmille. Al-
kuvuonna kansanedusta-
jana jatkavaa ei ole juuri 
kotona näkynyt. Kiitokset 
saivat myös muun muassa 
sisarTiina ja hänen puoli-
sonsa Japi Lehti, jonka kä-
sialaa oli tv-mainos.
     
Opposition aika

   Mikko Savola oli tyyty-
väinen henkilökohtaisella 
tasolla tulokseensa, mutta 
paljon on uuden raken-
tamista ja kamppeitten 
keräämistä, että Keskusta 
lähtee uuteen nousuun.
    -  Turpiin tuli myös tässä 
vaalipiirissä, eikä se piirin 
puheenjohtajana tunnu 
hyvältä, että Pasi Kivi-

tehtiin kuin viimeksi. Yk-
sin tienvarsimainoksia oli 
noin 130, joita näkyi ym-
päri vaalipiiriä.
  Kuortanelainen Kokoo-
muksen ehdokas Annu Ri-
danpää-Taittonen keräsi 
1 663 ääntä. Hän oli vaa-
livalvojaisissa Seinäjoella 
yhdessä muiden ehdokkai-
den Jesse Luhtalan, Jyrki 
Mäkysen ja Paula Risikon 
kanssa, joka oli selvä läpi-
menijä jo ennakkoäänten 
perusteella.
   Kuusiokuntien alueel-
ta ähtäriläinen sosiaali-
demokraattien ehdokas 
Kari Kivinummi kokosi 
630 ääntä, alavutelainen 
kristillisten eduskuntaeh-
dokas Pentti Ahopelto 495 
ääntä ja Vasemmistoliiton 
Kalle Kurkinen Ähtäristä 
60 ääntä. Nämä olivat lu-
kemat puolenyön maissa 
maanantaita vasten yöllä.
   Äänestysprosentti koko 
maassa oli 71,9 prosenttia. 
Edellisissä eduskuntavaa-
leissa vastaava prosentti-
luku oli 72,1 prosenttia. 
Vaasan vaalipiirissä luku 
oli 68 prosenttia.

saari jäi valitsematta, kun 
neljättä paikkaa ei saatu. 
Meitä on nyt kaksi etelä-
pohjalaista ja yksi keski-
pohjalainen Keskustasta.
   Savolan mukaan näyttää 
siltä, että lähdetään teke-
mään oppositiopolitiik-
kaa. Siitäkin hänellä on 

kokemusta, koska ensim-
mäinen kausi oli sitä. 
   -  Antaa vaalivoittajien 
vastata päätöksistä seuraa-
van neljän vuoden ajan. 
Katsotaan, pystyvätkö he 
siihen. Nyt on puheiden 
lunastamisen aika, sanoo 
Savola.

Kokoomuksen kuortanelai-
nen ehdokas Annu Ridan-
pää-Taittonen keräsi 1 663 
äähtä ja puhui useamman 
ehdokkaan yhteisissä vaali-
valvojaisissa Seinäjoella.
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Ähtärin tilinpäätöksestä olivat kertomassa 
kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, kau-
punginhallituksen puheenjohtaja Leena 
Mäenpää, hallinto- ja talouspäällikkö Sep-
po Karjala sekä sivistys- ja henkilöstöjohta-
ja Eija Kuoppa-aho.

Ähtärissä tehty historian 
neljänneksi paras tilinpää-
tös, joten kaupunginhal-
lituksen puheenjohtajalla 
Leena Mäenpäällä oli 
syytä hymyyn, kuten koko 
kaupungin johtoryhmäl-
läkin. Viime vuoden tilin-
päätös näyttää 1,697 mil-
joonaa euroa ylijäämää 
koronaepidemian jatku-
misesta ja kustannustaso-
jen noususta huolimatta. 
Kaupungin taseessa on 
ylijäämää noin 4,3 miljoo-
naa euroa.
   Mäenpää sanoo, että 
haasteita on edessä, mut-
ta Ähtärissä reagoidaan 
niihin etupainotteisesti. 
Hän viittasi kouluraken-
tamiseen, joten Ähtärissä 
on panostettu lapsiin ja 
nuoriin. Varhaiskasvatuk-
seen valmistellaan lisää 
resursseja.
     Mäenpää kiitteli, että 
parhaat ihmiset ovat te-
kemässä virkakoneistossa 
tätä työtä, joten ei voi tulla 
kuin hyvää jälkeä. Myös 
kuntalaisia osallistetaan 
paljon; yhteistyötä teh-
dään.
  -  Tilinpäätös on his-
toriallinen siksikin, että 
ikinä enää ei tule tällaista 
tilinpäätöstä johtuen hy-
vinvointialueen tulosta. 
Tulos on tehtävä paljon 
pienemmästä summasta, 

Ähtärissä yksi historian parhaista tilinpäätöksistä

Ähtärissä on toteutettu 
hyvinvointikysely viime 
vuoden syyskuussa. Kyse-
lyn tuloksia on käyty läpi 
työyksiköittäin tehtävillä 
vierailuilla. Suurin osa, 
77,8 prosenttia arvioi työ-
kykynsä olevan kouluarvo-
sanoilla 8 tai sitä parempi. 
Sivistys- ja henkilöstöjoh-
taja Eija Kuoppa-aho pi-

Ähtärissä henkilöstöstä pidetään hyvää huolta

sanoo kaupunginjohtaja 
Jarmo Pienimäki.
    Hyvää tulosta ei kuiten-
kaan Pienimäen mukaan 
jäädä mutustelemaan, 
vaan toukokuussa on tu-
lossa talousfoorumi val-
tuutetuille ja yhtiöiden 
hallitusten puheenjohta-
jille ja toimitusjohtajille. 
Tuolloin tehdään strategi-
sia linjauksia ja taklataan 
talouden uhkakuvia.
  - Isoimmat asiat ovat in-
vestoinnit ja siirrot niistä 
käyttötalouteen, sanoo 
Pienimäki. 
  Hän laskee, että tuloksen 
on saanut aikaiseksi se, 
että menot ovat hyvässä 
suhteessa tuloihin nähden. 
Organisaatio, palvelura-
kenne on hiottu. Rönsyt 
on leikkailtu ajoissa pois.
   Lainamäärä on yli val-
takunnallisten lukujen, 
mutta johtuu isoista in-
vestoinneista: Otson yhte-
näiskoulusta, uimahallista 
ja toisen asteen kampuk-
sesta. Kaupungin laina-
määrä nousi viime vuon-
na 2 miljoonalla eurolla. 
Asukasta kohden lainaa 
on 4 532 euroa.
   - Kolme isoa investoin-
tia tekee yhteensä 24 
miljoonaa euroa ja niistä 
reilut 16 miljoonaa euroa 
tulivat kuin annettuina si-
säilmaongelmista. Oikeas-

taan päättäjät ovat aidosti 
päättäneet vain siitä, tu-
leeko uimahallia vai ei ja 
siihenkin on saatu 800 000 
euron valtionavustus.
  Hallintokunnat pitivät 
huolta ”tyylillä” talouden 
raameista.
   Nyt kaupungilla ei ol-
lut vuosien 2019-2021 ta-
paan ylimääräisiä reilun 
miljoonan alaskirjauksia 
käytöstä poistetuista kou-
luista ja siitä huolimatta 
Pienimäen mukaan tulos-
ta voidaan pitää hyvänä. 
Väistötilojen vuokrista on 
ollut noin 500 000 euroa 
vastuuta. Myös korona toi 
menopuolelle haasteita ja 
on ollut myös Euroopas-
sa käytävän sodan vaiku-
tuksia, jotka vaikuttivat jo 
loppuvuodelle 2022.

Verotuloissa kasvua

  Verotulot kasvoivat asu-
kasta kohden noin edellis-
vuodesta 350 euroa ja oli-
vat 4 395 euroa asukasta 
kohden. Vuosikate nousi 
myöskin.
  Kaupungin tervehdyttä-
missuunnitelma hyväksyt-
tiin 2016 ja sen päätepiste 
oli vuoden 2022 loppu. 
Alussa oli reilut 6 miljoo-
naa alijäämää taseessa. 
Karjala laskee, että yh-
teensä 10,3 miljoonaa pys-
tyttiin tekemään plussaa, 
ja tämän hetken puskuri 

taseessa on 4,3 miljoonaa 
euroa.
  Kun tämän vuoden ta-
lousarviota suunniteltiin, 
sen arvioitiin olevan 352 
000 euroa plussalla. Kun 
toteutuma on noin 1,7 
miljoonaa euroa ylijää-
mäinen, Ähtärissä ollaan 
tyytyväisiä.
   Tulevat vuodet ovat ta-
loussuunnitelmassa lie-
västi miinusmerkkisiä. 
Valtionosuudet ovat pu-
donneet.
 Ähtärin asukasluku oli 
viime vuoden lopussa 5 
406, mutta kuten hallin-
to- ja talousjohtaja Seppo 
Karjala huomauttaa, Äh-
täri ole muuttotappiokun-
ta. Ikärakenne vaikuttaa 
ja kuolleisuus. Reilut 200 
ihmistä muuttaa pois ja 
sama määrä Ähtäriin.
  Ähtäri jatkaa hankkei-
taan ja iso pesäpallojaos-
ton hanke on vireillä. Kus-
tannusarvio on 400 000 
euroa ja ensi keväänä on 
todennäköisesti jo pitkäl-
lä uusi kenttä ja katsomo 
Mustikkavuorelle.
  Pienimäen mukaan tämä 
on oiva esimerkki, mitä 
kolmas sektori saa aikai-
seksi. Tällainen on myös 
puntrackradan saaminen 
Ähtäriin. Kaupunginjohta-
ja listasi paljon muutakin, 
mitä seurat ja yhdistykset 
ovat saaneet aikaiseksi.  

tää tätä hyvänä tuloksena. 
Työyksiköitä on 15.
   Viime vuoden aikana oli 
uusia avauksia muun mu-
assa etä- ja hybridimallista 
työssäolossa, e-passista, 
pyöräedusta ja hyvinvoin-
tilaatikoiden sijoittamises-
ta työyksiköihin. Nämä 
ovat arjen pieniä tekoja, 
jotka auttavat jaksamista 

työssä.
  Käyttöön on otettu esi-
henkilöfoorumi viime 
vuonna. Esihenkilöitä 
kaupungilla on yhteensä 
12.
   Vauvabonusta makset-
tiin viime vuonna ensim-
mäistä kertaa. Sitä saivat 
kaikkiaan 36 ähtäriläistä 
lasta.

 Varhaiskasvatukseen on 
osallistumisaste ollut koko 
vuoden lähes 95 prosent-
tia. Hyvästä osallistumis-
asteesta huolimatta kaikil-
le on saatu järjestymään 
varhaiskasvatuspaikka ta-
voitteellisessa ajassa.
  Ähtärissä Otson koulu-
laiset ja lukiolaiset ovat 
olleet väistössä Sairaalan-

mäen tiloissa. Ähtärin lu-
kio oli jälleen viime kevää-
nä STT:n lukiovertailussa 
Etelä-Pohjanmaan ykkö-
nen ja pienten lukioiden 
sarjassa kahdeksas koko 
maan vertailussa. 
   Kirjasto painotti viime 
vuonna senioritoimintaa 
ja yhdessä SPR:n kanssa 
on ollut kotikirjastotoi-

mintaa. Valtakunnallisen 
Nuva ry:n vuoden par-
haaksi nuvateoksi valittiin 
Ähtärin nuorisovaltuuston 
tapahtuma, Viivin ikäraja-
ton keikka ja ystävyysju-
listus Nokian nuorisoval-
tuuston kanssa.
   Reitistöt ovat tärkeitä 
Ähtärille. Valmiita reittejä 
on runsaasti. 

Ähtärin kaupungin viestin-
tätehtävistä vastaa ensi 
syyskuun alkuun Minna 
Harju.

Ähtärin kaupungin vies-
tintätehtävät järjestellään 
uudelleen. Viestintäsuun-
nittelijan toimi julistettiin 
haettavaksi 7.2.2023. Ha-
kemuksia saapui määräai-
kaan mennessä 11 kappa-
letta.
    Haastattelut järjestettiin 
10.3.2023 ja 13.3.2023. 
Haas ta t t e lu työr yhmä 
esitti toimen täyttämättä 

Harju hoitaa Ähtärin viestintää ensi syksyyn
jättämistä. Kaupunginjoh-
taja teki asiasta päätöksen 
haastattelutyö ryhmän esi-
tyksen mukaisesti.
    Viestintätehtävät hoi-
detaan määräajan 3.4-1
.9.2023 sisäisin järjeste-
lyin. Viestintätehtävien 
hoidosta on käyty Minna 
Harjun kanssa keskustelu-
ja. Hän on ilmaissut oman 
mielenkiintonsa viestintä-

tehtävien hoitoon.
   Minna Harju hoitaa 
tietyt osa-alueet viestin-
nän tehtävistä. Hänen 
tehtäviinsä kuuluvat tuon 
ajan seuraavat osa-alueet: 
henkilöstö- ja yritysvies-
tintä, Ähtäri-lehden teon 
koordinointi, liikelahjojen 
hankkiminen, verkkosivu-
jen päivitys, mainostaulu, 
some-kanavat, tiedotteet 

ja tiedotustilaisuudet, kau-
pungin graafinen ilme, 
sidosryhmätilaisuudet ja 
kaupunkimarkkinointi.
    Minna Harjun työaika 
jaetaan asiointipisteen 
hoidon ja viestintätehtävi-
en välillä. Asiointipiste on
avoinna 3.4. 2023 alka-
en kello 8-11.30. Muuna 
virka-aikana asiointi edel-
lyttää erillistä ajan varaa-

mista. 
  Työpäivän loppuosan 
kello 12.15-16 hän keskit-
tyy pääasiallisesti viestin-
nän tehtäviin.

Nuorisoseuran salissa kävi mukava puheensorina. Siellä 
tavattiin samalla tuttuja ja mukaan oli tullut väkeä naapu-
rikylistäkin.

Töysän Ylipään nuorisoseuran puheenjohtaja Elina Valtaala 
taitaa pizzojen teon. Nuorisoseuran Pizzaperjantaina niitä 
meni noin 150

Töysän Ylipään nuori-
soseuralla voisi olla joka 
viikko Pizzaperjantai, sil-
lä suosio on suuri ja piz-
zat herkullisia. Noin 150 
pizzaa meni illan mittaan, 
jossa oli pizzataiturille ja 
nuorisoseuran puheenjoh-
tajalle Elina Valtaalalle 
vääntämistä.
   Hänellä oli tehokas apu-
joukko auttamassa, muun 
muassa paistamassa, mut-
ta Elina leipoi pizzat, jo-
hon hänellä on entisestä 
työpaikastaan kokemusta.

Ylipään Pizzaperjantai veti
 noin 150 pizzan verran

   -  Ei, tuli yksivakaa vas-
taus jokaviikkoisesta Piz-
zaperjantaista.
   Ei ehkä joka kuukausi-
kaan näitä järjestetä, mut-
ta tämä ei jää viimeiseksi. 
Edellisen kerran vastaava 
pidettiin syysloman aika-
na, ja se veti seuran täpö 
täyteen väkeä.
  Nytkin salissa kävi mu-
kava puheensorina. Väki 
vaihtui, kun se sai pizzat 
syötyä tai osa odotteli piz-
zojen valmistumisia ja vei 
viemiset kotiin.
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Tässä ähtäriläinen 30 vuotta täyttävä Väkkärä viritteli vä-
liajalla, jonka jälkeen he esiintyivät. Kokoonpanossa olivat 
Kaisa ja Mikko Savola sekä Tiina Savola ja Japi Lehti.

Ensiesiintyminen oli tällä kokoonpanolla nimeltään Unoh-
tumaton sävel. Solistin Eeva-Liisa Riihimäen mukaan hei-
tä voi tilailla soittamaan, koska he osaavat soittaa kaiken 
maailman kappaleita. Säestäjänä olivat Miia Palomäki ja 
Arttu Mäkelä.

Vasta 5-vuotias on tämä 
Siiri Hämäläinen, joka 
on ollut Miia Palomäen 
opissa vasta alta vuo-
den. Kuten juontaja Timo 
Saukko totesi, mihin vie-
lä ehtiikään.

Kevättä palkeissa konsertin aloittivat Kaksiriviset, joita johti Miia Palomäki. Estradilla oli myös lopuksi komea Kaksirivisten 
joukko.

Perinteisellä kansanmu-
siikin konsertilla Kevättä 
palkeissa oli nyt uusi paik-
ka, Kontiaisten kylätalo, 
joka täyttyi palmusunnun-
taina mukavasti väestä. 
Konsertin järjestivät Ala-
vuden Kaksiriviset, joi-
den puheenjohtaja Riina 
Sakala oli tyytyväinen vä-
kimäärästä. Hän ei osan-
nut sanoa sitä, muuttaako 
konsertti jatkossa paikkaa 
Sydänmaan nuorisoseu-
ralta Kontiaisille.
   -  Tervetuloa tänne ky-
lätalolle, vaikka teillä olisi 
parempaakin tekemistä, 
veisteli konsertin juontaja 
Timo Saukko.
   Ensimmäisenä itseoi-
keutetusti esiintyi Alavu-
den Kaksiriviset, joka on 
perustettu vuonna 1986. 
Yhtyettä vetää ja ohjaa 
musiikin maisteri Miia 
Palomäki. Katsomon puo-
lella oli alussa yhtyeen 
perustaja ja taiteellinen 

Kevättä palkeissa soitettiin ensi kertaa Kontiaisten kylätalolla

Saunaravintola Kiulun maisemat ovat vielä talviset, mutta Kiulu aukenee ensi kesäksi. Uu-
tena omistajana on Joni Hakoniemi perustettavan yhtiön lukuun. Hänellä on mökki Välive-
dellä ja Ähtäri on muutenkin tuttu. Kuva: Raija Pirttimäki

Facebook-sivullaan seinä-
jokelainen Joni Hakonie-
mi sanoo tehneensä elä-
mänsä isoimman kaupan; 
hän solmi kaupat Ähtärin 
Saunaravintola Kiulun 
kiinteistöstä ja liiketoimin-
nasta perustettavan yhtiön 
lukuun.
  - En olisi varmaan kos-
kaan uskonut, että tulen 
omistamaan ravintolan ja 
otan näin ison haasteen 
vastaan elämässäni. Yrit-
täjänä olemisesta on kyl-
lä kokemusta, mutta tältä 
alalta lähinnä tiskin toisel-
ta puolelta.
  Kiulu tullaan avaamaan 
kesäksi. Hän aikoo tehdä 
Kiulusta entistä mahta-
vamman ja omannäköisen 
paikan. Muutoksia sekä 
kehitystä tullaan varmasti 
tekemään ja näkemään.

Ähtärin saunaravintola Kiulu sai uuden omistajan  

johtaja, dir. musices Airi 
Hautamäki, jota Saukko 
luonnehti siten, jos häntä 
ei olisi olemassa, pitäisi 
keksiä.
  Luonnollisesti Kaksi-
rivisten Airi Hautamäki 
nähtiin lavalla hänkin, 
kun hän marssitti estradil-
le kaksirivisnaismestarit, 
joita oli lähes kymmenen. 
Ja tietenkin, mitä olisi tä-
män perinteisen konsertin 
päätös ilman Kaksirivisten 
soittoa.
  Sitä ennen oli kuitenkin 
runsaasti ohjelmaa. Ehkä 
voimakkaimmat taputuk-
set sai nuori soittajalupaus 
alavutelainen Siiri Hämä-
läinen, jolla on ikää vasta 
5 vuotta. Hän on soittanut 
Miia Palomäen ohjauk-
sessa alta vuoden ja soitti 
hienosti.
  Neea-Riikka Moisio on 
ollut samanikäinen aloit-
taessaan ja nyt 16-vuotias, 
jolle soitto maistuu tänä-

kin päivänä. Hän soitti 
yhdessä Miia Palomäen 
kanssa.

Unohtumattomia säveliä

    Unohtumaton sävel 
on kokoonpano, jossa 
solistina lauloi Lapualla 
nykyään vaikuttava Eeva-
Liisa Riihimäki. Häntä 
kuvailtiin maakunnan 
ihanimmaksi naisääneksi, 
jolla oli säestäjänään Miia 
Palomäki kera Arttu Mä-
kelän. 
   Tämä oli ensimmäinen 
esiintyminen tällä poru-
kalla, ja tämä on ollut 
pitkäaikainen haave, joka 
nyt toteutui, kun hän 
pääsi Helsingistä lähem-
mäksi asumaan. Kon-
sertissa kuultiin lähinnä 
50-luvun musiikkia, josta 
ensimmäisen nimenä oli 
Sorsanmetsästys. Tämä 
oli ensimmäinen kappa-
le, jota ryhdyttiin yhdessä 

harjoittelemaan ja aiheut-
ti treeneissä paljon iloa ja 
naurua, joka on bändin 
tarkoituskin.
      Alkuperäinen duo, 
Sakalaiskat on perustettu 
vuonna 2007, ja jäsenet 
ovat Riina ja Janne Saka-
la. Suokko sanoo, etteivät 
nämä ole mitenkään lais-
koja ja mukaan pääsee hä-
nen mukaansa soittamaan, 
jos on sukua. Tällä kertaa 
kolmantena sukua edusti 
Riinan Sisko, Eija Korpi-
nen, joka soitti kitaraa.
  Ennen illan vaalivalvo-
jaisia ehti Kontiaisten ky-
lätalolle soittamaan ähtä-
riläinen Väkkärä, joka oli 
tällä kertaa nelihenkinen: 
Kaisa ja Mikko Savola 
sekä hänen siskonsa Tii-
na miehensä Japi Lehden 
kanssa.

   ”Nyt kaikki fokus me-
nee siihen, että paikka 
saadaan auki”, sanoo hän 
Facebok-sivullaan. Hyvil-
le tekijöille on kesäksi töi-
tä tarjolla.
  - Kiulu on hieno ja mie-
lenkiintoinen paikka, 
enkä tiedä, mikä lopul-
ta houkutteli ostamaan. 
Olen itse ollut paljon Äh-
tärissä, jossa vanhemmilla 
on siellä mökki ja nyt on 
itsellänikin, joten on tullut 
paljon liikuttua Ähtärissä, 
miettii Hakoniemi.
  Hakoniemi on autoalal-
la, osakkaana Ferrain In-
vestment Oy:ssä, jonka 
talouspuolta hän on hoi-
tanut. Näin hän hypähtää 
aivan uuden liiketoimin-
nan pariin.
  - Ajatuksena on, että jos-
sain kohtaa toukokuun 

aikana Kiulu aukeaisi. 
Aikataulu on tiukka, jotta 
saadaan luvat, työntekijät 
ja muut asiat kuntoon.
  Suunnitelmissa on se, 
että Kiulua pyöritettäisiin 
ympärivuotisesti. Vielä on 
konsepti auki, millä taval-
la tämä tapahtuu, mutta 
tavoitteena on pitää Kiulu 
avoimena sesongin ulko-
puolellakin.
   Saunaravintolatoimin-
taa aiemmin harjoittanut 
Hankaveden Laine Oy 
jätti velallisen oman kon-
kurssihakemuksen Etelä-
Pohjanmaan käräjäoi-
keudelle 10. marraskuuta 
viime vuonna. Yritys on 
asetettu konkurssiin 14. 
marraskuuta. Kiululle 
koittaa nyt uusi alku.



8 Lakeuden Portti

Kunnon kuntalaiseksi valit-
tiin Outi Pilli, joka on ahke-
roinut erityisesti pesäpallon 
saralla.

Vuoden valmentaja on ju-
dossa kunnostautunut Riku 
Sipilä.

Vuoden urheilijaksi valit-
tiin Juuso Toivonen, joka 
on tässä kesäisessä ku-
vassa kisassa Seinäjoella.

Tässä joukko Ähtärissä pal-
kittuja yhteiskuvassa. Kaik-
ki palkituista eivät päässeet 
paikalle.

Ähtärin Vuoden urhei-
lija on Juuso Toivonen. 
Ähtärin liikuntahallilla 
järjestettiin viime viikon 
torstaina palkitsemistilai-
suus, jossa palkittiin vuon-
na 2022 valtakunnallisella 
tasolla menestyneitä ur-
heilijoita sekä aktiivisia 
toimijoita. Ähtäriläisiltä 
liikuntaseuroilta oli pyy-
detty tietoa menestyneistä 
urheilijoista sekä ehdotuk-
sia palkittavista.
    Muistamisia olivat 
kaupungin puolesta luo-
vuttamassa liikuntapalve-
lujen suunnittelija Janne 
Kujala ja sivistys- ja hy-
vinvointilautakunnan va-
rapuheenjohtaja Joakim 
Siirilä. Vuoden urheilija ei 
kiireidensä vuoksi päässyt 
paikalle.
  Juuso Toivosella on run-
saasti meriittejä: Kalevan 

Ähtärin Vuoden urheilijaksi valittiin Juuso Toivonen

Tässä pienet karitsat ottavat tukea toisistaan. Sisällä 
lampolassa ei ole kylmä. 

Nette ja Eino saivat 
hellittäväkseen tämän 
pienen tumman karit-
san. Vanhimmat syn-
tyneistä karitsoista oli 
kuukauden ikäisiä ja 
uuhensa kanssa vielä 
omassa aitauksessaan 
nuorin, viisitoistami-
nuuttinen

Kun aurinko paistoi, uuhet ja karit-
sat tykkäsivät olla ulkoaitauksessa. 
Vieraat pääsivät myös sisälle lampo-
laan.

Kuortanelaiselle Ali Abdal-
lalle Riihon tila oli tuttu. 
Noor-tytär pääsi katso-
maan ja rapsuttelemaan 
karitsoita.

Karitsoita sai rapsutella 
lauantaina Riihon lampo-
lassa Tuurissa. Moni oli 
jo käynyt aikaisempinakin 
vuosina juuri tähän pääsi-
äisen alusaikaan, kun tilal-
la on vilkkain karitsemis-
aika, ja ovet ovat avoinna 
tulla. Yksiä tällaisia olivat 
kuortanelaiset Ali Abdalla 
tyttärensä Noorin kanssa.
   Lapsiperheitä oli run-
saasti liikkeellä, eikä ihme. 
Pienille karitsoille saattoi 
antaa myös heinäntupsuja 
kuten Noorkin teki.
  Luonnollisesti Riihon 
tilalla useimmat tekivät 
myös lihahankintoja, sillä 
kaupan oli monenmoista 
lihaa. Sitä on saatavissa 
pääsiäiseksi myös koko 
loppuviikon, kunhan vain 
pirauttaa, että isäntäväki 

Riihon tilalla sai rapsutella karitsoita

Kisoissa Joensuussa M 
10-ottelussa toisena, nuor-
ten SM-kisoissa Vaasassa 
M22 pituudessa voitto, 
nuorten SM-kisoissa Vaa-
sassa M22 seipäässä neljäs 
sija. Lisäksi SM-halleissa 
Kuopiossa M7-ottelussa 
voitto, PM-kilpailuissa 
Seinäjoella M 10-ottelussa 
neljäs ja Suomi-Ruotsi-
maaottelussa Helsingissä 
M3-ottelussa myös neljäs 
sija.
  Vuoden valmentaja on 
Riku Sipilä, joka on aloit-
tanut aktiivisen judopol-
kunsa jo 12-vuotiaana 
vuonna 2003. Vuosien 
varrella hän on toiminut 
muun muassa Jushinkanin 
sihteerinä ja ollut mukana 
Judoliiton valmennusryh-
mässä.
  Viime vuoden syyskuus-
ta hän on vetänyt judon 

peruskurssia, jolle tuli 16 
uutta 6-13-vuotiasta har-
rastajaa, mikä on paljon 
tatamin kokoon nähden.
  Sipilän paluun tatamille 
on sanottu olevan Jushin-
kanille lottovoitto. Seura 
on lähtenyt uuteen nou-
suun.
    
Outi Pilli Kunnon kunta-
lainen

  Outi Pilli on Ähtärin 
Kunnon kuntalainen 
vuosimallia 2022. Hän 
on ollut mukana perusta-
massa Ähtäriin pesäpal-
lotoimintaa vuonna 2018 
ja toiminut seuran rahas-
tonhoitajana siitä lähtien. 
Hän toimii Ähtärin Urhei-
lijoiden sihteerinä sekä on 
mukana johtokunnassa.
  Hän on ollut mukana 
ÄU:n pesäpallojaoston 

tekonurmihankkeessa toi-
mien sihteerinä ja talou-
denhoitajana. Hänellä on 
sama rooli myös tulevassa 
stadionhankkeessa.
   Hän vastaa yhtenä teki-
jänä pesäpallo-otteluiden 
tuomareiden organisoimi-
sesta sekä koulutuksista ja 
tuomaroi myös itse ottelui-
ta. Vuodesta 2018 hän on 
ollut mukana 2010 synty-
neiden tyttöjen joukkueen 
valmennustehtävissä ja on 
vastannut tyttöjen pelien 
striimaamisesta ja joukku-
eenjohtajan tehtävistä.
  Outi Pilli on mukana 
myös salibandyssä ja toi-
mii Pahan hallituksessa ja 
pelaa itsekin naisten jouk-
kueessa. Hän on myös esi-
merkillinen kuntoliikkuja.
  Stipendit saavuttivat: 
Juuso Toivonen, Iiro Suu-
tarinen, Ville Toivonen, 

Neea Puskala, Sara Matti-
la, Heikki Saunanen, An-
na-Sofia Haipus, Tuomas 
Autio, Aati Vesala, Aapeli 
Hietakangas, Vili Viita-
nen, Antti Hietaharju, 
Otto Hirvilampi, Markku 

Niemi, Jorma Tiilikainen, 
Kimmo Paananen, Rai-
mo Holma, Helena Riut-
ta, Konsta Sulkava, Niko 
Korsumäki, Aki Syrjälä, 
Hermanni Huhtamäki ja 
Martti Saunanen.

Katariina ja Heikki Riiho 
tietävät olla tilamyymäläs-
sä paikalla. Näin voi tehdä 
toki pääsiäisen jälkeenkin.
  Pari, kolme päivää ovat 
karitsat uuhiensa kanssa, 
jotta nähdään, riittääkö 
maitoa ja kiintyvätkö ka-
ritsat uuhiinsa. Suurin osa 
karitsoista ja uuhista oli 
nyt pihalla, kun siellä oli 
tuore rehupaali, ja aurin-
ko paistoi seinustalle läm-
pimästi. Siellä oli mukava 
loikoilla.
   -  Seitsemän uuhta syn-
nytti viime yönä, laskee 
Heikki Riiho.
   Nyt oli noin 250 karit-
saa, mutta lisää oli tulossa. 
Kolmen, neljän tunnein 
välein lampolan isäntäväki 
käy yölläkin lampolassa. 
Tämä on kiireintä aikaa.

  Lampaat karitsoivat 
yleensä keskimäärin kaksi 
karitsaa, kolme ja joskus 
yhdenkin. Jos suomenlam-
paalla on neljä karitsaa, ei 
uuhella riitä yleensä kai-
kille maitoa. Lampolassa 
oli aitaus, jossa olivat juot-
tosangot, joista juotettiin 
tuttipullokaritsoita. Ne 
jäisivät liian heikoiksi ja 
pieniksi muutoin.
  Pieni, musta karitsa sai 
rakkaita rapsutuksia. Jo-
kunen karitsoista pääsi ai-
dan välistä kiepsahtamaan 
käytävälle. Itse aitaukseen 
sai astella ja nauttia elosta 
karitsoiden ympäröimä-
nä. 

Kuortaneen kunta teki 
mainion tilinpäätöksen, 
sillä tilikauden ylijäämä 
oli poistojen jälkeen 1,746 
euroa ylijäämäinen. Hy-
vään tulokseen vaikutti-
vat viime vuonna valtion 
maksamat kertaluonteiset 
tuet ja avustukset sekä en-
nakoitua paremmin kerty-
neet verotulot. Kunnan-
hallitus hyväksyi osaltaan 
tilinpäätöksen.
  Tulos oli 1,27 miljoonaa 
euroa parempi verrattuna 
viime vuoden talousar-
vioon. Siinä ylijäämäksi 
arvoitiin kertyvän 471 900 
euroa.
  Käyttöomaisuusinves-
tointien bruttomäärä oli 
viime vuonna 1,98 mil-
joonaa euroa. Nettomää-
rä näytti 1,4 miljoonaa 
euroa.

Kuortaneen 
tilinpäätös 
oli
vahvasti 
y l i j äämäi -
nen
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Luontoleirikeskus Hon-
kiniemessä Ähtärissä 
järjestetään ensimmäistä 
kertaa Luontoliikunta-
viikko, joka koittaa 8.-14. 
toukokuuta. Paitsi, että 
on luentoa ja liikuntaa 
luonnossa, tähän viikkoon 
liittyy Honkiniemen luon-
toleirikeskuksen avoimien 
ovien päivä. Leirikeskus-
toiminnan vetäjä Markku 
Autio sanoo, että tähän 
avoimien ovien päivää 
on panostettu niin paljon 
kuin pystytään. Kruununa 
on illalla elämyksellinen 
luontoluento, kun seinä-
jokelainen etelänavalle 
hiihtänyt seikkailija Timo 
Polari puhuu omista koke-
muksistaan.
   Avoimien ovien päivä 
järjestetään keskiviikkona 
10. toukokuuta. Markku 
Autio on ollut tehtäväs-
sään vuoden ja hänestä 
on tuntunut mielenkiintoi-
selta se, että lähialueella 
asuvat eivät välttämättä 
tiedä, millainen paikka 

Honkiniemen luontoleirikeskus kutsuu käymään ja Luontoliikuntaviikolle

Avoimien ovien päivän 10.5. kruunaa seinäjokelaisen Timo 
Polarin luento, joka kertoo innostavasti ja viihdyttävästi 
omien unelmien tavoittelemisesta.

Leirikeskustoiminnan vetäjä Markku 
Autio sekä helmikuun alusta Hon-
kiniemessä aloittanut leirikeskustoi-
minnan palvelusihteeri Jamo Niemi 
esittelivät erilaisia liikuntavälineitä. 
Avoimien ovien päivä haluaa tutus-
tuttaa monipuoliseen tekemiseen.

Honkiniemi on.
  - Avoimien ovien päiväl-
lä panostamme lähialuee-
seen ja haluamme kutsua 
lähialueen ihmisiä paikal-
le, joita kiinnostaa luon-
toliikunta, lähilomailu ja 
retkeily. Mukaan päivään 
kutsutaan myös yrityksiä, 
yhteisöjä, järjestöjä ja seu-
roja, selvittää Autio.
   Ikään kuin työpäivän 
päätteeksi voi tulla käy-
mään, ja Honkiniemessä 
on keittotarjoilu kello 16 
lähtien. Aiemminkin voi 
tulla, sillä avoimet ovet 
alkavat kello 14. Polarin 
luento koittaa kello 18. 
Luennossa yhteistyö-
kumppanina on Lakeu-
denportin kansalaisopisto.
  
Alttaritaulun maisemaan

  Viikko alkaa maanantail-
la 8.5, jolloin tehdään alle 
kolmen kilometrin patik-
kamatka Ähtärin alttari-
taulun maisemiin. Patik-
karetki on paikkaan, missä 

Wilho Sjöström maalasi 
Ähtärin kirkon alttaritau-
lun. Oppaana toimii Unto 
Kangasniemi. Retkelle on 
ennakkoilmoittautumi-
nen.
   Retki sopii vaikkapa se-
nioreille, koska patikkaret-
ki ei ole pitkä. Matkassa 
on polutontakin maastoa. 
Markku Autio kuvaa tätä 
kulttuuriretkeksi.
   Lähdetään katsomaan 
maisemaa, missä alttari-
taulu on maalattu. Paik-
ka on suhteellisen lähellä 
Honkiniemeä. Kun taulu 
on maalattu 1900-luvun 
alussa, Kangasniemi pu-
kee maalauksen myös 
maalausa jankohtaan, 
Raamatun aikaan ja tähän 
päivään.
  Viime kesänä Honkinie-
men luontoleirikeskukseen 
rakennettiin frisbeegolfata, 
joka on täysimittainen, 18-
väyläinen. Tähän kevätki-
saan torstaina 11.5. on en-
nakkoilmoittautuminen.
  Aution mukaan frisbee-
golf  on tänä päivänä yksi 
tapa liikkua luonnossa, ja 
se on äärimmäisen hyvä 
tapa. Kyse on sosiaalisesta 
hyvän mielen tavasta liik-

kua luonnossa. Ähtärin 
täysmittaisista radoista 
Markku Aution mukaan 
tämä on helpoin.
  Lauantaina 13.5. on Ähtä-
rinjärven ympäripyöräily, 
ja tämä on ensimmäinen 
keväinen Ähtärinjärven 
pyöräilytapahtuma. Mat-
kaa kertyy 60 kilometriä.
  Tästä toivotaan perin-
nettä. Matkan varrella on 
pari huoltopistettä, joten 
omia eväitä ei tarvita mu-
kaan. Pyöräilyn on arvi-
oitu kestävän 3-5 tuntia 
riippuen pyöräilijän vauh-
dista. Pyöräilyn päälle 
on sauna Honkiniemessä 
lämpimänä ja keittoruo-
kailu reissun päätteeksi. 
Nämä kuuluvat 20 euron 
osal l is tumismaksuun. 
Lähtö ja maali ovat Hon-
kiniemessä.

Honkiniemen uusi logo

  Luontoleirikeskus on 
uusi brandi. Logo on uusi, 
joka esittää pientä taimea.
  Markku Autio sanoo, että 
taimi kuvastaa kasvua, 
ja kolme lehteä kuvaavat 
kolmea luontoleirikeskus-
ta; Honkiniemen lisäksi 

Lankaria ja Ahonniemeä. 
Nämä ovat kaikki Seinä-
joen seurakunnan leiri-
keskuksia. Kaikissa leiri-
keskuksissa vahvistetaan 
luonnon tarjoamia mah-
dollisuuksia toiminnalle. 
Lasten ja nuorten leirien 
lisäksi eri järjestöt, yrityk-
set ja yksityiset matkailijat 
löytävät itselleen jotain 
erityistä.
   - Elättelen toiveita, että 
meillä olisi avoimien ovien 
päivänä jo uudet kotisivut 
avoimina, sanoo Markku 
Autio.
   Leirikeskuksista löytyy 
paljon luonnossa tapahtu-
vaa tekemistä. Järvelle ei 
mennä moottoriveneellä, 
ei ole mönkkärisafaria, 
vaan tekeminen kunnioit-
taa vihreitä arvoja.

  Ylipäätään kaikki Luon-
toliikuntaviikon tilaisuu-
det ovat sitä varten, että 
saataisiin tietää Honkinie-
men luontoleirikeskuksen 
monipuolisista mahdolli-
suuksista. Viikkoa toteut-
tamassa on yhteistyössä 
Suomenselän Samoilijat, 
joiden toimintaa esitellään 
avoimien ovien päivässä.
  Helmikuun alussa työn-
tekijäjoukkoon on liittynyt 
Jamo Niemi, jonka titteli 
on leirikeskustoiminnan 
palvelusihteeri. Sekä 
Autiolla että hänellä on 
monipuolinen työnkuva. 
Aution mielestä Jamon 
vahvuuksia ovat palvelu- 
ja markkinointihenkisyys, 
joista hänellä on aikai-
semmissa työpaikoistaan 
kokemusta.

Toistakymmentä eri yhdistysten väkeä oli koolla Fasadissa 
miettimässä, miten saadaan potkua yhdistystoimintaan.

Illan luennoitsijana oli Ison-
kyrön yrittäjien puheenjoh-
taja Johanna Perttilä, joka on 
myös psykoterapeutti, työn-
ohjaaja ja kouluttaja.

Virtaa yhdistystoimintaa-
hanke oli loppusuoralla, 
mutta vielä eri alavute-
laisyhdistykset ennättivät 
kokoontumaan ja poh-
timaan oman yhdistyk-
sensä toimintaa ja sen 
eteenpäinmenoa. Han-
kevastaavan Sari Kunin 
mukaan esille on noussut 
se, miten vaikeaa on saada 
yhdistyksiin lisää väkeä ja 
pysymään toiminnassa.
    Innoittajana oli isoky-
röläinen Johanna Perttilä, 
jolla oli useita titteleitä: 
psykoterapeutti, työnoh-
jaaja ja kouluttaja. Hän on 
myös viime vuonna koko 
maan parhaan yrittäjä-
yhdistyksen, Isonkyrön 
yrittäjien puheenjohtaja. 
Hänellä on yhden naisen 
yritys, Dialogis Oy.
  Mukana oli väkeä hy-

Yhdistykset kaipaavat kipeästi lisää uusia nuoria jäseniä

vinkin monenlaisista 
yhdistyksistä, ja useilla 
osanottajilla oli useitakin 
yhdistyksiä vedettävä-
nään, kuten Ritva Sorilal-
la, joka on puheenjohtaja-
na tai sihteerinä viidessä 
yhdistyksessä. Hän on en-
simmäisen kerran ollut 
vuonna 1962 puheenjoh-
tajana, joten hän tietää, 
mistä yhdistystoiminnassa 
on kysymys.
  Juha Soukkala on Sei-
näjärven kyläyhdistyksen 
sihteeri, jota rupeamaa 
hänellä on jo yli 20 vuot-
ta. Kauimmainen osan-
ottaja oli Marja Leppälä 
Soinin Laasalasta, joka 
oli poiminut Kuudestaan 
ry:n lehdestä tilaisuuden. 
Kuudestaan on ollut myös 
rahoittamassa Virtaa yh-
distystoimintaa-hanketta. 

Leppäläkin on toiminut 
pitkään kyläyhdistyksen 
sihteerinä.
   - Kysymys on äärimmäi-
sen tärkeä, miten saatai-
siin uusia jäseniä mukaan 
ja vastuita jaettua sekä toi-
mintaa kehitettyä, sanoo 
Leppälä. Hän on myös 
Soinin Palloseuran sihtee-
ri.
     Hakojärveltä oli kaksi 
henkilöä osallistujina: ky-
läyhdistyksen puheenjoh-
taja Ari Hakola ja Anne 
Hiipakka, joka on ollut 
kauan aiemmin kyläyh-
distyksen sihteerinä ja sa-
moin Raittiusyhdistyksen 
sihteerinä 20 vuotta, kun-
nes löydettiin uusi henkilö. 
Hakolan mukaan heillä on 
saatu aina nuoria mukaan, 
ja he ovat innokkaina läh-
teneet toimintaan.
  
Yhteinen sihteeri usealle

   Suomenselän Karting 
ry:n puheenjohtaja Paavo 
Penttilä, joka on ollut ve-
tämässä rataa ja puheen-
johtajana alusta asti, 25 
vuotta. Uusi puheenjoh-
taja on hänen mukaansa 
hakusassa.

   Penttilällä on ajatus, että 
yhteiskunnan pitäisi ottaa 
osaa, että joka seudulle, oli 
se sitten kaupunki, kunta 
tai jokin alue, saataisiin 
yleissihteerejä, joiden pal-
kasta maksaisi valtio puo-
let, kunta neljänneksen ja 
seurat, jotka ovat sihteerin 
töiden tarpeessa, oman 
osuutensa.
   -  Sihteeri hoitaisi isoja 
asioita yhteiskuntaan päin, 
jotta ne menevät oikein, ja 
joka seuralla on oma sih-
teerinsä, joka hoitaa seu-
ran pienemmät asiat.
  Viisiokuntien mielenter-
veysyhdistyksestä ja Kuus-
tuvalta oltiin kolmen hen-
gen vahvuudella mukana 
yhdistyksen puheenjohta-
jan Esa Rajalan johdolla. 
Mukana olivat myös pai-
kan vetäjä Pirkko Haapa-
aho ja Kirsi Niemi, joka 
pitää Alavuden kuuloker-
hoa ja kuulolähipalvelua. 
Kerhoon kaivataan entistä 
nuorempaa väkeä.
   Jussi Koivusalo on Ala-
vuden Ilmailukerhon pu-
heenjohtajana jo kolmat-
ta vuotta. Hän taisi olla 
joukon nuorin osanottaja. 
Johtoporrasta on onnistut-

tu viime vuosien aikana 
nuorentamaan. Kyse on 
yksi aktiivisimmista lasku-
varjokerhoista koko Suo-
messa.
  EL Töysän yhdistyksen 
puheenjohtaja Pirkko Kal-
lio tuumaa, että heillä on 
säännöissä onneksi sellai-
nen pykälä, että hallituk-
sessa ja puheenjohtajana 
saa olla enintään kuusi 
vuotta. Vaarana on ollut 
joskus aiemmin yhdistyk-
sen loppuminenkin, mutta 
toiminta on tänä päivänä 
vilkasta. Samat aktiivit te-
kevät töitä.
  Juha Hautamäki on ve-
tänyt Alavuden Ampujia 
viime vuoden alusta. Hän 
toimi Lempäälässä samas-
sa tehtävässä.

Ystäviä ja tekemistä
  
   Ystäviä ja tekemistä ovat 
yksiä syitä yhdistystoimin-
nassa mukanaololle. Yksi-
selitteistä ratkaisua ei illan 
mittaan löytynyt, miten 
yhdistystoimintaan saatai-
siin lisää väkeä. Tiedotus 
ja markkinointi näissäkin 
asioissa koettiin tärkeäksi.
   Joillakin yhdistyksistä 
oli uusille jäsenille ”pork-
kanoita”, joita saa liittyes-
sään jäseniksi. Esimerkiksi 
Laasalassa avantosauna. 
  Virtaa yhdistystoimin-
taan hankkeen hankevas-
taava Sari Kuni on hänkin 
yhdistysihminen, toimii 
Alavus-seuran sihteerinä.
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            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
EL ALAVUS: ABC Bingo, joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa, terve-
tuloa pelaamaan kaikenikäiset.

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Vuokraa Alavuden 
asemalla sijaitseva Konttuuri juhliisi. Yhtenäinen astiasto ja istu-
mapaikat 60hengelle, hyvin varusteltu keittiö. Ota yhteyttä nu-
meroon 044 9774885/kyläyhdistys tai aseman.konttuuri@gmail.
com 
Kontiaisten kyläyhdistys ry Pidä juhlat kontiaisten kylätalolla! 
Rauhallinen paikka, arabian astiasto 200 hlölle, hyvät kylmätilat 
ja toimiva keittiö. Vuokrattavissa myös kahviotila (n. 50 hlö) esim. 
muistotilaisuuteen. Jari 040 560 7484, kontiaistenkylatalo@
gmail.com

Sapsalammin kyläyhdistys ry  Vuokraa Sapsun kylätaloa (ent.
koulu), Kyrönniementie 14. Järven rannalla, idyllinen luonnon 
kaunis paikka. Astiastot, kylmätilat, 60 hengelle. Tiedustelut 040 
5002249 www.sapsalampi.fi

Alavuden Kuulokerho tiedottaa KLP  Kuulolähipalvelu keskiviik-
koisin  KLO 10 -12 Kuustuvalla ( järviluomantie 12 Alavus )   ent. 
Palosentila Kirsi 050 3651174 Kuulolaitteiden puhdistusta, myyn-
nissä kuulolaitteiden pattereita  ja letkua! ( Voit varmistaa halu-
tessasi soittamalla tai viestillä päivisin olenko paikalla )

EL Alavuden yhdistys, pelaamme boggia säännöllisesti, joka tiis-
tai klo 10-12 osoitteessa järviluomantie 15. Tervetuloa mielen-
kiintoisen harrastuksen pariin.
Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12 63300 
Alavus. Kuustupa avoinna maanantai, torstai, perjantai klo:10-14 
kuustuvalla tehdään käsitöitä, askarrellaan, pelataan pelejä sekä 
muuta mukavaa toimintaa. Tervetuloa tutustumaan ja vaikkapa 
poikkeamaan kahvilla tai muuten juttelemaan kanssamme. Yhte-
ystiedot sp kuus.tupa@gmail.com p. 0440544668 klo:10-16 

Viihtyisä juhlatila Kylätalo Kolmiapilassa Katteluksessa. Sopii erin-
omaisesti monenlaisiin perhejuhliin sekä harrastustilaksi .Toimi-
va keittiö, astiastot, pöydät ja tuolit. Luonnonkaunis, rauhallinen 
miljöö. Yht.otot p 0405188259 tai 0405436711

Alavuden Ampujat ry ILMA-ASEAMMUNTAA elektronisiin tau-
lulaitteisiin tiistaisin klo 19 Alavuden Ampujien ilma-aseradalla 
osoitteessa Telekuja 6 D. Lajeina ilmakivääri, -pistooli ja -hirvi. 
Luodeista ym. pieni maksu käteisellä. Tervetuloa
Alavuden Ampujat ry AMPUMAKERHO alakoululaisille tiistaisin 
klo 18-19 osoitteessa Telekuja 6 D, 63300 Alavus (oven päällä on 
kyltti ALAVA). Vanhempi tai isovanhempi mukaan. Tervetuloa.

Alavuden Senioriopettajat ry järjestää matkan musiikkiesityk-
seen Peltomiehen rukous perjantaina 31.3. Lähtö Alavuden linja-
autoasemalta klo 17.30, Mäyryn Nesteeltä klo 17.45. Esitys Lake-
uden ristissä, johtaa Jorma Panula. Ilmoittaudu pikaisesti ! Vielä 
muutama paikka vapaana. Kyyti ilmainen. Avec-tilaisuus !  kyosti-
harkonen7@gmail.com , 050-3090253

Alavuden Tervajalat järjestää pyöräilyreissun Saarenmaalle ti 
27.6. - la 1.7. (4 yötä, 5 pv). Pakkalan auto mukana koko matkan 
ajan (toteutuminen edell. 29 lähtijää). Sis. matkat, majoitus, aa-
miainen, lauttamatka ja pyörä, illalliset ja eväät. Ilmoittautumiset 
(nimi, synt. aika, mahd. erityisruokavalio) Tainalle 15.5.2023 men-
nessä vierunketo.taina@gmail.com tai 040 726 6000.

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY. Huhtikuun lounas-tref-
fit  Mäyryn Nesteellä keskiviikko 5.4.2023 klo 13. Huom. poikkea-
va päivä. Tervetuloa.

Kuortaneen Latu ry. Kesäretki Taivalkosken Kylmäluoman ret-
keilykeskukseen 7.-11. kesäkuuta. Retkellä voi liikkua luonnossa 
ja kalastaa. Mahdollisuus myös yön yli vaellukselle Kalle Pääta-
lon torpalta retkeilykeskukseen.  Majoitus 4-6 hengen mökeissä. 
Retkeilykeskuksessa on mahdollista ruokailla päivisin. Tiedustelut 
ja sitovat ilmoittautumiset 1.5. mennessä Ulla-Riitalle 050 350 
8325. Mukaan lähteminen ei edellytä Kuortaneen Ladun jäse-
nyyttä. Tervetuloa!

Alavuden Seudun Sydänyhdistys täyttää 15.4.2023 50 vuotta. 
Syntymäpäiväjuhla aloitetaan ruokailulla Alavuden yläkoululla 
osoite Kirkkotie 23 alkaen klo 12.00. Tilaisuudessa juhlapuheen 
pitää Paula Risikko ja sydänsairauksien hoidon muutoksista 50 
vuoden ajalta esitelmöi Erkki Kesti. Tilaisuudessa esiintyvät myös 
Liisa Heinämäki ja Teemu Puolijoki. Musiikkia esittää lauluyhtye 
Amoroso. Juhla päättyy kakkukahveihin. Sydämellisesti tervetu-
loa!

Eläkeliiton Töysän yhdistys: HUHTIKUUN KUUKAUSITILAISUUS ti 
11.4. klo 12 (kahvit 11.30-12) Töysän NS. OLKA -vapaaehtoistoi-
minta Seinäjoen keskussairaalalla, koordinaattori Sarita Vihtonen. 
Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:n Muisti mukana menossa-
hanke Katja Kujala. Ajankohtaiset asiat. Arvontaa. Tervetuloa!
Eläkeliiton Töysän yhdistys: ULKOILUPÄIVÄ lauantaina 15.4. klo 
11 Hakojärvellä Kylätalon maastossa, kodalla ja kuntoportaissa. 
Ähtärintie 585, valtatie 18 varrella. Tervetuloa!
ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry:n kuukausitilaisuus to
13.4.2023 klo 12.00 Alavuden Vapaaseurakunta, Asematie 3 
63400 Alavus, puhe pastori Hannu Räty, ohjelmaa ja yhteislaulua, 
kahvitus tilaisuuden alussa klo 11.30 Tervetuloa!

Töysän metsästysseura ry.n ja Tohnin metsästysseura ry.n väli-
nen pilkkikilpailu Ponnenjärvellä 8.4.2023 klo 10.00-14.00. Meno 
15 min ja paluu 30 min. Lähtö Sepänniemi.Sarjat: Naiset ja mie-
het. Nuoret alle 16v. ilmainen.Kilpailukala ahven

Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho kokoontuu ke 
12.4. klo 12 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

Ähtärin Seudun Tikka ry:n harjoitukset Hakojärven kylätalol-
la joka keskiviikko klo 18.00. Aina kuun viimeinen ke klo 19.00. 
Harrastus sopii koko perheelle nuorista vanhoihin, eikä vaadi ai-
empaa osaamista. Lisätietoa lajista Suomen Tikkaliiton (STURL) 
sivuilta, sekä mahdolliset tiedustelut p. 0503714668/Sari. Olet 
lämpimästi tervetullut joukkoomme!

Muistiyhdistys Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkuja 1:n 
kerhohuoneessa torstaina 13.4.klo 13-14.30 Päivi Jussila Muisti-
yhdistyksestä vieraana.Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.

Eläkeliitto Alavuden yhdistys Huhtikuun kuukausitilaisuus Joki-
varren Nuorisoseuralla ke 12.4.23 klo 11. Kahvitus alkaen klo 10. 
Seurakunnan osuus, Hopeakuoro, arpojen myyntiä. Kari Häkkilä 
kertoo ikäihmisille sopivasta liikunnasta ja liikuttaa yleisöä. Ter-
vetuloa! 

Alavuden kansalliset seniorit ry: poisnukkuneiden yhdistyksem-
me jäsenten muistelutilaisuus tiistaina 18. 4. klo 13.00 Alavuden 
seurakunnan Vesitornin toimitilassa. Tilaisuudessa mukana pas-
tori Elina Mäki. Terv. hallitus

Eläkeliiton Töysän yhdistys: E-P:n piirin yhdistysten jäsenten 
vuoden 2023 KARAOKEN ALKUKARSINNAT: torstaina 20.4. klo 10 
alkaen. Töysän NS, Seurapolku 1, Töysä. Ilmoittautuminen: 11.4. 
mennessä etela-pohjanmaa@elakeliitto.fi. Kilpailija voi osallistua 
vain yhteen alkukilpailuun ja edustaa yhdistystään, ei aluetta. Fi-
naalissa valitaan voittaja/sarja ja varahenkilö piirinmestaruuskil-
pailuun. Sarjat: Naiset 50-69, naiset 70+, miehet 50-69 ja miehet 
70+. Kilpailija varaa kaksi laulua. Kappaleet löytyy: https://www.
laula.se/10457. Tervetuloa myös yleisöksi, kahvio auki.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: MESSUMATKA lauantaina 6.5. Tam-
pereen messu- ja urheilukeskukseen. Lähdemme Töysä -talolta 
klo 8.30, Tuuri rallimuseon pysäkki klo 8.40 ja Alavus linja-auto-
asema klo 8.50. Paluu Töysään n. klo 18.00. Kahdet messut yh-
dellä kertaa. KOTIMAAN MATKAILU-MESSUT esittelee retkeily- ja 
kesälomakohteita Suomen saaristosta aina Pohjois-Lapin tuntu-
reille. Luontomatkailun ja suomalaisen luonnon suurkuluttaja 
Mikko "Peltsi" Peltola juontaa ohjelman. www.kotimaanmatkai-
lumessut.fi. PIHA & LUONTO – MESSUT tarjoavat ideoita olipa 
mielessäsi pihasuunnitelma, uusi lasiterassi ja sen kustannukset, 
kunttapiha tai metsän villiyrtit. Vetovoimainen Ella Kanninen 
juontaa ohjelman. www.pihajaluonto.fi. Jäsenhintaan sisältyy 
pääsylippu, buffet-lounas ja matkat. Ilmoittautumiset Merja Su-
nille 28.4. mennessä puhelimella 0400-201521 tai sähköpostilla 
merj.suni@gmail.com.

Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Maanantaikahvit juodaan Ma-
kupirtissä Louontie 3 POIKKEUKSELLISESTI kuukauden 3. maanan-
tai eli 17.4.2023. Vieraaksi tällä kertaa tulee Alavuden Rypsipu-
ristamon johtaja Hanna Yli-Kuha, joka kertoo melle rypsin tiestä 
pellolta salaattilautaselle ja kaupan hyllylle. Tervetuloa!

Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Kevään koittaessa aloitetaan 
taas viikottaiset Sydänkävelyt. Ensimmäinen kerta on keskiviik-
kona 12.4.2023. Kokoonnutaan vanhan tavan mukaan Jäähallin 
parkkipaikalle. Kävelylenkkinä toimii jälleen Vähäjärven kierros. 
Lenkin pituus on 2,1 km tasaista maastoa ja kävelyvauhti on rau-
hallinen. Kaikki kävelyä harrastavat ovat tervetulleita!

ABC�N LOUNAS

Hintaan sisältyy salaattipöytä
leipineen, ruokajuomat sekä jälki-
ruoaksi kahvi, tee tai kaakao.

ABC  ALAVUS
ABC ÄHTÄRI

MA�PE 12,70 € � LA�SU 14,70 € 
Alavus ma–to 10.30–14, pe–su 10.30–16 

Ähtäri ma–pe 10.30–14, la–su 11–15

Torstai 6.4.
Chorizopyöryköitä (G, L, M)
Kermaista lohikiusausta (G, L)
Hernekeittoa (G, L)
Perjantai 7.4.
Pääsiäisen noutopöytä  
10.30–16 Alavudella, 10.30–15 Ähtärissä 
S-Etukortilla 16,90 €, 
ilman S-Etukorttia 17,90 €
Lauantai 8.4.
Kanaa sweet & sour (G, L, M)
Lihapullia (G, L)
Juuressosekeittoa (G, L)
Sunnuntai 9.4.
Porsaan potkaa ja bbq-kastike (G, L, M)
Pinaattitäytteisiä kampelafileitä
Juuressosekeittoa (G, L)
Maanantai 10.4. lounas 10 €
Kermaista naudanlihastroganoffia (G, L)
Paahdettua kanaa ja sipulia (G, L, M)
Jauhelihakeittoa (G, L)
Tiistai 11.4.
Talon lasagnea ( L)
Kanapihvejä ja tilli-kermaviilikast. (G, L)
Kanakeittoa (G, L)
Keskiviikko 12.4.
Possua omena-dijonkastikkeella (G, L)
Maustettuja kanansiipiä (G, L, M)
Lohikeittoa (G, L)
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AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO PELTISEPÄNTYÖT

HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKOULU

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

AUTOHUOLTO
KYLTTEJÄ JA TEIPPAUKSIA

FYSIOTERAPIAPALVELUT

HIERONTA

HUOPAKATTOTYÖTAUTOHUOLTO / RUOSTESUOJAUKSET

 

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi!
Punnitsemme ja maksamme heti!
Ostohinnat www.romukoski.fi/ostohinnasto tai 050 505 2030

AVAJAISPÄIVÄN HUIPPUHINNAT B-kupari 3,50€/kg
Messinki 2,50€/kg
Mmj 1€/kg
Lyijyakut 0,50€/kg
Pelti/ 
rauta 0,05€/kg

Metalliromut ja lyijyakut rahaksi 

Joensuuntie 47, SOMERO punainen halli

TORSTAISIN KLO 14-17 (ei 6.12.)

www.romukioski.fi

KUORTANE

HETI!

HAUTAKIVET
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-30% -30%

-30%-30%-30%AURINKOLASIT

SILMÄLASIEN 
ostajalle toiset lasit 

KAUPAN PÄÄLLE

Patunkuja 1, TUURI p. (06) 5125 441

Tuurin 
Grillin 

vieressä. 
NÄHDÄÄN  MA 10.4.

Ajanvaraus p. (06)5125441

SILMÄLÄÄKÄRIN
 VASTAANOTTO:

TAAS KULJETAAN VALOON PÄIN 

ma-pe   10-17 
la            10-16

Kaikki

Huhtikuussa

joko kirkkaana tai aurinkolaseina 
voimakkuuksillasi

Pääsiäisen aukioloajat: 
PE, LA ja MA 10-16, SU suljettu

Hyvän Tuurin

SILMÄLASI

www.lakeudenportti.com         info@lakeudenportti.com

  

ALAVUS,  Viispuistontie 4, ke ja to 10-18, perj. suljettu, la 10-16

-60%
vähintään

TÄNÄÄN JA HUOMENNA!

KAIKKI
JUHLAERÄT

Juhlavuoden
AVAJAISET

Lasketaan normaalihinnoista.

CORAL 3-ISTUTTAVA SOHVA
Adore-kankaalla, väri kulta.

Leveys 240cm. Toimitus 1-2 vko.

JUHLAERÄ!

JUHLAERÄ!

JUHLAERÄ!

JUHLAERÄ!
AURORA-NOJATUOLI
Lievä II-laatu.

149€
(899€)

79€
(379€)

MODE-RAHI
399€ (889€)

PINJA-PINNATUOLI

399€
(1099€)

-63%

TARJOUS

999€
(3449€)

-71%

TARJOUS

BRETAGNE-RUOKAPÖYTÄ
200 x 90 cm
tammiviilu/massiivitammi. 


