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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

                          Mainostaja !! 
     Kysy tarjous mainosmyynnistämme, 
              info@lakeudenportti.com   
                     tai   0400 615 688
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Perjantai   12.5.                 Lotta, J.V. Snelmannin päivä

Lauantai  13.5.                   Kukka, Floora

Sunnuntai  14.5.                Tuula

Maanantai  15.5.               Sofia, Sonja, Sohvi

Tiistai  16.5.                        Ester, Essi, Esteri

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  10.5.              Aino, Aini, Aina, Ainikki

10 Toukokuu   2023            04:38                      22:05  

11 Toukokuu   2023            04:35                      22:08 

12 Toukokuu   2023            04:32                      22:11  

13 Toukokuu   2023            04:29                      22:14 

14 Toukokuu   2023            04:26                      22:17

15 Toukokuu   2023            04:23                      22:20 

16 Toukokuu   2023            04:20                      22:23 

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    11.5.                    Osmo 

www.ahtarinseurakunta.fi
Palvelutoimisto avoinna maanantaisin klo 9-13, keski-
viikkoisin klo 13-16 ja perjantaisin klo 9-13, puh. 050 579 
0020/050 579 0008.

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

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

Kevään Orvokit saapuneet !

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

  "ÄITI"

Äidit, juhlapäivänne koittaa, 
liput salkoihin nyt kohoaa.
Olette kunnioituksen arvoi-
set, lapsenne hyvin kasvat-
taneet.
He teille onnittelut antaa,
kukkuramitoin kiitosta kan-
taa.
Nuori äiti,sait hennon tai-
men, kasvatuksessa oo ar-
mahtavainen.
Tarjoa pienellesi syliä, yh-
teisiä onnen hetkiä hyviä.
Lue Raamatun ohjeet hälle,
laula lapsesi sydämelle.
Se opetus kantaa hedel-
män 
antain lapselle hyvän elä-
män.,
"Äiti",tuo kaunis sana,
on jokaisen elämän huulil-
la.
Äiti lastaan elämässä siu-
naa,   ja rukouksin saa kan-
taa.
Äiti kukat ja kiitokset saa,
Voiko olla kauniinpaa.
        
          Alli Kulju    2.5-23

Ke 10.5. klo 17 Ystävyysilta aloitamme ruokailulla seura-
kuntakeskuksessa. Ruokailun jälkeen siirrymme Rantapuis-
toon ulkoilemaan yhdessä.
To 11.5. klo 12 Torstaikahvila Lähteellä. Tervetuloa kahvit-
telemaan, vaihtamaan kuulumisia ja tekemään käsitöitä 
lähetystyön hyväksi. Alussa hartaus tai lähetyshetki.  Klo 
13.30 Seurakunnan päiväpiiri Ostolanhovissa.
Pe 12.5. klo 14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakes-
kuksessa.
La 13.5. Varkkojen kevätretki.
Su 14.5. klo 10 Messu kirkossa, pappi Paula Soininen ja 
kanttori Kirsi Kantoniemi. Palvelu-vuorossa Kantoniemen 
perhekunta.
Ti 16.5. klo 9.30–11 Perhekerho seurakuntakeskuksessa. 
Alussa lyhyt hartaushetki, jonka jälkeen leikkiä ja yhdessä 
oloa. Klo 11 Tiistailounas seurakuntakeskuksessa. Hinta 
työssäkäyvät 9 €, muut 5 €, lapset ilmaiseksi. Hartaus en-
nen lounasta klo 10.45.
Ke 17.5. klo 18 Laulun ja Sanan ilta kirkossa. Järjestää Kan-
sanlähetys.
To 18.5. Helatorstai klo 10 Messu kirkossa. Soininen ja Ho-
sionaho.
Pe 19.5. klo 14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakes-
kuksessa.
Su 21.5. Kaatuneitten muistopäivä klo 10 Messu kirkossa. 
Peltokangas ja Hosionaho. Palveluvuorossa Anne Luodes-
lampi, klarinetti. Seppelpartioiden lähettäminen sanka-
rihaudoille messun jälkeen. Kunnianosoituksesta vastaa 
Räjähdekeskus.
Ma 22.5. klo 19 Miesten raamattupiiri seurakuntakeskuk-
sessa, vetäjänä Matti Rintala.
Ke 24.5. klo 17 Kirkkovaltuuston kokous seurakuntakeskuk-
sessa.
Ti 6.6. klo 10 Perheretki puuhapuisto Veijariin Saarijärvelle. 
Matkanhinta aikuiset 15 €, lapset 10 € ja alle 3 v. ilmaiseksi. 
Ilmoittautumiset 17.5. mennessä isabella.lehtonen@evl.fi
Diakonipäivystys ti ja pe klo 11–12, muulloin ajanvarauk-
sella p. 050 579 0004.
Kuolleet: Lilja Alma Lappalainen 95 v. Terttu Anneli Kallio-
aho 87 v.

Lapseni, älkääm-
me rakastako sa-
noin ja puheessa, 
vaan teoin ja to-
tuudessa.

1. Joh. 3:18

ALAVUDEN KAUPUNGIN-
VALTUUSTON KOKOUS

Kokous pidetään maanantaina 15.5.2023 klo 18 alkaen 

-

-
-

 

Keskustan Alavuden kunnallisjärjestö järjesti tilaisuuden, jossa kuultiin hyvinvointialueesta ja missä mennään Alavuden 
sote-keskuksessa. Huhtamäki-saliin oli kerääntynyt hyvin kuulijakuntaa.

Alavuden sote-kes-
kuksesta odotellaan 
ratkaisuja

Mitä kuuluu Etelä-Pohjan-
maan hyvinvointialueelle ja 
Alavuden sote-keskukselle? 
Siitä kuultiin Keskustan Ala-
vuden kunnallisjärjestön ja 
valtuustoryhmän tilaisuu-
dessa. Kunnallisjärjestön 
puheenjohtajan Irma-Liisa 
Viitamäen mukaan kaiken-
laista väärääkin tietoa kul-
kee kylillä. 
   Hyvinvointialueen halli-
tuksen jäsen Lasse Anttila 
selvitteli hyvinvointialueen 
tilannetta, joista erityisesti 
kiinnosti Alavuden sote-
keskus. Hän on kiinteistö-
työryhmän puheenjohtaja. 
   Vielä lopullisesti hyväksy-
mättömään investointioh-
jelmaan on saatu Alavuden 
sote-keskus, jonka hinta 
on noin 33 miljoonaa eu-
roa. Esillä ohjelmassa ovat 
muun muassa myös Seinä-
joen Aallokko ja sen vieres-
sä oleva asematalo.
   Alun perin hyvinvointialue 
oli ajatellut, ettei se raken-
na sote-keskusta omaan 
taseeseen, mutta tilanne 
on sen jälkeen muuttunut. 
Valtiovarainministeriöltä on 
saatu ohjeita tämän vuoden 
puolella, miten esimerkiksi 
Alavuden sote-keskuksen 
noin 33 miljoonaa euroa 
syö hyvinvointialueen lai-

nanottovaltuutta.
  Alavudelta lähtenyt vuok-
rasopimusluonnos hyvin-
vointialueelle on 30 vuoden 
vuokrasopimus, jota ei ole 
vielä allekirjoitettu. Anttila 
ei uskonut, että sitä tuolla 
vuosimäärällä allekirjoite-
taankaan.
  Yhtenä pohdintana on se, 
että hyvinvointialue raken-
taisi Alavudelle ja ostaisi 
sijoitusrahastolta Aallokon 
ja asematalon. Investointi-
ohjelma oli tiistaina hyvin-
vointialueen hallituksessa, 
joista seuraava on 22.5. ja 
29.5. valtuusto, jossa inves-
tointiohjelma pitäisi hyväk-
syä.
  Tuona tilaisuuspäivänä 
oli ollut hyvinvointialueen 
talous- ja investointilauta-
kunta, joka on palauttanut 
jatkovalmisteluun inves-
tointiohjelman.
   -  Mikä on lopputulema, 
minä en pysty sitä arvioi-
maan. Omalta osaltani olen 
hallituksen jäsenenä yrittä-
nyt viedä asiaa eteenpäin, 
että Alavudelle saadaan 
sote-keskus rakennettua. 
Suunnitelmassa on mukana 
myös kaupungin tiloja.
   Anttila muisteli, että ne-
liöitä olisi yhteensä 5 300. 
Mukana olisivat tarvittavat 

kaupungin tilat. Kaupunki 
on luvannut tontin veloituk-
setta hyvinvointialueelle.
   Kaupunki on satsannut 
paljon jo suunnitteluun. 
Lasse Anttila arvelee oma-
na näkemyksenään, että 
nyt suunniteltu vietäisiin 
loppuun saakka. Hyvinvoin-
tialue ostaa osan ja perus-
tettaisiin kiinteistöyhtiö.
   Tänä vuonna on vuosittais-
ta lainanottovaltuutta 241 
miljoonaa euroa. Ensi vuo-
den tilinpäätöksen ennuste 
on hyvinvointialueelle 32,5 
miljoonaa miinuksella. Jos 
mennään miinukselle, lai-
nanottovaltuutta ei juuri-
kaan ole.
   Anttila ei liputtanut palve-
lujen vähentämiselle, vaan 
lähipalvelut turvataan. Täs-
tä aiotaan pitää kiinni. 
  Kuusiokunnilla on palvelu-
sopimus Kuusiolinnan kans-
sa, ja se on voimassa vuo-
den 2025 loppuun saakka. 

Tämän vuoden lokakuun 
loppuun mennessä hyvin-
vointialueen täytyy päättää, 
jatketaanko sopimusta vuo-
den 2030 vuoden loppuun, 
jossa on optio mukana vai 
päättyykö sopimus vuoden 
2025 loppuun. Tässäkin on 
työtä turvata sopimuksen 
jatkuminen.
  Sellaistakin on ollut ilmoil-
la, että rakennetaan pelkäs-
tään hyvinvointialueen tilat 
ja kaupungin tilat erikseen. 
Nyt niitä on hajallaan 12 eri 
paikassa. Illassa muistutet-
tiin siitä, että kokonaisuu-
den suunnittelu on maksa-
nut ja tuolloin heitettäisiin 
suunnittelurahoja hukkaan.
     Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Toni Juurakko 
kertoi tulevista kaupungin 
talousnäkymistä, jotka ei-
vät näytä hyviltä.
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Kasvitieteellinen puutarha on 
Juha Allan Ekholmin installaa-
tiossa levittäytynyt Harrin Tai-
dekeskuksen saleihin.

Juha Allan Ekholm on valokuvaaja ja 
installaatiotaiteilija, jolla on muovikasve-
ja installaatiossa siellä täällä. Hänen mie-
lestään luontoa tuhoava arkinen design 
voi näyttäytyä esteettisenä ja tarkoituk-
senmukaisena.

Kerihtimet, sokerisakset ja ai-
tanavain ovat fotogrammissa. 
Tuija Hakala on saanut säily-
tettyä nämä hänelle merkityk-
selliset esineet tässä kuvassa.

Tuija Hakala näyttää yhtä taulua, jossa perhettä 
on kuvattu vähän erilaisessa paikassa, jätease-
man seinää vasten.

Toukokuu toi Alavuden Harrin 
Taidekeskukseen kaksi näyt-
telyä. Yhdentoista vuoden 
harjoittelua on alavutelai-
sen biologian ja maantiedon 
opettajana toimineen Tuija 
Hakalan valokuvanäyttely ja 
toinen espoolais-turkulaisen 
installaatiotaiteilija Juha Allan 
Ekholmin Botanical Garden eli 
somennettuna Kasvitieteelli-
nen puutarha. Yhteistä näille 
on luontoaihe ja valokuvat, 
jotka Ekholmin töissä näyt-
täytyvät osana kokonaisuutta. 
Näyttelyt ovat avoinna 28. tou-
kokuuta asti.
   -  Rakastan ehdottomas-
ti mustavalkoisia valokuvia; 
muutan värikuvatkin musta-
valkoisiksi, sanoo Tuija Hakala, 

jolla on 31 yksittäistä kuvaa 
näyttelyssä sekä yksi ryhmätyö 
eläimistä. Ihmiset hän tykkää 
laittaa johonkin maisemaan.
    Hakala vedostaa valoku-
vansa itse. Kaksi valokuvaa 
muistuttaa kouluajan kasvien-
keräyksestä: on ahomansikka 
ja vanamo. Hän sanoo keksi-
vänsä jotain ovelaa. Hakala 
on kuvannut nämä valokuvat 
kirkasvalolampun päällä. Hän 
on paljonkin kuvannut töitään 
näin, horjunut korkealla, ja 
työt ovat keittiön pöydällä.
  Yksiä kuvia on Posiolta, jossa 
ollaan sumupilvessä. Kirkas 
auringonvalo on pahinta, mitä 
hän kuvauksessa tietää.
   Yksi sääntö on, että kun kuva 
valottuu paperilla, sitä ei men-

nä tönimään ja sen pitää pysyä 
paikallaan. Tuija Hakala on tö-
ninyt tietoisesti, tahallaan.
  Myöskään negatiivia ei saa 
mennä raaputtamaan. Senkin 
Hakala on tieten tahtoen teh-
nyt. Hän otti vielä santapape-
ria ja hinkkasi negatiiviin vielä-
kin enemmän naarmuja.
  Kansalaisopiston valokuva-
piirissä hän on ollut 11 vuotta, 
kuten näyttelyn nimikin ker-
too. Opettajana on toiminut 
Jari Ekholm.
   Tuija Hakala sanoo, että 
hänellä on jatkuva näyttely 
kotona. Työt pyörivät siellä 
tiettyinä ryhminä. Tilaa ei toki 
ole kaikille valokuville. Kotiin 
jäi valtaisasti valokuvia, muun 
muassa henkilökuvia.

  Hän innostui myös siitä sään-
nöstä, ettei kuvaaja saa näkyä 
kuvassa. Perhekuva on otettu 
vasten jätevedenpuhdistamon 
betoniseinää, johon tulee kir-
kas valo aamupäivällä. 
  -  Hassu, mielenkiintoinen ja 
haasteellinen, kuvaa Hakala, 
miksi hän tekee kuvia. Ne ovat 
hänelle samalla aivotyötä, kun 
hän kuvaa hyväobjektiivisella 
järjestelmäkameralla. Valoku-
vaus jakautuu hänen mukaan-
sa kahteen: itse kuvaukseen ja 
siihen, mitä pimiössä tehdään.
    Yksi esimerkki näyttelyn 
kuvista on kaupan maitohyl-
ly, josta myyjän kädet tulivat 
hänen naamansa eteen. Toi-
sessa kauppakuvassa näkyy 
silakoita. Näyttelyssä on myös 
maisemakuvia, muun muassa 
Lauhavuorelta.
   Kerihtimet, sokerisakset ja 
aitanavain ovat fotogrammis-
sa, jossa kuvien negatiiveina 
toimivat materiaalit sommi-
tellaan suoraan valokuvaus-
paperin päälle ja valottaessa 
kuva muodostuu varjokuvana. 
Hakalalla on myös töitä, joihin 
fotogrammi on yhdistetty va-
lokuvaan.
   Tuija Hakalalle tämä on hä-
nen ensimmäinen näyttelynsä. 
Itse hän sanoo, että myös vii-
meinen. 

Keskeneräinen puutarha

    Alavutelaisia sukujuuria isän 
puolelta on installaatiotaiteili-
ja Juha Allan Ekholmilla, jonka 
näyttelykokonaisuus saattaa 
muistuttaa hetkeä keskeneräi-
sestä puutarhasta. Hänellä on 
Harrissa epätyypillisiä näytte-
lypaikkoja. Harrin vessat ovat 
myös taiteen tyyssijoja.

   Hän halusi tuoda aulaan jo-
tain mikä heti pysäyttää, us-
konnollisen patsaan. Mitkään 
näyttelyn patsaista ei ole aito, 
vaan massatuotantoa, eikä nii-
tä ole taiteellisesti tuunattu.
  Yhdessä huoneessa hänellä 
on ”epädekoraatioita”. Kun 
hän on identiteetiltään valoku-
vataiteilija, niin hän ryhtyi ku-
vaamaan koristekasveja, jotka 
ovat muovia. Yhdessä taulussa 
on koristekasvi Keskiseltä. Hän 
ei metsästä näitä, vaan kuvaa, 
kun löytää sopivan. Hän tark-
kailee koko ajan asioita valo-
kuvaajana. Hänellä on kohta 
kirjan tai parinkin verran kuvia 
koristekasveista erilaisissa ti-
loissa.
   Hän työskentelee residens-
sitaitelijana Nelimarkka-mu-
seossa ja on sieltä tehnyt tätä 
näyttelyä. Hänellä on teema, 

Harrin toukokuussa näkyy mustavalkokuvia ja installaatiota
joka liittyy kokonaan Pohjan-
maahan, mutta se on vielä al-
kuvaiheessa. Työtilat hänellä 
on Turussa.
  Todellisuutta voi käyttää 
hänen mielestään taiteessa 
kertomalla tarinoita. Hänellä 
on puutarhapoikapatsas, joka 
esittää osaa kertomuksessa.
   Hän ei näyttelyllään halua 
läpsäyttää katsojaa kasvoihin, 
vaan näyttää sen kornimaisuu-
den, jota muovikasvit edusta-
vat. Juha Allan Ekholm haluaa 
keskustella muovisen kulttuu-
rin ja ilmastokysymyksen kaut-
ta siitä, että muovikasvit ovat 
esteettisiä, kivoja ja hauskoja 
objekteja, mutta ne tuhoavat 
luontoa. 
     Muoviesineet, massaesine-
kulttuuri ovat niitä asioita, mitä 
installaatiotaiteilija haluaa täl-
lä näyttelyllä tuoda esille.

Kuortaneen kunta aikoo pi-
tää Hynniläntietä esillä. Ely-
keskukselta on saatu sähkö-
postia tiestä, jossa todetaan, 
että valtion päällystemäärä-
rahat ovat tällä hetkellä vä-
hissä. Niitä on vain 110 kilo-
metrille ja sekin osoitetaan 
päätieverkostolle.
  Kunnanhallituksessa todet-
tiin, että kunnan kannalta 
Hynniläntie on tunnistettu 
yhdeksi kärkikohteeksi pa-
rannettavien teiden osalta, 
mistä kertoo sekin, että se on 
viime aikoinakin sisällytetty 
kunnan eteenpäin antamiin, 
teiden parantamista koske-
viin lausuntoihin.
  Kunta aikoo pitää edelleen 
tien parantamistarvetta esil-
lä eri yhteyksissä, esimer-
kiksi vuosittain Ely-kekuksen 
kanssa järjestettävissä kehit-
tämiskeskusteluissa.
   Pohjanmaan Liikunta ja Ur-
heilu ry (PLU) on lähestynyt 
muun muassa Kuortaneen 
kuntaa ehdotuksella jatko-
hankkeeseen osallistumi-
sesta. Kyseessä on edelleen 
työllistämishanke, mutta 
työvalmennuksen lisäksi si-
sältönä on elintapaohjausta 
asiakkaan tilanteen sitä tar-
vitessa.
  Kunnanhallitus päätti, että 
Kuortaneen kunta osallistuu 
VETO+-hankkeeseen edellyt-
täen että kunnan kokonais-
kustannus on maksimissaan 
3 246 euroa. 
 Kunnanhallitus hyväksyi 
yhteistyösopimuksen ja si-
toumuksen Pohjanmaan Lii-
kunta ja urheilu ry:n ja kun-
nan välillä.

Kuortane 
pitää esillä
Hynniläntietä  
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Keskiviikkona 4.5 Töysän 4H-
yhdistys koolle kutsui sään-
tömääräisen vuosikokouk-
sen Ylipään nuorisoseuralle 
Töysän Ritolaan. Kokouksen 
aluksi palkittiin 4H-kerho-
nohjaajat, joita kaikkiaan oli 
16, 3 heistä ei päässyt paikal-
le. Vuosittain kerhonohjaajat 
palkitaan lahjakortein Töysän 
4H:n omiin jäsenetuliikkei-
siin, tänä vuonna lahjakortit 
sponsoroi Osuuspankki Sy-
dänmaa. Kuluvana vuonna 
Töysän 4H:lla toiminnassa 
mukana olevia nuorisojäse-
niä on 184 ja aikuisjäseniä 
65. Erilaisia kerhoja 24, jois-
sa yhteensä lapsia ja nuoria 
mukana 196, leireillä lapsia 
152. Kouluyhteistyössä nuo-
ria on mukana  451, työelä-
mäkoulutuksissa 40, muissa 
koulutuksissa 219. Työllistet-
tyjä 13-17 vuotiaita 22, 18-28 
vuotiaita 8. Heille yhteensä 
maksettuja palkkoja 18216€. 
Nuoria on työllistetty ohjaa-
jiksi kerhoihin, leikkikenttä-
toimintaan, leireille, Tuurin 
Muumipuistoon ja erilaisille 
kursseille. Miljoonakoira-
näyttelyyn kehähuoltajiksi. 
Kotipalvelu työllistää myös 
muutamia nuoria. 

Töysän palkitut 4H-kerho-
nohjaajat

Julia Vähämäki, Juuso Vähä-
mäki, Siina Suutala, Josefina 
Kuivasmäki, Laura Huvila, 
Johanna Tirri, Ville-Matias 
Rantala, Leevi Koivula, Tuo-
mas Koivula, Teemu Hieta-
kangas, Karita Tiensuu, Miisa 
Rinne, Marius Rinne, Venla 
Järvinen, Elias Uusimäki ja 
Senni Hakola. Puheenjohtaja 
Marjo Hirvelä antoi ansaitun 
kiitoksen myös Töysän 4H:n 
hallituksen puolesta toimin-
nanjohtaja Katri Takala-Nie-
mistölle, upeasta työstä 4H:n 
ja nuorten hyväksi. Aktiivi-
suuden ja mukana olijoiden 
määrä ovat mahtavaa Töysän 
kokoisessa paikassa, päätti 
Marjo Hirvelä kiitoksensa.

4H-järjestön arvot - Harkin-
ta, Harjaannus, Hyvyys ja 
Hyvinvointi

4H-yhdistyksen toimintaa 

ohjaavat järjestön yhteinen 
päämäärä, toiminta-ajatus, 
arvot ja toimintaperiaat-
teet. Töysän 4H-yhdistyksen 
tarkoituksena on 4H-nuo-
risotyön avulla voimistaa 
nuorten omatoimisuutta, 
yritteliäisyyttä ja käytännön 
taitojen hallintaa. Tukea 
nuorten terveitä elämänta-
poja, kestävän kehityksen 
kunnioittamista sekä kan-
sainvälistymistä. Edistää 
nuorten elämänhallintaa ja 
ehkäistä heidän syrjäytymis-
tä. Edistää nuorten ja heidän 
perheidensä hyvinvointia. 
4H-järjestö antaa lapsille 
ja nuorille mahdollisuuden 
löytää omat vahvuutensa 
tekemällä oppien. Ajatus on 
luoda harrastuksen kautta 
turvallisen ja vastuullisen po-
lun aktiiviseen ja kestävään 
elämäntapaan, työelämään 
ja yrittäjyyteen. Lapset ja 
nuoret saavat turvallisen ja 
välittävän harrastusympä-
ristön, aikaa ja kasvua tu-
kevia aikuisia. 4H:ssa lapset 

ja nuoret oppivat itse teke-
mällä aidoissa tilanteissa ja 
ympäristöissä. 4H:n toimin-
tamenetelmä on tekemällä 
oppiminen.

4H on olemassa lapsia ja 
nuoria varten

4H tekee työtä, jotta jokainen 
suomalainen lapsi tai nuori 
löytää omat vahvuutensa ja 
kiinnostuksen kohteensa, saa 
onnistumisen kokemuksia ja 
mahdollisuuden kasvaa täy-
teen potentiaaliinsa: kestä-
vään elämäntapaan, aktiivi-
seen työhän ja yrittäjyyteen. 
4H:ssa jokainen lapsi ja nuori 
on arvokas. 4H:n toimintaan 
on jokainen lapsi ja nuori ter-
vetullut.

Töysän 4H-yhdistys palkitsi 
vuosikokouksessa kerhonojaajat

Töysän 4H palkitsi aktiivisia kerhonohjaajia 16, kolme heistä ei 
päässyt paikalle.

Töysän 4H hallitus antoi kii-
toksensa toiminnanjohtaja 
Katri Takala-Niemistölle hä-
nen tekemästänsä työstä 
nuorten eteen.

Alavuden seudun mootto-
ripyöräilijöiden järjestämä 
Peuhajaasten perinteinen 
vappulenkki keräsi mootto-

Peuhajaaset vietettiin aurinkoisessa säässä

Leader Kuudestaan järjesti 
kuntakierroksensa ensim-
mäisen rahoitushaun infoti-
laisuuden Ähtärissä. Paikalle 
saapuneet yhteisöjen edus-
tajat saivat tilaisuudessa kat-
tavan tietopaketin ja pääsivät 
ensimmäisten joukossa kuu-
lemaan uuden kauden tuki-
muodoista ja - mahdollisuuk-
sista sekä kauteen liittyvistä 
rahoituslinjauksista. Tieto-
paketti herättikin runsaasti 
positiivista ja ideointirikasta 
keskustelua, eikä uusilta han-
keideoiltakaan vältytty.
   Leader-yritystuet on suun-
nattu pääosin yrityksille, jot-
ka työllistävät enintään viisi 
henkilötyövuotta. Jatkossa 
tukea voivat hakea myös 
osa-aikaiset yrittäjät sekä 
maatilat. Aiemmalta kau-
delta tuttua investointitu-
kea täydentämään on saatu 
kokonaan uusia tukimuoto-
ja, kuten kokeilutuki ja tuki 
omistajanvaihdokseen.
   Hanketukien hakijana voivat 
puolestaan toimia erilaiset 
yhteisöt, esimerkiksi yhdis-
tykset, säätiöt, oppilaitokset 
ja kunnat. Kehittämishank-
keet voivat olla yleishyödylli-
siä tai elinkeinollisia. Tukea
myönnetään yhteisöille toi-
minnan ja palveluiden ke-
hittämiseen tai jonkin asian 
kokeilemiseen.
   Yleishyödyllisen hankkeen 
teemana voivat olla esimer-
kiksi palveluiden ja kylien 
kehittäminen, digitalisaation 
edistäminen tai ilmaston-
muutoksen hillitseminen ja 

siihen sopeutuminen. Kehit-
tämis- ja investointihankkeet 
voi toteuttaa jatkossa myös 
pienhankkeina, jolloin hank-
keen kustannusarvio on 2 
000–8 000 euroa.

Nuorten tuet kiinnostivat

    Nuorille suunnatut mah-
dollisuudet yrittäjyyden ko-
keilemiseen nousivat yhdeksi 
illan teemoista.
Tilaisuudessa käytiin vilkasta 
keskustelua siitä, millainen 
mahdollisuus Leader-rahoi-
tus on yrittäjyyttä harkit-
sevalle nuorelle. Keskuste-
luissa nousi esille se, että 
rahoituksen ohella tarvitaan 
muutakin tukea yrittäjyyden 
alkutaipaleella. Hankkeet 
voisivat olla yksi ratkaisu juu-
ri tällaiseen toimintaan.
  - Huolimatta siitä, että erilai-
sia tukimuotoja on saatavilla, 
on rahallinen tuki monesti 
riittämätöntä.
Kaikilla nuorilla ei ole lähi-
piirissä tarvittavaa tukiver-
kostoa tai mentoria, joka 
voisi ohjata yrityksen perus-
tamisessa pidemmälle. Täs-
sä olisikin hankkeen paikka, 
todettiin keskustelun yhtey-
dessä.
   Rahoituksen ja hankkeiden 
mahdollisuuksia peilattiin 
myös koulujen yrittäjyyskas-
vatukseen ja siihen, miten 
yrittäjyyttä tulisi tuoda enem-
män esille yhtenä vaihtoeh-
tona viimeistään ammattia 
valitessa. Kasvu yrittäjyyteen 
ja yrittäjämäisiin toimintata-

poihin alkaa jo nuorena.
   Osallistujat toivoivatkin, 
että hankerahoituksen mah-
dollistamista tukimuodois-
ta voitaisiin jakaa kouluissa 
tietoa viimeistään siinä vai-
heessa, kun ammatinvalin-
takysymykset lähestyvät ja 
jatko-opintoja suunnitellaan.
   Nuorille suunnatun kan-
sainvälisen Erasmus+-vaih-
don osalta ideoita kehiteltiin 
yhtä innokkaasti kuin yrittä-
jyydenkin osalta. Erasmus+-
hankkeet nähtiin olevan oiva 
tapa verkostoitua kansain-
välisesti ja samalla tutustua 
Erasmus+ -ohjelman teemoi-
hin, esimerkiksi juuri yrittä-
jyyteen.
    Lisäksi vaihdot ovat hyvä 
tapa oppia yhteistyön teke-
mistä, myös kansainvälisesti. 
Kuudestaan ry:llä on vuo-
teen 2027 loppuun saakka 
voimassa oleva Erasmus+ 
-ohjelman akkreditointi, 
joka mahdollistaa rahoituk-
sen useaan nuorisovaihtoon 
vuodessa. Kuudestaan ry:n 
toiminta-alueelta onkin vii-
meisen vuoden aikana pääs-
syt kansainväliselle leirille 
kymmeniä nuoria ja leirejä 
on tulossa reippaasti lisää tu-
levina vuosina.
   Vaikka virallista tukien haun 
käynnistymistä joudutaan 
vielä odottamaan, on jo nyt 
hyvä aika suunnitella tulevia 
hankkeita. Tässä auttavat 
Kuudestaan ry:n henkilökun-
ta: Paula Erkkilä, Jaana Sip-
pola, Päivi Rintala, Jenni Sa-
volainen ja Mika Somerkallio 
sekä Ähtärin kaupungin han-
kepäällikkö Ira Vuorenmaa.

Teksti: Jenni Savolainen ja Ira 
Vuorenmaa

Leader-rahoitusinfot
 polkaistiin käyntiin Ähtäristä

Leader Kuudestaan järjesti 
kuntakierroksensa ensim-
mäisen rahoitushaun in-
fotilaisuuden Ähtärin kau-
pungintalossa. Kuva: Jenni 
Savolainen

ripyöräilijöitä reilut 150 läh-
tijää. Kävijöitä oli mukavasti 
liikkeellä muutenkin. Peuha-

jaisliput joita käytetään toi-
mintapisteissä kiersi tapah-
tuma aikana reilut 4150kpl 
(edellisvuonna vajaa 4000). 
Iloisia lapsia ja perheitä kier-
si aktiivisesti pisteillä. Myös 
paljon aikuisia oli viettämäs-
sä yhdessä oloa jäähallin 
ympäristössä. Aurinkoinen 
ilma vappupäivänä kruunasi 

päivän. Alavuden Peli-Veikot, 
APV lähettääkin kiitokset Yh-
teistyökumppaneille, heidän 
avullaan saatiin monipuolisia 
pisteitä lisäämään Peuha-
jaasten tarjontaa! Isoimmat 
kiitokset useille talkoolaisil-
le jotka mahdollisti tapah-
tuman onnistumisen. Ensi 
vuonna tavataan! 
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Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Ari 
Hakola näytti kylän joululehteä, 
jota myymällä on kerätty varoja. 
Samalla jokainen lehti tallentaa 
kylän historiaa ja tapahtumia.

Hakojärven rivitaloilta keräsi koulun luokkaan väkeä, joka keskusteli mahdollisesta uu-
den rivitalon saamisesta kylään. Hakojärvelle kaivattaisiin lisää asukkaita, vaikka parina 
vuonna kylä onkin ollut muuttovoittoinen.

Yksikin on parempi kuin ei 
yhtään. Yksi kiinnostunut ni-
mittäin tuli paikalle, kun Ha-
kojärvellä järjestettiin tilai-
suus rivitalon rakentamisesta 
kylälle. Asiaa päätettiin viedä 
eteenpäin ja yhteyttä ote-
taan mahdollisiin rakentajiin. 
Kyläyhdistyksen puheenjoh-
tajan Ari Hakolan mukaan 
tonttivaihtoehtoja on useita.
  Hakojärven kylä on aina ol-
lut aktiivinen, joista Hakolalla 
esittää lukuisia esimerkkejä. 
Asukkaita tarvittaisiin lisää. 
Kylässä kaksi edellistä vuotta 
ovat olleet muuttovoittoisia. 
Kylään on muuttanut perhei-
tä.
   -  Jo Töysän kunnan aikana 
olemme koettaneet olla ta-
loudellisia ja nuukia. Todella 
vähän on käytetty kunnan 
varoja toimintaan, sanoo Ha-
kola.
   Sama linja on jatkunut. On 
haluttu kehittää kylää ja koko 
ajan on rakennettu jotain li-
sää ja tehty talkoita. Kaikki 
alkoi päätien varteen raken-
netuista katuvaloista.
  Eniten on kehitetty koulun 
mäkeä, jota on pidetty kylän 
sydämenä vuosikymmeniä. 
80-luvun puolivälissä alkoi 
syntyvyys laskea, ja koulun 
oppilasmäärä putosi 27 oppi-
laaseen. Siitä se nousi 2000-
luvun taitteeseen ja oli noin 
60 oppilasta. Nyt koulussa 
on 31 oppilasta. ensi syksynä 
30.
  Kunnalle lähdettiin esittä-
mään omakotitalotontteja 
ja rivitalotonttia, jotka kunta 
kaavoittikin. Koulu onkin ol-
lut pystyssä viimeiset vuodet 

niiden asukkaiden ansiosta, 
jotka ovat sinne rakentaneet 
talon. 
  Erilaisia hankkeita on ollut 
runsaasti ja kylässä voi har-
rastaa hyvinkin monenlaista. 
Viime kesänä rakennettiin 
vanhasta puhelinkeskuksesta 
Kömmeli, nuorisotila. Hakola 
muistuttaa, ettei kaupungil-
ta ole haettu minkäänlaisia 
avustuksia, tosin 20 vuotta 
sitten silloiselta Töysän kun-
nalta joku kulttuuriavustus.
  Paljon on myös erilaisia ta-
pahtumia, joita järjestetään 
myös yhteistyössä koulun 
kanssa.  Helatorstaina on 
tulossa Hakojärven Match 
Show Hakojärven koulun ala-
kentälle. Tämä on Hakojär-
vellä ensimmäinen laatuaan. 
Avoimet kylät-tapahtuma on 
tullut jo perinteeksi.
  Kyläyhdistyksen hallituk-
seen on saatu myös nuoria ja 
toimeliaita henkilöitä, jotka 
ovat omaksunet tämän kylän 
hengen.

Tonteista vaihtoehtoja 

   Tämän vuoden hankkeena 
on uuden rivitalon saaminen. 
Paikkoja on useita. Yksi on 
vanha nuorisoseuran tontti, 
joka olisi ostettavissa. Lähellä 
koulua on muitakin tontteja. 
Jos rivitalohanke lähtisi mat-
kaan, kaupunki ehkä lähtisi 
yhdellä osuudella mukaan. 
   Paikalla ollut kaupunginhal-
lituksen puheenjohtaja Mar-
ko Vainionpää korostaa sitä, 
että rivitalon tontin paikalla 
on tärkeä merkitys. Ähtäriin 
on Hakojärveltä lyhyt matka.

  Hän ehdotti joukkorahoitus-
mallia. Myytäisiin vaikkapa 
tuhannen euron osuuksia ky-
läläisille tai kenelle tahansa. 
Sillä saisi rahoituksen yhteen 
ja mahdollisesti kaupungilta 
toiseen asuntoon, ja pank-
kikin voisi rahoittaa yhden, 
jos kahdesta on jo rahoitus 
valmiina.
   -  Jos rivitalo olisi hienol-
la paikalla, siihen saataisiin 
lapsiperheitä, jotka eivät 
juuri nyt pysty rakentamaan, 
mutta ehkä lunastaa myö-
hemmin asunnon itselleen, 
selvittää Vainionpää.
  Hakojärvellä on kaksi kol-
men huoneiston rivitaloa ja 
paritalo, joissa on yhteensä 
kahdeksan asuntoa. Niissä 
on ollut hyvin asukkaita.
   Jos muutamankin perheen 
saisi, se pitäisi pitkään koulua 
pystyssä. Koulunpidon raja 
on 24, joka pitää sisällään es-
karilaiset, laskee Vainionpää. 
Hänen mukaansa tulevaan 
kaupungin kylähankkeeseen 
Hakojärvi on hyvä esimerkki, 
mitä on tehty.
   - Tietävätkö nuoret per-
heet, mitä kaikkea Hakojär-
vellä voi harrastaa, kyselivät 
osanottajat.
      Hakolan mukaan tervetul-
leita kylään asukkaiksi ovat 
niin eläkeläiset kuin lapsiper-
heet. 

Hakojärvelle puuhataan
rivitalon rakentamista

Ähtärin eläinpuistossa asuva 
uhanalainen isopandakaksik-
ko Lumi ja Pyry jäävät toistai-
seksi Ähtärin eläinpuistoon. 
Eläinpuiston hallituksen pu-
heenjohtajan Risto Sivosen 
mukaan päätös oli vaikea, 
mutta tarkan puntaroinnin 
jälkeen kansainvälistä lajien-
suojeluohjelmaa haluttiin 
toistaiseksi jatkaa:
   - Meille tärkein matkai-
lusesonki on alkamassa, ja 
odotukset sesonkia kohtaan 
ovat vahvat. Moni ulkomail-
le matkustamaan tottunut 
suomalainen on muuttanut 
kulutuskäyttäytymistään ja 
haluaa tutustua oman maan 
kohteisiin. Lähimatkailukin 
näyttää tulleen jäädäkseen, 
minkä huomaa esimerkiksi 
usein tupaten täysissä tai-
de- ja kulttuuritapahtumissa. 
Tämä kaikki vahvistaa nyt te-
kemäämme päätöstä.”
   Maa- ja metsätalousminis-
teriöstä, valtiovarainminis-
teriöstä ja ulkoministeriöstä 
koostuvan virkatyöryhmän 
mietintö valmistui pari viik-
koa sitten. Mietinnön mu-
kaan valtio ei voi tukea 
uhanalaisten pandojen la-
jiensuojeluohjelmaa Ähtärin 
eläinpuistossa, koska yhtiö 
ei täytä valtiontukiehtoja. 
Mietinnössä todetaan myös, 
että mikäli puisto saa terveh-
dytettyä taloutensa, voidaan 
asiaa harkita uudelleen.
    Risto Sivonen korostaa, 
että puisto keskittyy nyt alka-
vaan sesonkiin:
   -  Keskitymme nyt täysin 
voimin markkinointiin ja 
toivomme, että niin vanhat 
kuin uudetkin lajiensuojelun 

ystävät vierailevat eläinpuis-
tossa. Syksyllä katsomme 
asiaa uudestaan tuoreiden 
lukujen valossa. Hallitus seu-
raa eläinpuiston taloudellista 
tilannetta tarkoin ja nyt tar-
vitsemme työrauhaa seson-
gin onnistumiseen raskaiden 
poikkeusvuosien jälkeen, sa-
noo Sivonen.
        
Isopanda tarvitsee apua
     
    WWF:n symboli isopanda 
tarvitsee ihmisen apua selvi-
täkseen.
  - Koemme, että velvolli-
suutenamme on auttaa iso-
pandaa selviämään. Ei ole 
sattumaa, että isopanda on 
Maailman Luonnon Säätiön 
WWF:n symboli. Isopanda-
kanta kutistui 1980-luvulla 
hieman yli tuhanteen yksi-
löön, hallituksen puheenjoh-
taja Sivonen sanoo.
   Määrätietoisen suojelu-
työn tuloksena Kiina ja sen 
yhteistyökumppanit ovat 
onnistuneet kasvattamaan 
populaation jo lähes 2 200 
yksilöön. Näistä villinä elää 
noin 1 600–1 800 pandaa ja 
tarhoissa 600 pandaa. Vaara 
ei silti ole vielä ohi. Pandojen 
elinympäristöt ovat kutistu-

neet ja pirstoutuneet, lisäksi 
uhkana ovat luonnonmullis-
tukset ja taudit.
   Sivonen kertoo, että eläin-
puisto on edelleen kiinnostu-
nut yhteistyökumppaneista, 
jotka näkevät uhanalaisen 
isopandan lajiensuojeluoh-
jelman itselleen arvokkaana 
asiana. Myös säätiön perus-
tamista selvitetään.
     Eläinpuiston päämääränä 
on palauttaa mahdollinen Lu-
min ja Pyryn jälkeläinen sen 
vanhempien synnyinseuduil-
le laajaan luonnonpuistoon. 
Puisto on pinta-alaltaan noin 
kaksi kolmasosaa Suomen 
Lapista, ja Ähtärin eläinpuis-
ton maksama lajiensuojelu-
maksu menee lyhentämät-
tömänä suojelupuistojen 
ylläpitoon ja rakentamiseen 
sekä pandatutkimukseen.
    Puisto-olosuhteissa syn-
tyneitä isopandoja on pys-
tytty jo palauttamaan luon-
toon. Palautukset tehdään 
totutuksen kautta ja tulok-
set ovat olleet rohkaisevia: 
11:stä vapautetusta pandas-
ta yhdeksän elelee tyytyväi-
senä luonnossa ja lisää niin 
geenivirtaa sekä parantaa 
luonnonkannan geneettistä 
monimuotoisuutta.

Ähtärin pandat saavat  vielä toistaiseksi jäädä

Lumi ja Pyry saavat 
napostella edel-
leen bambua Ähtäri 
Zoossa ja haistella 
rauhassa tulevaa 
kesää. Kuva: Timo 
Ahopelto 

Seinäjoen ammattikorkea-
koulu on pilotoinut viime 
vuosina insinöörien pol-
kuopintoja hyvällä menes-
tyksellä. Hyvien kokemusten 
pohjalta SeAMK käynnistää 
syksyllä 2023 uudet pol-
kuopintoryhmät Alavudelle 
ja Kurikkaan. Ryhmät ko-
koontuvat Alavus Fasadissa 
ja Kurikan kampuksella.
    Polkuopinnot maakun-
nassa on vaihtoehtoinen 
reitti tutkinto-opiskelijaksi ja 
mahdollistaa opiskelun työn 
ohessa lähellä kotipaikkaa. 
Polkuopinnoissa ensimmäi-
nen vuosi opiskellaan tutkin-
tokoulutuksen ryhmän mu-
kana avoimen AMK:n kautta, 
jonka jälkeen opiskelijat voi-
vat hakeutua tutkinto-opis-
kelijoiksi ja valmistua ajallaan 
konetekniikan insinööreiksi.
    Käytännössä opinnot järjes-
tetään maakunnassa siten, 
että pienryhmät osallistuvat 
maakunnasta etäyhteyden 
avulla Seinäjoella järjestet-
tävään opetukseen. Koulu-
tuksen käytännön toiminto-
jen organisoinnista vastaa 
SeAMK, maakuntakorkea-
koulu paikallisena toimijana, 
ja opetuksesta vastaa Seinä-
joen ammattikorkeakoulun 
tekniikan ala.
    Tämän päivän työelämä 
vaatii yhä enemmän uutta 
osaamista ja uusien tekno-
logioiden hallintaa. Opinto-
jen tavoitteena on tuottaa 
konetekniikan monipuolisia 
ammattilaisia ja osaajia yri-
tysten ja organisaatioiden 

asiantuntijatehtäviin. Tällä 
uudella mallilla pystytään 
vastaamaan maakunnan asi-
antuntijatarpeisiin.
    Alavudella ja Kurikassa tu-
levat opinnot otetaan innos-
tuneesti vastaan.
   - Alavudella on vahva tek-
nologinen yrityskeskittymä, 
ja osaavien tekijöiden tarve 
on suuri. Monimuotoiset 
opinnot mahdollistavat myös 
opinnot työn ohessa, jolloin 
osaamista voidaan soveltaa 
suoraan työssä. Myös per-
heellisille tämä malli on jous-
tava.
  -  Alavuden kaupunki on 
monin eri tavoin pyrkinyt tu-
kemaan yritysten työvoiman 
saantia, joten nämä opinnot 
ovat todella tervetullutta 
yhteistyön jatkoa.  Olemme 
hyvin iloisia siitä, että SeAMK 
jatkaa hyvin onnistunutta 

Alavudella on alkamassa polkuopintoina 
insinöörikoulutus. Kuva: SeAMK

Alavudella alkavat insinööriopinnot
maakuntakorkeakoulun mal-
liaan, ja tuo näin opiskelun 
mahdollisuuksia lähelle opis-
kelijoita ja yrityksiä, Alavu-
den kaupunginjohtaja Liisa 
Heinämäki toteaa.
 Haku käynnistyy elokuussa 
2023. Konetekniikan pol-
kuopintoihin valitaan sekä 
Alavudelle että Kurikkaan 
kumpaankin kahdeksan opis-
kelijaa, yhteensä 16 opiskeli-
jaa.
     Ilmoittautuminen opin-
toihin alkaa 7.8. ja päättyy 
keskiviikkona 9.8. Polkuopin-
not eivät ole mukana yhteis-
haussa ja valinta tehdään il-
moittautumisjärjestyksessä. 
Opintoihin ei siten ole pää-
sykoetta eikä pohjakoulutus-
vaatimuksia. Tällä ensimmäi-
sellä polkuopintovuodella 
opintomaksu on 300 euroa.
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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 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.

Alavuden Tervajalat: retki Helvetinkolulle Helvetinjärven kansal-
lispuistoon (Keski-Suomen latuyhdistyksen järjestämä yhteisretki) 
la 13.5.2023. Kävelemään lähtö Haukanhiedalta klo 11.00. Keit-
toruokailu Helvetinportilla klo 14–15. Linja-auto noutaa sieltä. 
Jos omilla autoilla, niin kävely takaisin samaa reittiä. Kuljetuksen 
aikana aamukahvit kaikille. Tervajalat maksaa lounaan, lähtijöiltä 
peritään maksu kuljetuksesta. Ilm. Tainalle p. 040 726 6000, vie-
runketo.taina@gmail.com. 

Eläkeliiton Alavuden yhdistyksen YLLÄTYSMATKAN päivämää-
rä on 15.6.2023. SITOVAT ilmoittautumiset matkalle viimeistään 
29.5.2023 mielellään säpo reiska.koivuniemi@gmail.com tai 
0400 361011.

Kesäretki Ränssin kievariin Jyväskylään, katsomaan musiik-
kinäytelmää Rovaniemen markkinat, torstaina 29.6 2023 Töysän 
Ns:n kuoron Ikivihreitten kanssa.  Ulkoilmanäytös, katettu katso-
mo. Matkan hinta  €, sisältää matkan, ruoan ja teatterilipun. Hinta 
kerätään autossa.  Ilmoittautumiset 1.6 2023 mennessä matkan-
johtaja Antti Mäntylälle puh.040-7052724. Häneltä saa myös tar-
kemmat tiedot matkasta.

EL Kuortaneen yhdistys järjestää KESÄTEATTERIMATKAN su. 
2.7.23 Ränssin Kievariin (Kuikka/Jyväskylä). Musiikki-iloittelussa 
”Rovaniemen markkinoilla” mukana mm. tangokuninkaalliset 
Jaska Mäkynen ja Teuvo Oinas. Lähtö 10.30 S-Marketilta, buffet 
ruokailu 12.45, teatteriesitys 15.00- ,väliajalla kahvit. Paluu näy-
telmän päätyttyä noin 17.15. Kokonaishinta €/hlö matkoineen. 
Ilmoittaudu Ritvalle 31.5. mennessä 040 549 2825.

TOIMINTA / JÄRJESTÖ -palsta
on ilmainen seuroille, yhdistyksille,

jotka haluavat ilmoittaa tekemisistään, 
kuten talkoista, retkistä ja 
muista kokoontumisista.

PALSTALLA EI VOI ILMOITTAA,
kokous- tai 
muita virallisia kuulutuksia, 
hintoja tai kaupallisia tiedotteita.

Palstalla ei julkaista myyjäis- tai 
kirpputori ilmoituksia.

Toimitus voi lyhentää ja 
muokata tekstiä tarvittaessa. 

Suomenselän Samoilijat ry Maksuton ja kaikille avoin Timo Pola-
rin elämyksellinen luontoluento – Kohti unelmaa, Honkiniemen 
luontoleirikeskuksessa (Honkiniementie 150, Ähtäri) ke 10.5.23 
klo 18-19.30. Klo 16-18 tarjolla keittoruokaa. Luento järjestetään 
yhteistyössä Lakeudenportin kansalaisopiston ja Honkiniemen 
kanssa.

Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Keskiviikkoisin järjestettävät 
viikottaiset Sydänkävelyt jatkuvat edelleen Vähäjärven ympäri. 
Kokoontuminen on klo 15.00 jäähallin parkkipaikalla, josta kävely 
alkaa. Seuraavat kävelyt ovat 10.5., 17.5., 24.5. ja 31.5. Kävelyille 
ovat tervetulleita kaikki kävelyä harrastavat!
Alavuden syöoäkerhon kevään viimeinen kokoontuminen Ma 
8.6. klo 13.00 Makupirtti.Miia Kallio Ikätorin asiakasohjaaja ker-
tomassa mitä palveluita meille olisi saatavilla. Kesäretki asioita 
ym. Lomaillaan syyskuulle asti. Tervetuloa !
Kuortaneen Kansalliset Seniorit. Perinteinen Seniorikävely 23.5.-
23 klo 10, Suokko-Honkolan metsäautotie 816,  Ala-Honkolan 
laavulla. Opasteet perille. Kahvit, makkarat, ulkoilua ja mukavaa 
yhdessäoloa.  Kaikki tervetulleita reippailemaan.

Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkuja !:n kerhohuoneessa 
torstaina 11.05.klo 13-14.30.Kevään viimeinen kokoontuminen.
Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.
ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry:n kuukausitilaisuus to
11.5.2023 klo 12.00 Alavuden Ev.lut.srk. Olohuone, Järviluoman-
tie 7 63300 Alavus, puhe pastori Esko Piiroinen, Virsiveljet joht. 
Esko Kuhalampi ohjelmaa ja yhteislaulua, kahvitus tilaisuuden 
alussa klo 11.30 Tervetuloa!
Hirvenjuoksut/-kävelyt Länsimajalla pe. 12.5 klo 18.00, seuraava 
kilpailu pe. 9.6. klo 18.00. Tervetuloa. Lisät. p. 040-5858151.

Alavuden Seudun AVH kerhon (Aivoliiton) Kevät kokoontuminen 
HOTELLi Alavus kapinetissa 17.05.2023 klo.12.00 Lounas tarjolu 
omavastuu 5€ henkilö kerho maksaa loput.Ilmoitakaa ennakkoon 
Sepolle tai Kaisulle.Uusia jäseniä OTAMME kerhoon mielämme! 
KIITOS!!!!!

Tervamartat ry järjestää TILAISUUDEN EDUNVALVONTAVALTUU-
TUKSESTA torstaina 11.5.2023 klo 18.00 alkaen. Kaikille tärkeästä 
asiasta tulee kertomaan toimitusjohtaja Suvi- Katariina Kangas-
tie Kuortaneen Osuuspankista. Tilaisuus on Nukessa (Nuorisotila 
Kauppakeskus Kuurna, käynti takakautta) ja se on KAIKILLE AVOIN. 
Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Ähtärin Eläkkeensaajat ry Kokoonnumme Ähtärin urheilutalolle 
ti 16.5 klo 12:00 Laulamme karaokee. Kutsumme Alavuden eläk-
keensaajat tutustumaan toimintaamme.
TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 11.5 Hakojoen kämpälle. Lähtö 
Töysän torilta klo 19.00. Tied. Markku Akonniemi 0400262574 SYDÄNNAISET: Kokoonnumme kevään viimeiseen tapaamiseen 

tuttuun tapaan torstaina 11.05 klo 14.00 Maku Pirtissä Louon-
tie 3. Kevyesti kesään laulaen ja runoillen, kaiva esiin muistoista 
esim. lapsuusajan runoja. Tietoa myös kesä retkestämme. lopuksi 
arvonta. Tervetuloa myös myös uudet jäsenet. olet tervetullut il-
man sydänsairauksiakin.

Alavuden Kansalliset Seniorit ry ARMI OOPPERA Ilmajoen mu-
siikkijuhlilla. Olen varannut lippuja Armi oopperaan sunnuntaiksi 
18.6.2023 klo 13 näytökseen. Liput pitää lunastaa toukokuun  lop-
puun mennessä. Soita Leenalle, jos olet kiinnostunut . Puhelinnu-
meroni on         050 5170850.

Suomenselän Samoilijat ry järjestää jäsenilleen RUSKAMATKAN 
Saariselän Tievatuvalle la – la 2.-9.9.2023.  Majoitus Retkitievalla 
2-3 henkilön huoneissa. Matkan hintaan kuuluu kuljetus, majoi-
tus, aamupala, retkieväät, päivällinen, rantasauna ja liinavaatteet. 
Matkan hinta määräytyy lähtijöiden mukaan.  Lisätiedot ja sitovat 
ilmoittautumiset 11.6.23 mennessä sähköpostilla ullasisko.toivo-
nen@pp.inet.fi.  tai 3.6.23 asti puh. 040 7217 505. Ilmoittakaa 
mahdolliset ruoka-aineallergiat varauksen yhteydessä. Matka to-
teutuu, jos lähtijöitä on vähintään 18 henkilöä.  Kts facebook @
suomenselansamoilijat.

Suomenselän Samoilijat ry Sauvakävely joka maanantai klo 9.00  
15.5.23 alkaen. Kokoontuminen Ähtärin keskustan kuntoradan 
alailmoitustaululla. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.

Suomenselän Samoilijat ry Perinteiset keskiviikkopyöräilyt alka-
vat 17.5.2023 ja jatkuvat elokuun loppuun. Lähtö Puistolasta, Puis-
totie 4 klo 18.00. Varusteina kypärä, heijastusliivi ja juomapullo. 
Ensimmäisen reitin pituus n. 20 km ja makkarat Moksunniemen 
laavulla.  Kts. lisätied. facebookista @suomenselansamoilijat

Aivoliiton Ähtärin AVH-kerho kokoontuu la 27.5. klo 13 Saavu-
tuksessa, Leppävuorentie 11.
Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Yhteensattumien vuoksi nauti-
taan yhdistyksen maanantaikahvit POIKKEUKSELLISESTI kuukau-
den neljäntenä maanantaina 22.5.2023 klo 14.00  Makupirtissä 
(Louontie 3). Vieraaksi tulee Hyvinvointialueelta asiakasohjaaja 
Miia Kallio, joka kertoo tällä hetkellä käytössä olevista ikäihmisten 
palveluista. Tervetuloa kuulemaan tietoa tärkeästä aiheesta!

Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho ke 17.5. klo 12 
Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. Kevään viimeinen boc-
cia liikuntahallissa ma 22.5. 

järj. Parkinson-kerho Ala-Parkki Huhtalavalla ke 24.5 klo 18 Oh-
jaajana Marjo Lampi (säävaraus)

Alavuden kansalliset seniorit: tervetuloa kuukausitapaamiseen 
ja yritysvierailulle huomenna 11. 5. klo 16.30 Monkey Islandiin, 
Järviluomantie 34! Terv. hallitus

Suomenselän Samoilijat ry haastaa kaikki liikkumaan ja samalla 
osallistumaan miljoona roskapussia keräykseen. Siivotaan luonto 
ja tienvarret roskattomiksi. Roskat voi Ähtärissä viedä Puistolaan 
tai torille kampanjan logolla varustettuihin roska-astioihin. Lisä-
tiedot yle.fi/miljoonaroskapussia.

ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET RY: KESÄRETKI Seinäjoel-
le ke 7.6.2023 Tutustumme Etelä-Pohjanmaan luonnonkauniilla 
Törnävän kartanoalueella olevaan, kartanon päärakennukseen 
sekä kartanon entiseen kivinavettaan. Kivinavetassa pääsee tu-
tustumaan Mihinä me ollahan? -perusnäyttelyyn, rakennuksessa 
on myös vaihtuvien näyttelyiden tila, museokauppa ja työpajati-
la. Käymme opastettujen esittelykierrosten välissä lounaalla ra-
vintola Marttilan Tallissa. Retken hinta jäsenille € ja ei jäsenille € 
mikä kerätään linja-autossa, hinta sisältää museot opastuksineen, 
lounaan, kahvit ja matkan, ellet ole vielä maksanut jäsenmaksua 
(€) tältä vuodelta voit maksaa sen myös matkalla. Tiedustelut 
ja sitovat ilmoittautumiset viimeistään ma 29.5.2023 mennessä 
Raili Rintamäki puh. 040 555 5043 Mukaan mahtuu 50 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestykserssä, Tervetuloa tälle yhdistyksemme 
perinteiselle retkelle. 

Teatterimatka Valkeakoskelle, Irwin musikaaliin. Lähtö Ähtärin lin-
ja-autoasemalta 4.7 klo:10.00 Ruokailu Lempäälä Vaihman Hovis-
sa klo 12:15 - 13:15. Teatteri klo 14:15 - 16:15. Ilmoittautuminen 
31.5 mennessä Saulille 0400661243 tai Raijalle 0407772363

Eläkeliiton Töysän yhdistys: TEATTERIMATKA torstaina 11.5. Sei-
näjoelle. Tuomas Kyrön ” Mielensäpahoittaja, iloosia aikoja” -draa-
makomedia -näytelmä Teatteri Hysteria. Pakkalan bussi Töysä-ta-
lo klo 17, Tuuri Latvalan pysäkki 17.10, Alavus linja-autoas.17.20. 
Hinta sisältää kuljetuksen, pääsylipun ja väliaikatarjoilun, maksu 
bussissa käteisenä tai tilille. Varaus on täynnä, mutta peruutus-
jonoon voi ilmoittautua Pirkko Kallio, p. 0400 504372 tai pirkko.
kallio@netikka.fi.

Kuortaneen Latu ry:n toukokuun vaellus, Mulkkujärven kierros, 
su 21.5. Matka 6,3 km. Omat eväät mukaan. Kokoontuminen 
Mäyryn Nesteellä klo 9. Siitä jatketaan täysin autoin lähtöpaikalle. 
Tiedustelut Ari 050 038 2203. Tervetuloa!

Alavuden ALA-PARKKI Kuukausi- kokoontuminen viihdekeskus 
Monkey Islandissa (Järviluomantie 24, Alavus) 31.5 klo 18 Seu-
rustelua/lauta -ja korttipelejä halutessa. TERVETULOA!

ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT SOKKORETKI TIISTAINA 6.6.23 
,LÄHTÖ PAKKALAN TOIMISTO KLO 10 ,ASEMA WAGNER PYSS KLO 
10.10. MAKSU KERÄTÄÄN AUTOSSA MIELELLÄÄN TASARAHANA. 
VARATTU 50 HENKILÖLLE. TIEDUSTELUT JA ILMOITUKSET 28.5 
MENNESSÄ TUULA 040-7321145.

Kylätalo Kolmiapila ry:n kevätkökkä ma 22.5 ja 23.5-23 klo 17.00 
.Pururadan raivausta, ulko-ja sisätöitä Tervetuloa !

Alavuden Avantouimarit ry Jäsenten KEVÄTKARKELOT avantosau-
nalla perjantaina 12.5.2023 klo 18 alkaen. Vietetään leppoisa ilta 
hyvässä seurassa makkaran ym ja kahvittelun merkeissä. Pientä 
vapaaehtoista kisailua ja tietenkin sauna ja uinti. Tervetuloa

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 11.5.
Gratinoitua uunimakkaraa L, G
Pasta bolognesea L
Lehtikaalipihvejä M, L, G, VE
Perjantai 12.5.
Possu-nuudeliwokkia L
Kanan paistileikettä ja yrtti-v.sip.kast. L, G
Mifu-kasvispyttipannua L, G
Lauantai 13.5.
Kassleria ja bbq-kastiketta M, L, G
Lihapullia ja kermaista pippurikast. L, G
Kookos-kasviscurrya M, L, G, VE
Sunnuntai 14.5. äitienpäivän noutopöytä
klo 10.30–16 Alavudella, klo 11–15 Ähtärissä
S-Etukortilla 17,90 €,
ilman S-Etukorttia 19,90 €
Maanantai 15.5.
Jauhelihamureketta M, L, G
Palermon kanapastaa L
Aasialaisia papupyöryköitä L, G
Tiistai 16.5.
Vanhan ajan kaalikääryleitä M, L, G
Uunikalaa ja smetanakastiketta L, G
Soijabolognesea M, L, G, VE
Keskiviikko 17.5.
Makkarapyttipannua M, L, G
Kanan paistileikettä
Juustoista tomaattimunakasta L, G

Ähtärinjärven Reumayhdistys Keilailun ratavaraukset lopetettu 
tältä keväältä.
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AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO
PELTISEPÄNTYÖT

HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKOULU

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

AUTOHUOLTO
KYLTTEJÄ JA TEIPPAUKSIA

FYSIOTERAPIAPALVELUT

PELTISEPÄNTYÖT

 

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!

SEURAAVA KOTIOTTELU

SU 14.5. KLO 16 MONTTU

OTTELU-
ISÄNTÄNÄ:

LIPUT:  AIKUISET 10 € |  nuoret 13-18 V 5 €
ALLE 12 V  ILMAISEKSI

Tule kannustamaan 
APV voittoon!

VS.

ABC ALAVUS – Piirantie 1
ABC ÄHTÄRI – Oikotie 8

SUNNUNTAINA 14.5.
Porsaan ulkofileetä ja kermaista  

pippurikastiketta (L, G)

Paistettua kirjolohta ja  hollandaisekastiketta (G)

Tofu-linssipaistosta (M, G, VE)

Kermaperunoita (L, G)

Äitienpäiväkakku (L, G) ja kahvi

Lisäksi runsas salaatti- ja leipäpöytä

ÄITIENPÄIVÄN NOUTOPÖYTÄ
S�ETUKORTILLA

1790

Vihreä hinta vain S-Etukortilla ja S-Business -kortilla. Norm. 19,90 €.
Lapset 3-7-vuotiaat 5,90 € ja juniorit 8-12-vuotiaat 7,90 €.

Alle 3-vuotiaat syövät aikuisten ruokaillessa veloituksetta noutopöydästä.

AUTOHUOLTO / RUOSTESUOJAUKSET
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Tuurista oli kerätty roskia jo 
aikaisemminkin tänä kevää-
nä, mutta nyt oli Kyykkien 
kuntoon&Cito-tapahtuma, 
jossa mukana olivat geo-
kätköilijät. Hekin keräsivät 
säkkikaupalla roskia.
  Väki hajaantui eri puolil-
le Tuurin kauppakeskuk-
sen tanhuvia, joista roskia 
löytyi. Yksi pääpuuhaaja, 
Anitta Marttila toteaa, että 
menneisiin vuosiin ver-
rattuna roskien määrä on 
ehkä vähän vähentynyt. 
Tupakantumppeja on silti 
valtavat määrät, ja ne ovat 
luonnossa vaarallisia.
   Papereita oli liistiytyneinä 
asfalttiin, ja foliota oli aika 
lailla pientareilla. Monen-
laista muovia löytyi ja ties 
mitä erikoistakin.
  CITO eli cache in trash out 
on geokätköilijöiden peri-
aate, jossa maastosta ke-
rätään roskia geokätköilyn 
yhteydessä. Geokätkeilijät 
järjestävät erityisiä tapah-
tumia, mihin keräännytään 
isommalla porukalla siivoa-
maan. Tuurin kokoontu-
misen järjestäjänä oli Tan-
ja Ikola tyttärensä Sofian 
kanssa.
  Väkeä oli saapunut kau-
kaakin, aina Lapuaa, Seinä-
jokea, Vaasaa ja Jyväskylää 
myöten. Kun roskispussit 
oli saatu Keskisen lontoo-
laisbussin viereen, yhdes-
sä puhuttiin geokätköistä. 

Roskat eivät olleet miten-
kään kätköissä, vaan niitä 
kerättiin Alavudentien mo-
lemmin puolin.
  Kuten osallistujat tuumaa-
vat, tuona iltana sai roski-
en keruusta hyvän mielen, 
mutta myös kylmän olon. 
Kevätsää oli todella hyytä-
vän kolea, vaikka kyykkimi-

Kyykkien kuntoon ja 
samalla geokätköille Tuurissa

Geokätkeilijät toivat roskapussinsa ja juttelivat geokätköis-
tä. Tämän jälkeen mentiin vielä kahvioon palaveriin. Etu-
alalla oikealla ovat Tanja Ikola ja Sofia sekä Juha Hauta-
mäki.  

Irma-Liisa Viitamäki oli jo ai-
kaisemminkin ollut keräämässä 
roskia Tuurissa tänä keväänä. Sofia Ikola on geokät-

köilijä, mutta keräsi sa-
malla innokkaasti roskia 
Tuurissa.

Alvarin salissa sai temppuilla. Vappuriehassa kävi paljon 
väkeä.

Kuudesluokkalaiset olivat kasvomaalaajina, ja tässä sai 
yksi viidesluokkalainen kivaa kuviota kasvoihinsa. Kuvat: 
Anne Haapa-aho

Jälleen päästiin viettämään 
vapputapahtumaa Alvarin 
koululla. Siellä kävi todella 
paljon väkeä, ja järjestäjät 
olivat tyytyväisiä, että myös 
Kuortaneen ulkopuolelta 
oli löydetty paikalle iloiseen 
vappuun.
   Vaikka sää oli ulkona ko-
leahko, sisällä koulussa oli 
lämmintä ja monenlaista 
puuhaa. Tärkeintä oli kui-
tenkin, ettei satanut. Ul-
kona paistoi aurinko käydä 
vaikkapa viuhkasuunnistuk-
seen.
  Foliopalloja ostettiin ja 
niitä saattoi hankkia jo lau-
antaina ja sunnuntaina K-
Marketin pihasta. Paloau-
toon pääsi tutustumaan, oli 
suunnistusta, temppurataa 
ja vesiseikkailua. Kasvoihin-
sa sai kivoja maalauksia.
  Järjestäjinä olivat Alavarin 
koulun aktiiviset oppilas-
kunta ja vanhempaintoi-
mikunta, jotka järjestivät 
syötävää ja naposteltavaa. 
Oppilaskunta valvoi muun 
muassa temppuradan me-
noa.
  Alvarin koulun vappu on 
jo perinne, mutta sitä ei ole 
koronan vuoksi voitu muu-
tamaan vuoteen järjestää. 
Siksi tapahtuma otettiinkin 
nyt ilolla vastaan.

Kuortaneen Alvarin
vapussa oli paljon väkeä

nen toikin lämpöä.
  Nämäkin kaikki kerätyt 
pussit osallistuvat Miljoona 
roskapussia-kampanjaan. 
Viime perjantaihin men-
nessä Alavudelta oli kerätty 
224 pussia, Kuortaneelta 
48 pussia ja Ähtäristä 60 
pussia.

Järviluomantie 2
63300 Alavus
ma-to 8-17, pe 8-16
020 7819 820

Tervetuloa kevätmarkkinoille!
Torstaina 11.5. klo 8-17

Järviluomantie 2, 63300 Alavus

Sälekaihtimia ja
hyönteissuojia,
hajanaisia kokoja

5 €/kpl
Saatavilla rajallinen määrä
Hinta sis. ALV 24 %

Kaikki palautusikkunat ja
-ovet alennushinnoin,

JOPA -50% 
alennus
Voimassa vain myymälässä to 11.5.
Tarkastele palautustuotteita täällä: 
alavusoutlet.mycashflow.fi

Paikan päällä myös nosto-oviasiantuntija! Tule tutustumaan nosto-ovimalliin ja 
pyytämään tarjous nosto-ovesta asennettuna.

www.a lavus ikkunat . f i020 7819 820 Alavus  Ikkunat  ja  Ovet myynt i@alavus ikkunat . f i

Saatavilla myös kuljetuspalvelu 15 km säteellä Alavuden keskustasta, hinta 25 €/toimitus


