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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA
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KINO KYNTÄJÄ:
PE 13.5. KLO 17.30
LA 14.5. KLO 19.15

SUN KINO:
SU 15.5. KLO 17.30 PE 13.5. KLO 17.30
TO 19.5. KLO 18.00 SU 15.5. KLO 16.30

KE 18.5. KLO 19.45
K12/9, 13!

FIRESTARTER
MC HELPER BEKINGS
KINO KYNTÄJÄ:
SUN KINO:
PE 13.5. KLO 20.00 TO 19.5. KLO 20.00 PE 13.5. KLO 19.30 K12/9, 12!
LA 14.5. KLO 18.15 K16/13, 13!
LA 14.5. KLO 18.30
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
KINO KYNTÄJÄ:
SUN KINO:
PE 13.5. KLO 19.45 K12/9, 13!
SU 15.5. KLO 18.30
LA 14.5. KLO 16.30
K12/9, 13!
KINO KYNTÄJÄ:
TO 12.5. KLO 18.30
PE 13.5. KLO 17.00

DOWNTON ABBEY: UUSI AIKAKAUSI
SUN KINO:
SU 15.5. KLO 17.00 LA 14.5. KLO 16.00 S, 13!
KE 18.5. KLO 17.15
S, 13!

K12/9, 13!

HYTTI NRO 6 (8 JUSSIN VOITTAJA!)

KINO KYNTÄJÄ:
TI 17.5. KLO 18.00
K7, 12!
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KINO KYNTÄJÄ

Ř3(5621$/75$,1,1*

RISTO RÄPPÄÄJÄ JA VÄÄRÄ VINCENT

Vuosikortti 1!/päivä (365!)

OSTA TAI VARAA LIPPUSI NETISSÄ: WWW.ELOKUVIIN.INFO
2/13$!"%45&'$()6+),**..)5!53"7
JÄRVILUOMANTIE 5, ALAVUS

KERTAKORTIT:
15
kerran kortti 85!
Ř5<+0/,,.817$
10 kerran kortti 70!

SUN KINO:
SU 15.5. KLO 14.30
S, 12!
KINO KYNTÄJÄ:
LA 14.5. KLO 16.00
S, LIPUT VAIN 5!!
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% & ' % (" ) '

!" LUKIONTIE
# $ % & ' $ ( ) * +) ,3,* -ÄHTÄRI
. . )/ 0 '/ 1 $)

WWW.KUNTOAURA.COM ¥ 0400-570507 ¥ J€RVILUOMANTIE 5, ALAVUS
!!!"&$%+(,$.,"/(01'12324536657711'1-8.9':$(0,%+';1<=1>??221,:,9$#1

 

  



  



Kuntosali, infrapunasauna ja solarium avoinna joka päivä klo 5-23.!"
Myös kertamaksulla! Asiakaspalvelu avoinna maanantaisin klo 16-"
18. Kuntosalin kulkukortit myynnissä myös Kino Kyntäjässä!





  


Aina on hyvä aika aloittaa
Kuntosaliharjoittelu!
Ř.81726$/,

KUUKAUSIKORTIT:
12
kuukautta 39! /kk
Ř62/$5,80
3 kuukautta 45! /kk
1 kuukausi 50! /kk
Ř,1)5$381$6$81$

IHMEOTUKSET: DUMBLEDOREN SALAISUUDET ARMOTONTA MENOA: HOIVATYÖN LAULUJA

KINO KYNTÄJÄ:
TO 12.5. KLO 18.00
TI 17.5. KLO 17.30
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KAUHAVAN
&
KUNTOLAN

- Hautakivet - kivien oikaisut
- Kaiverrukset - kultaukset
Mallikivet Alavuden toimistossa

KIVIVEISTÄMÖT

Kevään Orvokit saapuneet !

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

MAHLAA...NAM....


   

          
     
  
  
  
   
     

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin,
niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä.
2. Kor. 4:16

Oi minkä eilen muistin,
siitäpä runoni raapustin.
Mä koivikossa astellen,
elämän voimaa ihmettelen.
Nyt ennen hiirenkorvia,
koivu antaa mahlaansa.
Ennen tein puuhun reiän,
siihen pillin sovitin,
pulloon mahlat johdattelin.
Tuon elämän eliksiirin,
juomana jo nautiskelin .
Vieläkin suussa makua,
on elämän voimana.
Tätä puu voi antaa,
ennenkuin lehdet kantaa.
Oletko kokeillut ihmejuomaa.
Siinä on terveysvoimaa.
Kaikkea,Luojan lahjana,
on lapsillensa antava.
Kiittäen kuljen eteenpäin,
hyvyydestään iloiten näin.
Alli Kulju

5.5-22

Ke 11.5. Klo 17 Maakuntapiknik Vesitornilla.
Su 15.5. Klo 13 Messu kirkossa, Peräaho, Setälä, kirkkokuoro, Kaatuneitten muistopäivä, seppelpartio sankarihaudoille.
Ti 17.5. Klo 10.30-14.30 Alueellinen mielenterveyskuntoutujien leiripäivä Vesitornilla. Ilm. Merjalle 10.5. mennessä p. 0503121504.
Ke 18.5. Klo 13 Alueellinen viittomakielisten lähetyspiiri
Vesitornilla.
Su 22.5. Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Tuomi, Setälä.
Klo 19 Seinäjärven kuoron 95-vuotiskonsertti Alavuden kirkossa.
Ke 25.5. Klo 18 Raamattuopetustilaisuus kirkossa, Juha
Vihriälä.
To 26.5. Klo 18 Helatorstain messu Alavuden kirkossa,
Mäki, Setälä, kirkkokuorot.
Su 29.5. Klo 13 Messu kirkossa, Mäki, Setälä.
Ma 30.5.
Kirkkoseikkailu (avoimet ovet lapsiperheille ja kaupungin varhaiskasvatuksen väelle) kirkossa.
Toimintarasteja sisällä ja ulkona. Kirkkoseikkailuun ei ilmoittautumista. Perheet/ryhmät kiertävät rastit omatoimisesti oman aikuisen johdolla. Paikalla lastenohjaajat.
Lisätietoja tapahtumista ja voit seurata koronaohjeita
osoitteesta www.alavudenseurakunta.fi, Facebookista,
Viiskunnan kirkollisista ilmoituksista sekä kirkon ilmoitustaululta.

Onnittelemme

Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko 11.5.

Osmo

Torstai 12.5.

Lotta, J.V.Snelmanninpäivä

Perjantai 13.5.

Kukka, Floora

Lauantai 14.5.

Tuula
Sofia, Sonja, Sohvi

Maanantai 16.5.

Ester, Essi, Esteri

Tiistai 17.5.

Maila, Mailis, Maili, Rebekka

Auringonnousu

ALAVUDEN KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS
Kokous pidetään maanantaina 16.5.2022 klo 18
ĂůŬĂĞŶ ,ƵŚƚĂŵćŬŝͲƐĂůŝƐƐĂ͕ KŬƐůĂŵŵŝŶƟĞ ϵ͘ WƂǇƚćŬŝƌũĂ ƉŝĚĞƚććŶ ŶćŚƚćǀŝůůć ƚŽƌƐƚĂŝŶĂ ϭϵ͘ϱ͘ϮϬϮϮ ĂůŬĂĞŶ
ůĂǀƵĚĞŶ ŬĂƵƉƵŶŐŝŶ ǀĞƌŬŬŽƐŝǀƵŝůůĂ ŽƐŽŝƩĞĞƐƐĂ
ǁǁǁ͘ĂůĂǀƵƐ͘Į͘
ůĂǀƵƐϭϬ͘ϱ͘ϮϬϮϮ
Toni Juurakko
valtuuston puheenjohtaja

104.
äitienpäivä
Suomen historiassa
Viime sunnuntaina 8. toukokuuta vietettiin valtakunnallista äitienpäivää, liputuspäivää, jolla on jo pitkät
perinteet Suomen historiassa. Perinteisesti kukitetaan ja lahjotaan äitejä ja
äitihahmoja, mummuja ja
isoisoäitejä, korostaen äitiyden tärkeää roolia, merkitystä ja arvoa, jonka he
ansaitsevat.
Äitien muistamisen pitkä
historia

Sunnuntai 15.5.

Päivämäärä

Alavuden seurakunta
Töysän alue
Töysä-talo, Rantatie 2, 63600 Töysä
puh. (06) 526 1125
Seurakuntatoimisto
avoinna
ke
klo
9–11
Diakoniatoimiston vastaanotto ajanvarauksella
p. 050-3121504

Maailmanlaajuisesti äitien
muistaminen ja juhlinta
menee muinaisen Kreikan
aikoihin, kun siellä on tutkimusten mukaan vietetty
keväistä äitien juhlaa. Äitienpäivän vietolla ei ole
kirkollista taustaa eikä se
myöskään kuulunut talonpojan vuosikalenteriin.
Itse äitienpäivän vietto,
perinteen, jonka mekin
tunnistamme, alkoi Yhdys-

Kauniita ruusuja äideille juhlapäivänä

Pikku Myyn mietteitä
äideistä

Auringonlasku

11 Toukokuu

2022

04:37

22:06

12 Toukokuu

2022

04:34

22:09

13 Toukokuu

2022

04:31

22:12

14 Toukokuu

2022

04:28

22:15

15 Toukokuu

2022

04:25

22:17

16 Toukokuu

2022

04:23

22:20

17 Toukokuu

2022

04:20

22:23

Ilmaisjakelulehti,
jakelu pvä keskiviikko
Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö: Pe klo 16 mennessä,
painovalmiit Ma klo 11 mennessä

valloissa 1900- luvun alussa
yksityishenkilöiden aloitteesta, siitä leviten maailmanlaajuiseksi. Suomessa
äitienpäivää on vietetty
vuodesta 1918 lähtien.
Äitienpäivät Suomessa
Suomessa äitienpäivää teki
tunnetuksi Kotikasvatusyhdistyksen kautta sen toiminnanjohtaja, kansakoulun
opettaja Vilho Reima. Hän
ehdotti äitienpäivän viettoa
Koti- lehdessä jo vuosina
1912 ja 1913. Keväällä 1918
Reima otti aiheen puheeksi
uudelleen, ja Suomen ensimmäistä äitienpäivää vietettiin Alavieskan kansakoululla 7.7.1918 klo 18:00.
Sittemmin, 1920- luvulla
äitienpäivän ajankohta vakiintui toukokuun toiselle
sunnuntaille. Äitienpäivä
vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi vuonna 1947.
Terhi Sytelä

Viikon kotimainen
ensi-illta: Koskinen
Kesälomien keskellä Tammerkoskesta
nostetaan
hukkuneen miehen ruumis,
jonka ranteissa on sitomisjälkiä. Lisäjännitettä Koskisen tiimin tutkintaan tuovat
kyseenalaisen musiikkimanagerin yliajo ja mystinen
Carl Friedrich. Kun Näsijärvestä löytyy uusi ruumis,
uhrien välinen yhteys alkaa
selvitä.
Tapauksia pohtiessaan Kos-

kinen lähtee purjehtimaan
poikansa Antin kanssa, ja
samalla hän saattaa tahtomattaan Antin suureen
vaaraan.
Koskinen-elokuva on Ruutualkuperäissarjan 2. kauden
kahdesta ensimmäisestä
jaksosta koostettu kokonaisuus, joka perustuu Seppo
Jokisen kirjaan Vilpittömässä mielessä.

Jakelualueena:
Alavus - Töysä - Ähtäri - Kuortane
Jakelumäärä: 10 400 taloutta
Ilmoitusmyynti: Markku / 0500 775 053
Mika / 0400 615 688
www.lakeudenportti.com, info@lakeudenportti.com

KuusTupa Järviluomantiellä Alavudella
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LC Alavus/Salmi liittyy LC
Alavuteen heinäkuun alusta
LC Alavus/Salmen presidentti Pekka Ala-Mäenpää ja
LC Alavuden presidentti Jari Åkerman allekirjoittivat
liittymissopimuksen, jota olivat todistamassa rahastonhoitajat Reijo Koivuniemi ja Arto Mäyry ja takana
keskellä seisova Salmen sihteeri Tero Kurhela.

Omalla tavallaan historiallinen tapahtuma oli viime
viikon torstaina, kun LC
Alavus Salmen presidentti
Pekka Ala-Mäenpää ja LC
Alavuden presidentti Jari
Åkerman allekirjoittivat liittymissopimuksen. Heinäkuun alusta on vain yksi LC
Alavus.
LC Alavus on klubeista
vanhempi, vuonna 1964
perustettu. Kummiklubi, LC
Alavus/Salmi on perustettu
vuonna 1972.
Kuten LC Alavus Salmen
presidentti Pekka Ala-Mäenpää totesi, molemmat
ovat vanhoja klubeja.
- Aika on kuitenkin ajanut siihen pisteeseen, että
on järkevää, että ryhdymme toimimaan heinäkuun
alusta yhdessä, sanoi AlaMäenpää, joka parisenkymmentä vuotta sitten
tuli siirtojäsenenä Salmen
klubiin.
Salmen klubissa oli viimeksi 19 jäsentä ja LC Alavudessa 15. Parhaimmillaan
molemmilla on ollut 30-40
jäsentä.
- Me haluamme, että
toiminta jatkuu ja klubien
tekemää
hyväntekeväisyystoimintaa
jatketaan
Alavudella. Yhteisin voimin
ja entistä paremmin onnistumme luomaan hyvää yhteishenkeä, yhteisöllisyyttä
ja rekrytoimaan uusia jäseniä ja luomaan sellaisia ak-

tiviteetteja, joista saamme
varoja varsinaiseen auttamistyöhän, palvelemiseen,
sanoo Ala-Mäenpää.
- Päädyimme yhdessä
siihen, että toinen klubi, LC
Alavus/Salmi lakkautetaan
ja se liittyy LC Alavuteen,
koska näin se oli juridisesti helpompi toteuttaa ja
Lions-järjestössä on henki
ja tapa, että toimitaan näin,
selvittää Pekka Ala-Mäenpää.
Nimi LC Alavus sopi molemmille. Jäsenistössä ei ollut henkistä kynnystä, ettei
tätä lähdetä näin toteuttamaan.
Sopimuksen mukaan rahavarat laitetaan yhteen,
samoin käyttöomaisuus. Virallinen yhdistymispäivä on
heinäkuun ensimmäinen.
Ei ollut pakkoavioliitto

Yhteistyön ja liittymisen kättä löivät presidentit Pekka AlaMäenpää ja Jari Åkerman.
nyt katsotaan eteenpäin.
Myös Pekka Ala-Mäenpää
korostaa sitä, ettei tähän
ollut pakko mennä. Kun
mennään yhteen, saadaan
uutta draivia. Molemmat
olisivat pystyneet jatkamaan, ja molemmilla olisi
ollut toimintaa erilläänkin,
mutta nyt jatkossa on entistä vahvempaa toimintaa.
Yhdistyneen LC Alavuden
presidentti on jo valittu, ja
hän on Veli-Antti Koivisto.
Tulevaan hallitukseen tulee
suurin piirtein puolet molemmista klubeista.
- Meillä on seuraavalle
kolmelle vuodelle klubin

Kuten LC Alavuden presidentti Jari Åkerman toteaa,
kyse ei ole pakkoavioliitosta.
- Keskustelua on käyty
hyvässä hengessä kevään
aikana. Klubien ja erilaisten
yhdistysten toimiva porukka vanhenee ja vähenee
koko ajan. Tämä on mahdollisuuskin meille, miettii
Åkerman.
Joku klubien jäsenistä
lopettaa, mutta voi tulla
uusiakin jäseniä. Aika Åkermanin mukaan näyttää ja

presidentti jo valmiina, sanoo Jari Åkerman, jolla on
menossa LC Alavuden presidenttinä jo kolmas kausi.
Alavuden alueella on ollut
neljä klubia. LC Alavus/Kuulattaret lopettaa toimintansa tähän kauteen. LC Töysä
jatkaa toimintaansa. He eivät nähneet tarpeelliseksi
liittyä yhteiseen Alavuden
klubiin. LC Töysä on ollut
hyvässä hengessä keskusteluissa mukana, ja he ovat
toivoneet, että ovea pidetään heille jatkossa avoimena. Yhdessä toteutettavia aktiviteetteja voi olla
tulevaisuudessa.

Kuulattarilla tavallaan jäähyväiskonsertti

LC Alavus/Kuulattarien toiminta loppuu heinäkuun
alkuun. Presidentti Päivi
Hirviniemen mukaan yksiselitteinen syy on siinä,
että klubissa väki vähenee.
Hyväntekeväisyystoiminta tarvitsee toimiakseen
enemmän jäseniä. LC Alavus/ Kuulattaret perustettiin 19. tammikuuta 2009,
joten se ehätti toimia reilut
13 vuotta.
Tällä hetkellä jäseniä on
12, jotka voivat vuoden kuluessa halutessaan siirtyä
siirtojäseninä LC Alavuteen
tai muihin klubeihin. Joku
jäsenistä on menossa Töysän klubiin, ja yksi on jo siirtynyt Seinäjoen naisklubiin.
- Tämä siirtojäsenyyden
mahdollisuus ja aika ovat
tosi hyviä, joten siirtymistä
toiseen klubiin ei tarvitse
tehdä hätäisesti, sanoo Hirviniemi.
Vielä pidetään toukokuun
kokous, ja lopetuksen takia
on kokoontumisia, joka on
Hirviniemen mukaan ihan
mukavaa, koska näin saadaan tehdä lopetuksen surutyötä. Koko loppuaikakin
toimintaan hyvässä lionshengessä.
Vaikka konsertissa ei klubin toiminnan loppumises-

ta puhuttukaan, se oli tavallaan jäähyväiskonsertti,
jossa esiintyivät Nina Åkerman säestäjänään Janne
Salkolahti. Juuso Lundström
soitti urkuja. Alavuden kirkko oli lähestulkoon täynnä.
Koko illan 1 070 euron
tuotto meni kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen, Pohjanmaan syöpälapsiperheiden
kerho
Eppuleille. Heidän edustajinaan olivat paikalla ähtäriläinen Erja Gadd tyttärensä
Alexandran kanssa.
Tämä konsertti oli tarkoitus pitää kansainvälisenä
lasten syövän päivänä helmikuussa, mutta koronan
vuoksi konserttia jouduttiin
siirtämään.
Hirviniemen
mukaan tämä ajankohta oli
sopiva juuri ennen äitienpäivää.
Jotta konsertti voitiin toteuttaa, LC Alavus/Kuulattarilla olivat tukenaan OmaSp
ja Töysän Säästöpankkisäätiö sekä seurakunta ja Alavuden kaupungin kulttuuripalvelut.

LC Alavus/Kuulattarien
presidentti Päivi Hirviniemi toivotti väen
tervetulleeksi hyväntekeväisyyskonserttiin,
joka täytti Alavuden
kirkon.
Illan lopuksi kokoonnuttiin yhteiskuvaan, jossa olivat
esiintyjät Nina Åkerman säestäjänään Janne Salkolahti, Juuso Lundström sekä Pohjanmaan syöpäyhdistyksen edustajat, Erja Gadd tyttärensä Alexandran
kanssa sekä klubin presidentti Päivi Hirviniemi ja sihteeri Ritva Raisio.

Kuustuvan Hyvinvointipäivät 6.–7.5.
Kuustuvassa, jossa toimii
Viisiokuntien
mielenterveysyhdistys ry., järjestettiin viime viikon perjantaina
ja lauantaina Hyvinvointipäivät. Hyvinvointipäivät
järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja järjestäjinä toimivat yhteistyössä Näkö,
Kuulo- ja Mielenterveysyhdistykset Alavudelta.
Tärkeää yhteistyötä yhdistysten sisällä ja niiden välillä
Näiden kolmen yhdistysten
jäseniä oli vapaaehtoisesti tapahtumassa mukana
töissä esittelypisteillä sekä
rahastamassa ovella tapahtumaan tulleita asiakkaita.
Viisiokuntien
mielenterveysyhdistyksen
vetäjä,
Pirkko Haapa-aho kertoikin,
että yhdistyksen toiminta

pohjautuu paljon vapaaehtoisuuteen, ja että ilman
kokonaisvaltaista yhteistyötä, ei yhdistyksen toiminta
kykenisi toimimaan. Tämän
hyvinvointipäivät- tempauksen myötä Haapa-aho, sekä
Alavuden Kuulokerhon Kirsi
Niemi, ja paikallisen Näkövammaisten kerhon vetäjä
Anna-Liisa Marttila olivat
tyytyväisiä ideaan järjestää
yhteinen tapahtuma yhdistysten välillä. Näiden kolmen yhdistyksen sanoma
ja toiminta kulkevat luontevasti käsi kädessä, ja yhdessä onnistuvat tukemaan
ja olemaan tavoitettavissa
monille paikallisille.
Moninainen Hyvinvointipäivien sisältö
Hyvinvointipäivien
kahden päivän sisältö oli hyvin

moninainen, joka sisälsi
Marjo Lammen venyttelytuokion, Alavuden Lausujien runoutta, kahvitusta,
arvontamyyntiä,
rentoa
keskusteluseuraa
sekä
erilaista hierontaa, BEMER- hierontaa. BEMERhieronta tehostaa pienten
verisuonten, mikrosuonien
heikentynyttä verenvirtausta, tukee siten elimistön
omaa parantumiskykyä ja
uusiutumisen prosesseja.
Alavuden Kuulokerhon Kirsi Niemi tarjosi tiedon ja
taidon hieronnasta osaksi
Hyvinvointipäiviä, josta hänellä oli paljon tietoa, koska
on ennen toiminut yrittäjänä hierojana.
Kesäsuunnitelmia ja tulevaisuuden tavoitteita
Kesälle yhdistyksillä on tie-

dossa Kesäpäivä 17.7. Töysän Sepänniemessä, ja sitä
ennen Etelä-Pohjanmaan
Kuulo ry:n Kuuloauto kiertää, saapuen 2. heinäkuuta
Mäki Tuurin pihaan. Siellä
saa pientä maksua vastaan
testauttaa kuulonsa, jota
Kirsi Niemi suosittelee vahvasti jokaiselle.
Terhi Sytelä

Vasemmalta Anna-Liisa Marttila,
Kirsi Niemi ja Pirkko Haapa-aho

Anna-Liisa Marttila testaa BEMERhierontalaitetta Kirsi Niemen ohjaamana
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Kuortaneen golfkentällä pelattiin taas varhain
Kierrokselle lähdössä olivat kentän kapteeni Reijo
Koivuniemi sekä Kari Harjupatana ja Pertti Kulju. Tuo
päivä oli viileä.

Reijo Koivuniemen aloituslyönti ulottui pitkälle ja suoraan.

Kuortaneen
golfkenttä
Mäyryssä on ollut jo kolme
viikkoa avoinna, yhtenä ensimmäisistä Suomessa. Näiden viikkojen säät ovat olleet vaihtelevia, milloin on
paistanut lämpimästi, milloin viima taas on puskenut
vastaan kentällä eteneviä
pelaajia. Kentän kapteeni
Reijo Koivuniemi oli lähdössä yhdessä Pertti Kuljun ja
Kari Harjupatanan kanssa
kierrokselle. Tuo aamupäivä oli niin kolea, että he
jättivät peluun siltä päivältä
vain yhteen kierrokseen.
Ravintola Kuharanta on
kokenut uudistuksia, erityisesti keittiö, jonka lattiapinta-ala on kaksinkertaistunut. Esimerkiksi iso kylmiö
on purettu kokonaan pois
ja sen tilalle on laitettu kylmäkaappeja. Lisäksi lähes
kaikki muukin keittiön koneistus on uutta. Golfyhtiön toimitusjohtajan Sami
Tynjälän mukaan keittiötilat
ovat nyt valoisia ja avaria.
Uutena keittiöpäällikkönä
on aloittanut Jukka Iivari.

Hänelle Kuharanta on tuttu
paikka, sillä hän oli täällä
viimeksi kuusi vuotta sitten
töissä Pauli Lampisen tuolloin isännöimässä paikassa.
Viime viikonloppuna oli
katettuna äitienpäiväruoka
ja tällä viikolla jo normaalisti on tarjolla a´la cartetyylisesti listalounas, joka
vaihtelee sesongin mukaan.
Yhtenä kuuluna ruokana
Kuharannassa on kuhakeitto, joka pysyy tiiviisti menussa.
Kun vieressä ovat majoitustilat, joka aamu on myös
aamupala. Ravintolapäällikkönä toimii Virpi Aho,
joka auttelee tarvittaessa
keittiöpäällikköä.
Ulkoterassin ulkokalusteet on uusittu nekin. Näin
lämpöisinä päivinä terassilla on entistä miellyttävämpää syödä tai nauttia muita
virvokkeita.
Runsaasti pelaajia
Kuortaneen golfkenttä
avautui 20.4, joka oli vähän

myöhemmin kuin tavallisesti. Huhtikuun alkupuolella tuli vähän takatalvea,
joka viivästytti avausta.
- Tosi paljon oli ensimmäisellä viikolla pelaajia, kun
oli lämmintä keliä. Viime
viikko oli kylmempi, mutta vappuviikonloppuna oli
taas runsaasti pelaajia, kun
oli vähän lämpöisempää,
luonnehtii Tynjälä.
Pelaajia on tullut kautta Suomen, kun monessa
paikassa kenttä ei ole ollut
vielä auki.
Kentällä ei ole toistaiseksi
tehty tälle kesälle uudistuksia. Tynjälä vihjaa, että niitäkin on tulossa.
Majoitus on pyörinyt kautta vuoden, mutta majoituksen käyttöaste lisääntyy
kesää kohden. Huoneet on
remontoitu jo tätä aiemmin.
Kuortaneen golfkenttä
on saanut tittelin Suomen
viihtyisin golfkenttä vuosimallia 2021, eikä se ole
siitä yhtään tälle suvelle
huonontunut. Tämän tun-

nustuksen toimitusjohtaja
Sami Tynjälä on ottanut
ilolla vastaan.
Lisäksi on Golfliitolta saatu
meriitti, että Mäyryn golfkenttä oli naisystävällisin
kenttä koko Suomessa viime vuonna.
- Viime vuonna pärjättiin
aika hyvin vieraspelaajakyselyssä. Ravintolan ruuan
osalta saatiin korkeimmat
arvosanat. Myös ravintolapalveluihin oltiin tyytyväisiä. Nyt uuden keittiön
myötä ne vielä paranevat.
Kuortaneen golfseuralla on jäseniä tällä hetkellä
842. Jäseniä on kaukaakin.
Tilaisuuksia ja kokouksia
Kuharannassa ovat hyvät
kokoustilat. Yritykset käyvät
jonkin verran golffaamassa
ja pitämässä palavereita kesäkautena. Golfkauden hiljennettyäkin Kuharannassa
ovat loistavat tilat pitää
niin yritysten tilaisuuksia,
niin tykypäiviä kuin erilaisia
yksityisiä juhlia. Tarkoituksena on satsata pikkujoulukauteen.
Puolitoista vuotta toimitusjohtajana toiminut Sami
Tynjälä tuumaa, että jotain
uutta on suunnitelmissa
myös seuraavalle kaudelle.

Ravintola Kuharannan keittiö on uusiutunut ja saanut puolet
lisää lattiatilaa. Myös
lähes koko koneistus
on uutta. Keittiöpäällikkönä on aloittanut
Jukka Iivari.

Gaddiemasterina on
aloittelemassa Eero
Aho, joka seisoi tiskin takana yhdessä
toimitusjohtaja Sami
Tynjälän kanssa. Takana oleva seinä on
saanut uutta tapettia.

Ulkoterassille
on
täksi kesäksi hankittu uudet pöydät
ja tuolit, joilla on
miellyttävä istua ja
samalla aterioida
sekä nauttia virvokkeita.

Lounas 66 laittaa kantatien varteen pizzerian
Uuden, tulevan pizzerian
portailla seisoi Enis Catovic. Nämä ovat entisen ammattikoulun opetuskeittiön
tilat. Taakse tulee drive-in,
autokaista ja etupuolelle
iso terassi.
Enis Catovic katseli tulevan
pizzerian tiloja, jotka saadaan kesäkuun aikana kuntoon.

Ravintola Lounas 66 Alavudella on jatkossa myös
pizzeria, sillä entisen ammattikoulun opetuskeittiön
tiloihin remontoidaan pizzerian tilat. Eteisessä on jo
pitsauuni odottamassa ja
pitsanpaistajia ollaan palkkaamassa. Tavoitteena on,
että uusi pizzeria saataisiin
auki kesäkuun aikana, mieluusti ennen juhannusta pitäisi olla valmista.
Enis Catovicilla jos kenellä
on kokemusta pizzeriasta ja
pitsoista, sillä hän oli reilut
parikymmentä vuotta sitten
töissä siskonsa pizzeriassa,
Tropicanassa. Hän itsekin

taitaa pitsojen paiston.
Pizzeria tulee saman firman
alle, mutta rakennuksessa
sinne on erillinen sisäänkäynti. Rakennuksen taakse
tulee drive in-autokaista,
josta voi noutaa pitsan ja
kaikenlaista muutakin grillituotetta. Niin pizzeriaan
kuin lounaspaikkaan haetaan anniskeluoikeudet.
Koko entisen ammattikoulun siipi tulee näin Ravintola Lounas 66 käyttöön ja
nimeen lisätään vielä pitsa.
Kyse on kaupungin vuokratiloista, joten kaupunki on
kunnostamassa tiloja, mutta myös Catovicien sukulai-

sia saadaan remonttitöihin,
ainakin lattian osalta ja todennäköisesti myös pitsapaikan aloitukseen.
Nyt jo lounaspaikan edessä on terassi. Sellainen rakennetaan myös pizzerian
eteen.
Mariza Catovic perusti
lounaspaikan pari vuotta
sitten. Tuo määränpää tulee 10. kesäkuuta, jolloin
on hänen miehensä Enis
Catovicin syntymäpäivä.
Todennäköisesti tähän
mennessä pizzeria ei ole
vielä valmiina, sillä tilojen
kunnostamisessa on iso työ.
Neliöt ovat entisinä am-

mattikoulun opetustiloina
olleet elintarvikekäytössä
ja ovat valoisat laittaa pizzeriaksi myynti- ja baaritiskeineen. Suunnitelmat ovat
selvät ja kalusteet tulossa.
Myös grilliruokia
Niin Ravintola Lounas
66 kuin tuleva pizzeriakin
sijaitsevat hyvällä paikalla
kantatien varrella, jonne
on helppo poiketa. Pihaan
on tulossa kesäksi jäätelökioski.
- Pizzeriaan tulee pitsojen lisäksi hampurilaisia,
kebabannoksia, makkaraa,

grilliruokia, luettelee Enis
Catovic esimerkinomaisesti. Niin kuin lounaspaikassakin, liha on kotimaista,
lähialueelta.
Uuteen pizzeriaan tulee
noin 50 asiakaspaikkaa. Pitsoja ja grilliruokia voi ottaa
myös mukaan. Ajatuksissa on, että pizzeria aukeaa
samaan alkuaikaan kuin
lounaspaikkakin eli 10.30
ja on avoinna iltamyöhään.
Viikonloppuisin suljetaan
vähän aiemmin.
Yhden pitsan nimi on jo
selvillä; L 66, joka on oman
talon pitsa, jonka sisältöä ei
vielä paljasteta. Kovin pitkä

ei pitsalistasta ole tulossa,
sillä Enis Catovic vakuuttaa,
että hän tietää alavutelaisen makutottumukset.
Catovicit ovat jo pitkään
suunnitelleet lounaspaikkansa kylkeen pizzerian
laittoa. Tulevan pizzerian
tiloissa on myös sauna, joka
tulee laitettavaksi myöhemmin. Sosiaaliset tilat siellä
ovat jo valmiina.
Uudelle pitserialle on tilausta. Sen Catovicit ovat
kuulleet asiakkailtaan.
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Ukrainalaiset oppilaat viihtyvät Ruonan koulussa
Tiiviisti
luokkahuoneen
sohvalla istuivat vasta viikon Kuortaneen Ruonan
koulussa olleet Ukrainasta
tulleet koululaiset. Koulun
oppilasluku on ukrainalaisten myötä kasvanut melkoisesti, sillä koulussa oli
entuudestaan 24 oppilasta.
Haastattelupäivänä ukrainalaisia lapsia oli koulutunneilla 11, mutta kirjoilla
heitä on 12.
Ruonan ukrainalaisista
koululaisista neljä on sisaruksia. Muut lapset eivät
ole tunteneet entuudestaan toisiaan. Koulussa he
ovat kuitenkin tutustuneet
hyvin.
Ruonan koulun oppilaat
ovat ottaneet uudet oppilaat hyvin vastaan, vaikka ei
ole paljon nähtykään kuin
välitunneilla ja ruokailuissa. Vaikka yhteistä kieltä
ei olekaan, yhdessä pärjätään. Niin ruonalaiset kuin
ukrainalaisetkin opettelevat innolla toistensa kielten
sanoja.
Ukrainalaisille on laitettu
oma luokkansa aamu- ja iltapäiväkerojen tiloihin. Heti
eteisessä on Ukrainan lippu
ja lukee sekä suomeksi että
ukrainaksi tervetuloa.
Kun ukrainalaisia saapui
Kuortaneelle pääsiäismaanantaita vasten yöllä, samassa matkassa tuli myös
opettajakokemusta jo Ukrainasta omaava Tetiana
Soloduha, joka taitaa myös
englantia. Hänet ikään kuin
bongattiin opettajaksi. Koulunkäyntiavustajana toimiva Iida Vihma, ensi syksyn
abiturientti, osaa hyvin
englantia ja toimii tulkkina.
- Osalla koululaisista on
etäkoulua Ukrainaan. Heillä, joilla ei ole, on ollut päivittäin
matematiikkaa ja englantia
ja tänään meillä on ollut
suomen kieltä, jota opettaa Sofia Sepponen, selvittää Vihma. Sepponen osaa
myös puhua venäjää, joka
ei eroa juurikaan ukrainan
kielestä.

Sohvalla oli kahdeksan ukrainalaista koululaista, jotka ovat viihtyneet jo pariviikkoisen Ruonan koululla.

Päivän lopuksi on vähän
rennompia tunteja, jotta
koulunkäynti ei käy liian
raskaaksi. Ylipäätään ukrainalaislapset ovat tykänneet
olla Ruonalla, jonne he saapuvat koulupäivän alkaessa
ja päättyessä yhteiskuljetuksella taksilla.
Etätunti kännykällä Ukrainaan
Nyt kolme joukosta, pienimmät
1-2-luokkalaiset
olivat koulunjohtaja Marja
Luomarannan
musiikkitunnilla. Ukrainalaiset olivat tunnilla innolla
mukana. Sieltä he tulla pyyhälsivät iloisina sohvalle.
Kun yhdessä opettaja
Tetiana Soloduhan kanssa
juteltiin musiikista, moni

oppilaista oli musikaalisia
ja kertoi soittavansa eri
instrumentteja,
yleensä
pianoa.
Ikähaitari oli vielä tuona
päivänä laaja, 17-vuotiaasta
6-vuotiaaseen. Kaksi vanhinta poikaa siirtyi tämän
viikon maanantaina yläkoulun oppilaiksi. Darina-tytölle tuo päivä oli vasta ensimmäinen koulussa, ja myös
hän siirtyy yläkouluun.
- Tämä pari viikkoa on
vanhemmillekin oppilaille
ollut hyvä olla yhdessä muiden
ukrainalaiskoululaisten
kanssa, jotta he ovat saaneet opetella koulun käytäntöjä. He saavat yläkoulussa
omantasoistansa
opetusta, sanoo Iida Vihma.
Kun kello oli puoli kak-

sitoista, alkoi Albinan etäoppitunti Ukrainaan. Häntä
avusti isoveli Daniil, jonka
kännykällä yhteys otettiin.
8-vuotias Albina siirtyi eri
huoneeseen omalle tunnilleen, jossa hän täytteli
vihkoa.
Kuortaneen lukiolta on
saatu käyttöön pieniä läppäreitä. Ne, jotka tarvitsevat, käyttävät niitä, suurella
osalla on omia kännyköitä.
Darinalle oli ladattu koneelle ukrainankieliset oppikirjat. Tämä kaikki hoitui
ilmaiseksi netissä. Aivan
kaikille oppilaista etäkoulu
ei toimi.
Eri puolilta Ukrainaa
Kuortaneelle asettui kunnan vuokra-asuntoihin eri
puolilta Ukrainaa tulleita.

Heitä on Darkovsta, Hersonista, Dnepristä sekä Kremenchykista.
- Ihan hyvältä on koulunkäynnin aloitus tuntunut,
varsinkin kun löytyi ukrainalainen opettaja Tatiana,
joka pystyy tekemään opettajan työtä. Myös Iida Vihma on varsinainen aarre,
sanoo koulunjohtaja Marja
Luomaranta.
Pikkuhiljaa ryhdytään
tekemään
yhteistyötä
kuortanelaislasten ja ukrainalaisoppilaiden kanssa.
Luomarannan
mukaan
tämä on samalla kansainvälisyyskasvatusta omille
oppilaille.
- Tämä on jännittävää ja
mielenkiintoista, myös hienoa meidän koululle. Joku
ukrainalaisista osaa vähän
englantia, joten hieman

on voitu jo keskustellakin.
Leikki on kuitenkin kaikille
yhteistä, sanoo Luomaranta. Välitunneilla heitellään
frisbeetä, potkitaan palloa
ja keinutaan.
Vappuaattona järjestettiin yhteinen vappu- ja tervetulojuhla. Ensimmäisenä
keskiviikkona lasten tullessa kouluun olivat myös ukrainalaisten
koululaisten
äiti tai isä paikalla. Linja-automatkalla oli tavattu toisia
perheitä ensimmäisen kerran.
Vielä ei tiedetä, miten koulutyö jatkuu kesän jälkeen.

Ukrainan lippu eteisessä
on toivottamassa Ruonan
koululle tervetulleeksi sekä
suomeksi että ukrainaksi.

10-vuotias Ivan kurkisti eteisen
oven ikkunasta.

Anna ja Katia ovat sisaruksia ja samaan kuvaan heidän
kanssaan halusi Amina. Tämä
kolmikko oli ollut musiikkitunnilla.

Opettajana Ruonalla toimiva Tetlana Soloduha tuli hänkin samassa linja-autossa
muiden ukrainalaisten kanssa Kuortaneelle. Hänellä on opettajakokemusta, ja
hän taitaa englantia, joten hän tuli opettajaksi. Hyvänä tulkkina on koulunkäyntiavustaja Iida Vihma.

Daniil opasti sisartaan Albinaa
etäkoulutunnille Ukrainaan
omalla kännykällään
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Ähtäri Zoon farmilla matkattiin ajassa taaksepäin

Vieraat nauttivat opiskelijoiden luomista aterioista ja tunnelmasta.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden
restonomiopiskelijat
järjestivät perjantaina 29.4.
ÄhtäriZoon farmilla ruokateemapäivän. Teemapäivän aiheena oli pula-aika
ja vaurastuminen. Aiheen
ympärille opiskelijat olivat
itse koostaneet interaktiivisen näytelmän, johon
teemapäivän vieraat pääsivät osallistumaan. Historiallisen näytelmän lomassa
opiskelijat tarjoilivat vierailleen myös teeman mukaisen, opiskelijoiden itse
valmistaman kolmen ruokalajin aterian.
Pula-ajasta käytiin vaurastumiseen.
Teemapäivään osallistui eläkeläisiä
sekä eri yritysten edustajia.
Opiskelijat ottivat vieraansa
Ähtäri Zoon farmilla vastaan ja johdattivat heidät

suoraan pula-ajan syövereihin jakamalla heille heti
aluksi
säännöstelykortit.
Tämän jälkeen heidät kutsuttiin vieraiksi taloon, jonka emäntä olikin jo ilmeisesti odottanut vieraitaan
innolla – eihän pula-aikana
talossa ollut vieraita juurikaan käynyt.
Tuvassa vieraat pääsivät
nautiskelemaan muun muassa pula-ajan ohrattoa,
joka kuului vieraiden kommenteista päätellen olevan
herkullista.Talon piiat ja
muu väki juoruilivat keskenään, ja katselivat kateellisena vierailijoiden herkullisen näköisiä annoksia.
Lopulta sopivasti ennen
jälkiruoan tarjoilua pulaaika päättyi, ja vaurastuminen alkoi. Vieraatkin saivat
ihan oikeaa kahvia, ja kermaa kahviinsa. Jälkiruoan

päätteeksi opiskelijoiden
ryhmä vastaanotti valtaisat
aplodit vierailtaan.
Oppilaitosyhteistyö arvokasta
Ähtäri Zoo tekee yhteistyötä useiden eri oppilaitosten
kanssa.SeAMKonkin yksi
näistä yhteistyöoppilaitoksista, jonka kanssa toteutetaan erilaisia projekteja
ja teemapäiviä. Opiskelijat
pääsevät suunnittelemaan
ja toteuttamaan käytännössä erilaisia tapahtumia ja
projekteja, mikä valmistaa
heitä tulevaa työelämää
varten
Eri alojen opiskelijat voivat
myös kysyä mahdollisuutta
tehdä lopputyönsä Ähtäri
Zoolle tai tiedustella harjoittelupaikkaa.

Piiat työn touhussa

Kuortaneen kirjasto oli vauvamateriaalin pilottina
Kielikakkua oli tilaisuuden
nimi, jossa olivat paikalla
Lenni sekä hänen äitinsä
Henna Kuusisto pienen seitsenkuisen vauvan Hellin
kanssa sekä Raila Lehtelä
nelikuisen Aarnin kanssa.
Kirjastonjohtaja Katja Kyllönen puhui kirjojen tärkeydestä.
Kun Kielikakkua oli nimenä, myös kakulla herkuteltiin.

”Ota syliin vauva parhain,
päivin, illoin, aamuin varhain. Leiki, laula, loruttele,
kirjan kannet raottele. Anna
nimi asioille, ihmisille, tavaroille. Katso, ettei teevee
pauhaa, bittivirrat riko rauhaa. Vauva oppii puheen
taidot, tunteillensa sanat aidot”. Tämä kehityspäällikkö
Mervi Heikkilän runo tiivistää lukemisen merkityksen
lapsille aina vauvaikäisestä
asti ja vauvalle voi lukea jo
sikiöasteella vauvan ollessa
masussa.
Seinäjoen kirjastolla on
valtakunnallinen
erityistehtävä lasten ja nuorten
lukemisen ja lukutaidon
edistämiseksi kirjastoissa.
Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
Kuortaneen kirjasto sai
olla pilottina, kun testattiin
materiaalia, jota jaetaan
muidenkin kirjastojen käyttöön.
Tilaisuuden nimi oli Kielikakkua! Siinä testattiin
sopivia materiaaleja vauvaperheiden kanssa toimimiseen. Tähän liittyi myös
Heikkilän runo Puhumalla
vauva paras.
- Aikaa on vähän ja monessa kirjastossa ollaan
aika vähällä henkilökunnalla. Pyörää ei kannata keksiä aina uudestaan, joten

materiaali on aina tarpeen.
Tällaisia pieniä tapahtumakonsepteja voidaan kirjastoissa toteuttaa ja nyt
haluttiin testata tällaista
pienessä Kuortaneen kirjastossa, sanoo kirjastonjohtaja-vapaa-aikavastaava Katja
Kyllönen.
Lukea voi jo sikiöikäisille
Yhtenä osana pilottia oli
tuotettu video, jossa puhui
alavutelainen
puheterapeutti Irma Jokela IJ puheterapiapalvelut Ky:stä.
Hän halusi kertoa puheen
ymmärtämisen ongelmista,
joita pystytään vähentämään lukemalla lapsille.
- Puhuttu kieli, puheen
ymmärtäminen ja tuottaminen syntyy kuulemisesta. Puheen ymmärtäminen
kehittyy ensimmäisenä.
Surukseen Jokela on viime vuosina saanut todeta,
että puheen ymmärtämisen
ongelmat ovat lisääntyneet
suhteessa puheen tuottamisen ongelmiin. Tämä saa
hänet huolestuneeksi.
- Kun lapsi ei ymmärrä,
mitä aikuinen tai leikkikaveri sanoo tai mitä ympärillä tapahtuu, siitä seuraa
usein liitännäisongelmia.
Varhaislapsuudessa lapsi

saattaa saada ikätasoon
kuulumattomia raivokohtauksia tai hallitsemattomia
kiukunpuuskia. Esikoulu- ja
kouluiässä lapsi saattaa töniä tai lyödä toisia lapsia,
koska hänellä ei ole sanoja,
joilla ilmaisisi mielipiteensä
tai ärtymyksensä, sanoo Jokela.
Koulu- ja nuoruusiässä
ymmärtämisen vaikeudet
heijastuvat myös oppimiseen. Jos nuori ei ymmärrä
puhetta, hänen on vielä vaikeampi ymmärtää luettua
tekstiä.
Hän muistutti, ettei puheen ymmärtäminen synny
itsestään, vaan se perustuu
laajaan sanavarastoon. Yksi
puheen ymmärtämisen ongelmien tärkeimmistä syistä
on suppea ja jopa olematon
sanavarasto. Siksi on tärkeää, että jo pienelle vauvalle
toistuvasti nimetään esineitä ja asioita alkaen hänen
arkisista tavaroistaan.
Kun vauva kasvaa ja kehittyy, hän alkaa tutkia ympäristöään, vaikka availemalla
keittiön laatikoita. Tärkeää
on nimetä vauvan löytämiä tavaroita ja toistetaan
niiden nimiä. Laajan sanavaraston kasvattamiseksi
tarvitaan välttämättä myös
kirjoja.
- Jo syntymättömälle lap-

selle kannattaa lukea ääneen, jotta hän tutustuu
kieleen, jota tulee tarvitsemaan. Ei ole väliä, mitä
luetaan, kunhan sikiö kuulee tutun äänen ja äänen
erilaiset sävyt.
Vastasyntyneelle voi lorutella vaikka vaippaa vaihtaessa tai lukea tarinoita,
jolloin kannattaa käyttää
eloisaa kieltä, jotta vauvan
huomio kiinnittyisi puheeseen. Vastasyntyneen ei ole
välttämätöntä vielä nähdä
kirjan kuvia, mutta jo sylissä istuvan kanssa on hyvä
käyttää pahvisivuisia kuvakirjoja.
Vähän isompana kirjoihin
tottunut lapsi alkaa osoittaa kirjan kuvia. Tuossa
vaiheessa Jokelan mukaan
aikuisella on elämänsä tilaisuus kasvattaa lapsen
sanavarastoa. Kun kuvia on
nimetty, sen jälkeen voi kysellä, missä vaikkapa lintu,
jotta saadaan selville, mitä
sanoja lapsi jo ymmärtää.
Lapsen sormen voi viedä
kuvan kohdalle; vahvistetaan sanan ja kuvan yhteyttä. Tekstien määrä lapsen
varttuessa kasvaa.
Puheterapeutti Irma Jokela korosti sitä, että lapsille
tarjotaan mahdollisimman
paljon ja eri ikäkausille soveltuvia kirjoja, joita kirjas-

Aarni sai pienen kuvakirjan, jota hän lähti heti kiinnostuneena tutkimaan äitinsä Raila Lehtelän kanssa.
tot tarjoavat aivan ilmaiseksi. Kun lapsi totutetaan
jo vauvaiässä kirjoihin, hän
oppii kunnioittamaan ja rakastamaan niitä.
Kielikakulla herkuteltiin
Äideiltä kuulosteltiin, tuodaanko neuvoloissa kirjoja
ja lukemisen tärkeyttä esille. Näin ei ole vielä ainakaan toistaiseksi ollut.
Luonnollisesti Kielikakkua-tilaisuudessa herkuteltiin kakuilla. Vauvat saivat
lahjaksi kassin, jossa oli kiva
kuvakirja.

Katja Kyllönen mietti,
voisiko ainakin kerran vuodessa vauvaikäisiä koota
yhteen kirja-asioissa. Yksi
paikka voisi olla, kun kunta
antaa vuosittaisen vauvalahjan.
Jyväskylän yliopisto on
julkistanut juuri tutkimuksen lasten lukemisen tärkeydestä, joka vaikuttaa oppimiseen ja näkyy kaikessa.
Jos lapselle on luettu aivan
pienenä ääneen, sen ei tarvitse loppua vielä siihen,
kun lapsi oppii lukemaan.
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Pellejä, upeita eläinesityksiä & vaarallisia
tilanteita- Sirkus Finlandia Alavudella!

Akrobatiaryhmä esityksensä alussa
Perjantaina 6. toukokuuta Suomen kansallissirkus,
46- vuotias Sirkus Finlandia
saapui Alavudelle hiekkakentälle Alavuden Areenalle. Tunnettu, suosittu
sirkus saapui Alavudelle
jo aamusta pystyttämään
suurta sirkustelttaansa ja
asettamaan kulkuneuvojaan paikoilleen. Esitys alkoi
perjantaina illalla, ja ennen
sitä pääsimme tyttären
kanssa kiertämään sirkuksen esitysverhojen takana
sirkuksen tiedottajan ja
mediasta vastaavan Jouni
Aallon kanssa.
7 kuukauden vuosittainen
kiertue
Jouni tuli ottamaan meidät
portilta vastaan, ja lähdimme kiertämään sirkusaluetta
suuren esitysteltan taakse.
Jouni kertoi, että he kiertävät tänä vuonna vajaalla
miehityksellä, joka kattoi

Nuoralla sirkustaiteilija Laura Savolainen

tämän vuoden henkilöstön
40 hengen kokoonpanoksi.
Esiintyjät ja esitysnumerot
vaihtuvat vuosittain, ja jotkin hyvät, kysytyt esiintyjät
täytyy varata jo 2-3 vuotta
etukäteen- Jouni kertoo.
Esiintyjiä tulee heille vuosittain ympäri maailmaa,
tänäkin vuonna Suomesta, Euroopasta sekä jopa
Mongoliasta saakka. Suomen vahvistukset heidän
remmissään tänä vuonna
ovat rengastrapetsitaiteilija Emmi Peltola ja nuoralla taitava tasapainottelija,
Laura Savolainen. He ovat
molemmat opiskelleet Lahden sirkuskoulussa, jossa
voi opiskella sirkusartistiksi
Salpauksen
Sirkusartistikoulussa (SaSak).
Jouni Aalto kertoo, että he
kiertävät vuodessa putkeen
noin 7 kuukauden verran, ja
lokakuusta alkukevääseen,
vajaan puolen vuoden verran taiteilijat ovat vapaalla

Surmanajopallo
ja sen edessä yksi
motoristeista

omissa kotimaissaan.
Monipuolinen show
Kaksituntinen esitys viihdytti lähes täyden katsomon yleisöä, lapsia ja
lapsiperheitä erittäin monipuolisella esityskattauksellaan. Maneesilla näkyi
kauniita, uljaita friisiläisiä
hevosia, joita heidän ohjaajansa Ignat Ignatov esitteli
upeasti yleisölle. Sen lisäksi
maneesilla näkyi kauniita
kyyhkysiä, klovneja, taitava
akrobaattiryhmä sekä hurja
Diorios- ryhmä, jotka ajoivat surmanajoa suuressa,
puisessa pallossa kuudella
moottoripyörällä samanaikaisesti. Kesken surmanajon yksi pyöräilijä kaatui
menopelinsä kanssa pallon
pohjalle, ja yleisö sai jännittää, miten heidän silmiensä edessä esiintyjälle kävi.
Onneksi kuski selvisi säikähdyksellä, mutta hänen

Kaksi sirkuksen klovnia kiusaamassa toisiaan
ohjelmanumerossa
pyöränsä jäi ainakin toistaiseksi ajokelvottomaksi. Sirkuksen omistaja, tirehtööri
Sebastian sanoi rauhallisesti yleisölleen tilanteen selvittyä, että kuten näitte, sirkuksessa voi aina tapahtua
kaikenlaista.
Sirkusperhe ja perinteet
Sirkuksen omistaja, tirehtööri Sebastian on koko
ikänsä ollut sirkuksessa,
itseasiassa syntynyt sinne,
- Jouni Aalto kertoo. Ennen
sirkuksen johtajana toimi
Sebastian edesmennyt isä.
He ovat sirkusperhe, jotka ovat ikänsä Sirkus Finlandiassa olleet, ja tulevat
olemaan. Vaikka esiintyjät
vaihtuvat vuosittain sirkuksen ohjelmistossa vaihtuvuuden, jännityksen ja
uutuuden säilyttämiseksi
katsojille, sirkuksen henkilökunnasta löytyy se ydinporukka, joka tekee tätä

Upeita friisiläisiä hevosia

vuosittain ja se on heidän
elämäntyylinsä. Jouni Aalto kertoo hänen itsensäkin
olleen sirkustoiminnassa
mukana vuosikymmeniä,
ennen esiintyjänä, nyt vastaten tiedotuksesta ja käytännön asioista tuotannon
puolella.
Saunallinen koti renkaiden
päällä
Voidakseen kiertää seitsemän kuukautta tien päällä,
Sirkus Finlandian autoissa,
rekoissa ja vaunuissa löytyy
kaikki se, mitä elämiseen
tarvitaan- mukaan lukien
kunnon WC- tilat, nukkumispaikat, sekä saunaosastokin löytyy yhdestä vaunusta.
Seitsemän kuukautta on
pitkä aika olla tien päällä,
mutta Suomen kansallissirkus Finlandia on varautunut omilla tiloillaan, omalla
puhtaalla vedellä, sähkögeneraattoreilla, siivoustöillä
sekä
ruokahankinnoilla.
Kaikki tehdään itse, ja jokai-

nen taiteilija vastaa omista
välineistään, niiden huollosta ja kuljetuksesta. Esiintyjät, jotka tekevät työtään
eläinten kanssa, asuvat ja
elävät eläintensä kanssa, ja
vastaavat heidän huoltamisestansa, ruoasta, ulkoilutuksesta, jälkien siivoamisesta sekä kaikesta muusta
mahdollisesta.
”Sirkus Finlandia haluaa olla
vaikuttamassa sirkustaiteen
arvostukseen, sirkuseläinten olojen ja niitä koskevien standardien parantamiseen, verotuskäytäntöjen
helpottamiseen, ammattitaitoisen työvoiman löytämiseen sekä viisumeihin ja
työlupiin liittyvien käytäntöjen yksinkertaistamiseen.
Ja juuri siksi kuulummekin
Euroopan Sirkusjärjestöön
(European Circus Association, ECA) – sen jäsenenä
pääsemme
edistämään
muun muassa näitä asioita.”- Sirkus Finlandian viralliset www- sivut.
Terhi Sytelä

Puolivälissä surmanajoa jännityksenlisääjänä pallo meni
kahteen osaan hetkeksi, ja
pyöräilijät ajoivat sen ylä- ja
alaosissa
Loppukiitokset, edustalla
suomalainen trapetsitaiteilija Emmi Peltonen

Vanhojentanssit pyörähdeltiin Kuortaneella
Kuortaneen vanhain tansseja jouduttiin koronan takia siirtämään tähän toukokuuhun ja äitienpäivän alle
perjantaihin.
Pukuloisto oli hienoa, kun
Kuortanehallissa
käytiin
pyörähdyksiin ja kumarruksiin tuttujen vanhojentanssien kappaleiden soidessa,
mutta mukana oli muun
muassa myös rokkia. Tanssimassa oli parisenkymmentä paria yleisön ihaitavina. Kuortaneen tanssit
olivat hienoa kavalkadia.
Naapuripaikkakunnilla on
vanhojentanssit tanssahdeltu tältä vuodelta jo vähän aiemmin. Esimerkiksi
Ähtärissä huhtikuun ensimmäisenä.

Kuortanehallin lattia oli nyt tans- Tanssikappaleiden kirjo oli laaja, mutta mukana oli Komeita pukuja ja hienoja tansseja oli Kuortaneen vanhojentansseissa, jotka tanssittiin viime viikon perjantaina. Kusijoiden käytössä, kun siellä parit myös vanhoja tuttuja tanssikappaleita.
vat: Teija Ahtiainen
kävivät käsi kädessä.
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Mestaripelimanni Airi Hautamäen matkassa kuljetaan Harrissa
Mestaripelimanni Airi Hautamäki on soittanut jo 65
vuotta. Taidekeskus Harrissa on kesäkuun loppuun asti
muun muassa haitareita,
palkintoja ja kunniakirjoja.
Tässä hän esittelee yhtä
haitaria. Niitä on kaikkiaan
esillä 23 erilaista.

Näytteillä on Airi Hautamäen henkilökuvia vuosien
varrelta.

on myös melkoinen palkintokokoelma: pikkulusikoita,
lautasia ja pokaaleja.
Uusi äänite tulossa

Mestaripelimanni Airi Hautamäen musiikillisessa matkassa kuljetaan vuosikymmenten ajan Taidekeskus
Harrin keräilijähuoneessa,
joka on nyt Airin Pelimannikamari. Esillä on Hautamäen haitarikokoelma, niin
1-, 2- ja 5-rivisiä haitareita,
mutta myös muistokkain
haitari pieni,vihreä, jonka
hän sai lahjaksi 6-vuotiaana.
Esillä on kaikkiaan 23 erilaista haitaria. Kotona on
kultainen viisirivinen, jolla
Hautamäki soittaa nykyisin
tanssikeikkoja. Lähes jokaisella haitarilla on oma tarinansa. Joitakin haitareita
on vain pari Suomessa.
Yksi erikoisuus on edesmenneen Mika Sundqvistin
isältä, Toivo Sundqvistilta
Hautamäen ostama Kaiutar-haitari, jonka valmistus
on aloitettu Saksassa 1900luvun alussa. Isä oli ostoaikaan Tamperella Airin
haitaripiirissä. Näitä piirejä

on eri paikkakunnilla ollut
melkoisesti, sillä Airi Hautamäki on vuosina 1981-2019
opettanut yhteensä 21 eri
ryhmää, joita on ollut erityisesti Alavudella, mutta
myös muun muassa Virroilla, Peräseinäjoella, Jalasjärvellä, Seinäjoella, Tampereella ja Kuortaneella.
Esillä on lukuisa määrä
kunniakirjoja ja palkintoja
eri kilpailuista sekä kunniakirjoja arvonimistä ja
saavutuksista. Yksi on pikkusoittajapatsas Kaustisilta
vuodelta 1998, kun Hautamäki sai mestaripelimannin
arvonimen. Hän on saanut
director musices-arvonimen. Suomen Kansanmusiikkiliitto on myöntänyt
Hautamäelle kultaiset ansiomerkit.
Monenlaista meriittiä
on tälle soittajalle kertynyt 65 vuoden aikana. Hänellä on lukuisia Suomen
mestaruuksia, saati sitten
Spelimestaruuksia. Esillä

Mestaripelimanni Airi Hautamäki nauttii yhä soittamisesta, ja häneltä on tulossa
uusi äänite kuun vaihteessa, todennäköisesti jo uuteen Alavuden kansanmusiikkitapahtumaan, joka on
nimeltään Tiilan Trokeet.
Uusi äänite on Kotirannan
muistot, jossa 16 kappaleen
cd:llä on seitsemän Airi
Hautamäen sävellystä, joka
osoittaa mestaripelimannin
luomisvoimaa.
Airi Hautamäki on suunnitellut ja keksinyt numeronuottitekniikan, josta on
näyttelyssä kirjoja. Tämä
systeemi pätee edelleen.
Hän on julkaissut eri ryhmien kanssa äänitteitä yhteensä 17 kappaletta.
Airi Hautamäen oppilailla on melkoisesti mestaruuksia: 81 oppilaalla on
Suomen pelimannimestaruuksia 1- ja 2-rivisten sarjoissa vuosina 1984-2021.
Yksi oppilas, Arttu Rajala
Ilmajoelta voitti hopeisen
harmonikan mestaruuden
ensimmäisenä soittajana
2-rivisellä haitarilla vuonna 2009. Hautamäellä on
vuosien varrella ollut satoja oppilaita. Eri ryhmien
kanssa hän on esiintynyt
ulkomailla, muun muassa
Floridassa.
Pelimannikamarissa on
kolme leikekirjaa hänen
urastaan aina vuodesta
1960 alkaen ja myös hänen

Pienen punaisen haitarin
hän sai vieraillessaan Floridassa lahjaksi vuonna
1995.

Tämä Airi Hautamäen kirja Numero
ja nuotit ilmestyi vuonna 1996. Hautamäki on luonut numeronuottitekniikan. Kirjassa on myös kuvia mestaripelimannin alkutaipaleelta.

henkilökuviaan alkuajoista
lähtien.
Yhdellä seinällä näkyy hänen 16-vuotiaan tyttärentyttärensä Maria Tammisen
maalauksia vuosilta 20192022.
Pelimannikamari avautui
vappuna, jolloin kuultiin
mestaripelimannin omaa
soitantaa. Näyttely on
avoinna kesäkuun loppuun.

Esillä on erilaisia palkintoja, muun muassa lautasia sekä
nyttemmin pokaaleja.

Tiilan Trokeet Alavudella helatorstain viikonloppuna
Uusi kansanmusiikkitapahtuma Tiilan Trokeet järjestetään Alavudella 26.-29
.5.2022.
Alavuden Sapsalammilla on
6. elokuuta eri vuosisadalla
syntynyt kaksi musikaalisesti vahvaa naista, jotka
molemmat ovat tunnettuja
kansanlauluistaan ja - musiikistaan niin pelimannien
kuin kansanmusiikin ystävien keskuudessa. He ovat
suuresti vaikuttaneet alavutelaisen kansanmusiikin
tunnettavuuteen Suomessa
ja lukuisissa muissa maissa
ja tuoneet perinteistä kansanlaulua ja -musiikkia kaiken kansan tietoisuuteen
omana aikanaan. Kyseessä
ovat kansanlaulaja Tiila Ilkka ja mestaripelimanni Airi
Hautamäki.
Alavudella kansanmusiikki on lähes aina yhteydessä
myös näihin kahteen naiseen ja siksi on koottu tapahtuma, jossa esiintyjinä
ovat alavutelaiset tai alavutelaislähtöiset kansanlaulajat ja pelimannit.
Tapahtuman nimi Trokeet
on kaksitavuinen runojalka, joka koostuu pitkästä ja
lyhyestä tavusta. Tässä ta-

pahtumassa sen katsotaan
olevan runollinen ja musikaalinen tavu ja tahti, jolla
näin viitataan molempiin
tapahtuman päähenkilöihin.
Tiilan Trokeisiin on koottu ohjelmaa monipuolisesti torstaista sunnuntaihin.
Hotelli Alavudessa pidettävän kansanmusiikkitapahtuman avaa itseoikeutetusti
torstaina 26.5. kello 14 Tiilasta Airiin konsertti, jossa
esiintyy mestaripelimanni
Airi Hautamäki ystävineen.
Konsertin alussa kuullaan Airin säestyksellä Tiila
Ilkan muistiinmerkitsemiä
kansanlauluja, joita tulkitsee Outi Hautamäki. Toisella puoliskolla Airi soittaa
esittämiään kappaleita 60luvulta alkaen aina tähän
päivään saakka. Solistina
uusimmissa sävellyksissään
Airilla on Mikko Niemelä.
Airin kanssa soittamassa
ovat jo vuosia komppiryhmänä toimineet Timo Saukko ja Juhani Lautamaja.
Konsertin jälkeen laitetaan
vielä ”jalalla koriasti” parin
tunnin verran, kun Airi tahdittaa tanssit solistinaan
Outi Hautamäki ja Mikko

Niemelä.
Kansanmusiikkikonsertti
Perjantaina 27.5. kello 18
on vuorossa kansanmusiikkikonsertti, jossa esiintyy
entisiä ja nykyisiä alavutelaisia kansanlaulu ja -musiikkiryhmiä.
Mukana ovat Alavuden
kaksiriviset, Airi Hautamäki ja kaksirivisnaismestarit,
Pelimannileidit, Sakalaiskat
sekä Tiilat ja Pelimannit.
Torstain ja perjantain tapahtumiin yleisöllä on vapaa pääsy.
Lauantaina 28.5. vietetään Hotelli Alavudessa
klubi-iltaa. Salin villitsee
tuolloin Bill Hota, jonka soitossa on temperamenttia ja
samalla hyvin epätavallista
yksinkertaisuutta. Kun orkesteri on riittävän pieni, se
soi homogeenisesti sisältäen kontrasteja ja yhtymäkohtia sopivassa suhteessa
eikä keikoilla vältytä yllättävältä draamaltakaan.
Bill Hotassa soittavat
Kyösti Järvelä, Juhani Lautamaja ja Arttu Mäkelä. Klubiillassa alakerran yökerho on
avoinna klo 22.00-04.30, ja

musiikista vastaa DJ Moosehead eli Jukka Järvenpää.
Sunnuntaina 29.5.Alavuden
kirkossa järjestetään kansanlaulukirkko kello 10.
Kansanlaulukirkko on jumalanpalvelus, jossa virsien sijaan lauletaan kansanlauluja, esimerkiksi. Saunavihdat
ja Kotimaani ompi Suomi.
Nimensä mukaisesti kansanlaulukirkko ammentaa
musiikkinsa monille tutusta
ja rakkaasta kansanlauluperinteestä. Musiikista vastaa
Vinkuvat viulut Mari Järvisen johdolla.
Tapahtuman tunnuskuvasta järjestettiin kilpailu yläkoulun oppilaiden
keskuudessa ja runsaasta
tarjonnasta voittajaksi valikoitui 7D luokan oppilaan
Johanna Rintamäen suunnittelema logo, joka kuvaa
Alavuden kansallispuvun
sydäntä ja nuotteja.
Tiilan Trokeet -tapahtuman
järjestää Alavuden kaupungin kulttuuripalvelut yhteistyössä Hotelli Alavuden
ja Alavuden seurakunnan
kanssa.

Bill Hota on Alavus Hotellin klubi-illassa lauantaina 28.5.

Uuteen kansanmusiikkitapahtuman
yläasteen
oppilaiden keskuudessa
pidetyn tunnuskuvakilvan
voitti Johanna Rintamäki.
Tunnuksessa on kansallispuvun sydän ja nuotteja.

Alavuden Kaksiriviset ovat mukana perjantaina
27.5. järjestettävässä kansanmusiikkikonsertissa
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EL ALAVUS: ABC Bingo, joka tiistai klo 18.00 ABC:n tiloissa, tervetuloa pelaamaan kaikenikäiset.
EL Alavuden yhdistys, pelaamme boggia säännöllisesti, joka tiistai
klo 10-12 osoitteessa järviluomantie 15. Tervetuloa mielenkiintoisen harrastuksen pariin.
Kuortaneen Latu ry. Kesäretki Ruunaan koskille Lieksaan 1.-5.6.
Ruunaan alueella on mahdollisuus patikointiin ja kalastukseen.
Siellä voit myös myös harrastaa melontaa ja koskenlaskua tai
lähteä nauttimaan luonnosta. Majoittuminen Ruunaan retkeilykeskuksen mökeissä tai aitoissa. Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 15.5. mennessä Ulla-Riitalle 050 350 8325. Mukaan lähteminen ei edellytä Kuortaneen Ladun jäsenyyttä. Tervetuloa!
Lumivaara-Seura ry järjestää ruskaretken Ylläkselle 5.-8.9.2022.
Yöpyminen Ylläsjärvellä Hotelli Saagassa 2hh:ssa. Hinta hotelli + aamiainen 340,- euroa (29 hlöä) tai 310,- euroa (40 hlöä).
Hinta määräytyy lähtijöiden mukaan. Hintaan sisältyy kuljetus.
Reitti Alavus-Seinäjoki-Ylläs. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 40 ensimmäistä. Tiedustelut; Aino-Maija Alkula puh.
0408203289 sp am.alkula@gmail.com. Sitovat ilmoittautumiset
10.6.2022 mennessä.
TÖYSÄN TALSIJAT: Kevätkokous Heikin Tuvalla pe 20.5 klo 19.00.
Käydään läpi sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. Tied. Markku
Akonniemi 0400262574
Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho ke 11.5. klo 12
Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri.
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: TEATTERIMATKA 9.7.2022 Karstulaan
Wanhat Wehkeet kesäteatteriin. Kappale on musiikilla höystetty
komedia ”YLLÄTYSVIERAITA”. Puheenvuoron käyttävät myös Eläkeliiton puheenjohtaja Raimo Ikonen sekä Yllätysvieraat kirjoittanut Heikki Luoma. Matkan hinta 55 €, sisältää lipun esitykseen,
ruokailun, väliaikakahvit ja kuljetukset. Ilmoittautumiset 9.6.
mennessä Pirkko Kallio 0400 504372.
Etukuurtanelaaset ry osallistuu valtakunnalliseen avoimet kylättapahtumaan järjestämällä kirppisrallin 11.6. klo 10 – 16, kirppisralliin voi osallistua pitämällä kirppistä kotonaan tai tulemalla
Ylipään kentälle pitämään vilttikirppistä. Kentällä kahvio avoinna.
Osallistumismaksu 10 e. Ilmoittautumiset ja tied. Marita MäkiKahra 050-5212004 maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen
040-9348246 sarimaija.ylinen@gmail.com. Asiasta tarkemmin
facebook/etukuurtanelaaset.
Etukuurtanelaaset ry. toukokuun ja kesäkuun ajan Ylijoen koululta voi lainata Fatbiken käyttöönsä. Pyörät omistaa Kuortaneen
kunta, lainaustoiminnasta vastaa kyläyhdistys. Lainattavissa on 3
pyörää, miesten, naisten ja lasten koko. Maksimini lainausaika 3
vrk. Tiedustelut ja lainavaraukset Antti Koivumäki 045-1190118.
Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaaset.
Eläkeliiton Alavuden yhdistyksen YLLÄTYSMATKA on 14.6.2022.
Matkan kustannusarvio on 40-50 € osallistujalta. Lähtö aamulla ja
paluu illalla. Sitovat ilmoittautumiset 7.6.2022 mennessä mieluiten säpo reiska.koivuniemi@gmail,com tai txt 0400 361011.
EL:n Kuortaneen yhdistys. Luontoliikuntapäivä tiistaina 17.05. alkaen klo 10.00 Kuljunvuoren maastossa ja kodalla. Kuljuntie 145
(Esikäsittelylaitos) parkkipaikkana , mielellään pyöräillen.
Ohjelmassa tehtäväpolku n. 1 km, kodalla tarjoilua kahvit, mehut
ja makkarat. Tervetuloa !
Kuortaneen Kokoomus ry: Sääntömääräinen vuosikokous pidetään 23.5.-22. klo 18.00. Paikka Väentupa. Käsitellään sääntöjen
määräämät kokousasiat ja sääntömuutokset. Tervetuloa.
Etukuurtanelaiset ry Norsu-pallo-lentopallo-ottelu. Tulossa (päivä selviää myöhemmin). Kokoa oma 4 hengenjoukkue ja ilmoittaudu. Ottelu avaa virallisesti Ylipään lentopallokentän. Tied.
Marita Mäki-Kahra 050-5212004 maritzameri@hotmail.com tai
Sari Ylinen 040-9348246 sarimaija.ylinen@gmail.com. Asiasta
tarkemmin facebook/etukuurtanelaaset.
Ähtärinjärven Sydänyhdistys: Porinapiiri Hovittaressa, Ostolanhovi Sahakuja 2, ke 11.5. klo 18. Sydänhoitaja Aulikki Pöllänen
kertoo työstään ja sydänhoitajien palveluista. Tervetuloa porisemaan! Ähtärinjärven Sydänyhdistys: Sydänilta Lehtimäellä Suninsalmen Kahvilassa to 12.5. klo 18. Apteekkien edustajat paikalla
ja aiheena sydämen hoito. Eilat ja Merja toivottavat mukaan keväiseen iltahetkeen!
Suomenselän Samoilijat ry Perinteiset keskiviikkopyöräilyt alkavat 18.5.2022 ja jatkuvat elokuun loppuun. Lähtö Puistolasta, Puistotie 4 klo 18.00. Varusteina kypärä, heijastusliivi ja juomapullo.
Ensimmäisen reitin pituus n. 20 km ja makkarat Moksunniemen
laavulla. Kts. lisätied. facebookista @suomenselansanomat
Suomenselän Samoilijat ry Polkupyöränhuoltoilta Ähtärissä Sorvitie 12 ti 17.5 klo 17.30 -20.30. Jäsenille maksuton, muille pieni
tarvikemaksu. Mukaan pesty pyörä ja käteistä rahaa mahdollisia
varaosia varten. Tarvittavia osia voi ostaa kurssin vetäjältä Esa
Rantakankaalta. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä Ullalle 040
7217 505. Lisätiedot facebookista @suomenselansamoilijat.
Vinteliska järjestää Polkkakurssin 15.5., 22.5 ja 29.5. klo 17.00 17.45 Kuortaneen yhteiskoululla (yläaste, 2.kerros liikuntasali).
Voit tulla yksin tai parin kanssa. Hinta 5€/kerta, käteinen tai mobilepay. Tulethan tuoksuitta.
KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Vaasa -Uumaja laivaristeilylle 23.5 lähtijät. Lähtö klo 17.15 Kuurnan pihasta ja Mäyryn
Nesteeltä klo 17.20.

ALAVUDEN TERVAJALAT: 20.-22.5.2022 Kevätretki Turun saaristoon. Tutustuminen Kemiönsaaren nähtävyyksiin, Bengtskärin
majakkaan, Örön linnoitussaareen ym. Retken hinta jäsenille 306
euroa, joka sisältää matkat, majoituksen sekä ruokailuja. Jäsenet
etusijalla paikkoja jaettaessa, hinta muille 336 euroa. Tarkempia
tietoja ja ilmoittautumiset Taina p. 040 726 6000 tai s-posti: vierunketo.taina(at)gmail.com.
Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Vuokraa Alavuden
asemalla sijaitseva Konttuuri juhliisi. Yhtenäinen astiasto ja istumapaikat 60hengelle, hyvin varusteltu keittiö. Ota yhteyttä numeroon 044 9774885/kyläyhdistys tai aseman.konttuuri@gmail.
com
Kuortaneen Latu ry. järjestää yhteisen Keski-Suomen latualueen
kansallispuistoretken Lauhanvuoren kansallispuistoon la 14.5.
Lähtö Kuortaneen Nesteeltä klo 7:30, Alavuden linja-autoasema
klo 8:00. Perillä juodaan tervetulokahvit klo 9:30-10:00. Patikointireitti noin 5-7 km, jonka jälkeen kenttälounas. Retken hinta jäseniltä 20 euroa ja muilta 30€, joka kerätään linja-autossa. Mukaan
voi lähteä, vaikka ei patikoisikaan. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
8.5. mennessä Ulla-Riitta 050 350 8325. Tervetuloa kansallispuistoretkelle!
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
SYDÄNNAISET .Kokoonnumme 12.5 kello 14.00 Maku Pirtissä
Louontie 4. Vieraanamme Hankekoordinaattori Anne Kettula. Iskua Etelä-Pohjanmaalle, elvytys taitoa ja sydän- iskareita kyliin.
Tervetuloa joukolla myös miehet mukaan.
Kuortaneen perussuomalaiset ry:n kevätkokous pidetään keskiviikkona 11.5.2022 klo 18.00 alkaen Kuortaneen kunnantalolla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa! Hallitus.
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: Eläkeliiton Töysän yhdistys ry. järjestää PÄIVÄTANSSIT Onnenkiviravintolan yläkerrassa Keskisellä keskiviikkona 25.5. klo 13 -17. Pääsymaksuun 12 €, sisältyy kahvi ja
voisilmäpulla klo 12-14. (EL Töysän jäsenille hinta 10 €) Orkesterina Reijo Niemisen orkesteri, solistina Kari Vähäkyttä. Sekahaku.
Tervetuloa!
Alavuden kansalliset seniorit ry Tervetuloa 12.5-22 klo 13.30
Muisteloihin Vesitornin toimitilaan.Aluksi kahvitarjoilu. Sytytämme kynttilät poisnukkuneiden jäsentemme muistolle. Tilaisuudessa mukana seurakunnan edustajat Elina Mäki ja Mari Järvinen
EL Kuortaneen yhdistys ry "Kuin silloin ennen" Festarit 15.-17.8.
Ikaalisten kylpylässä ohjelmassa mm. Pirkanmaan karaokemestari kilpailut ja konsertti, tanssimusiikkia mm. "Mantan myrskyt"
maanantai tansseissa. Hinta 188€/hlö, sis. aamiaiset, 2x lounasbuffet, ohjelman ja sisäänpääsyn 2 iltana tansseihin, kylpylän ja
kuntosalin käytön. Paikkoja on varattu hotellista 44 hlölle. Matkalle on varattu linja-autokuljetus, hinta noin 35€/hlö, riippuen lähtijöiden määrästä. Ilmoittautumiset matkalle 15.6. Ritva Sepänmaa
puh. 040 549 2825
EL Kuortaneen yhdistys ry TEATTERIMATKA 2.7. lauantaina Karstulaan Wanhat Wehkeet kesäteatteriin Heikki Luoman kirjoittamaan komediaan "YLLÄTYSVIERAITA" (näytelmä alkaa klo 15.00).
Matkan hinta 55€/hlö, joka sisältää matkat, tatterilipun, väliaikakahvit ja ruokailun näytelmän jälkeen. Ilmoittautumiset Ritva
Sepänmaa 15.6. mennessä puh. 040 549 2825.
Alavuden Kristillisdemokraattien johtokunnan kokous ma 16.5.22
klo 16:00. Paikka Fasadi 1.kerroksen kokoustila, Taitotie 1. Kokous
on avoin paikallisosastomme jäsenille. Tervetuloa mukaan!
Mäyryn Kyläyhdistyksen virallinen vuosikokous su 15.5. klo 15:00
osoitteessa Kuljuntie 263, Mäyry. Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu. Tervetuloa!
TÖYSÄN KUNTOLIIKKUJAT... Hyvää -ja lumista hiihtotalvea suksiteltiin seudullammekin vielä Vappuna.-Nyt on kuitenkin aika
laittaa sivakat orsille,jos ei siirry Lapin lumille talven rimuja jatkamaan.- Nyt on myös aika ynnätä karttuneet kilometrit Mestarisuksittelija-kampanjaan, jos niitä on kertynyt yli 500.Samalla
pääsee mukaan palkintojen arvontaan. Ilmoittaudu 15.5. mennessä:: PENTTI HAUTALA puh..0400 419594, pentti.hautala@
luukku.com.
Muistiyhdistys Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkujan kerhohuoneessa torstaina 12.4.klo 13-14.30.Mukana Päivi Jussila
Muistiyhdistyksestä.Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: BOCCIAA ja TONKKUMIA pelataan
kesän ajan Iivarin kentällä keskiviikkoisin klo 12-14. RYHMÄJUMPPA keskiviikkoisin Töysän Nuorisoseuralla klo 14-14.45. YHTEISKEILAUS ti 17.5. Ähtärissä, ilmoittautuminen Matti Yli-Kätkä 045
2642 848. Tervetuloa kaikki naiset ja miehet!
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: Hyvä yhdistyksemme vapaaehtoinen, kutsumme sinut VAPAAEHTOISTAPAAMISEEN maanantaina
16.5. klo 12 Töysä -talolle, kirjaston yläkerta, Rantatie 2, Töysä.
Hengähdä hetkeksi, vaihdetaan kuulumisia ja mietitään tulevaa.
Tarjoilun takia ilmoittautuminen 12.5. mennessä vapaaehtoistyön vastaavalle Riitta Lahna puh. 0407 773657.
Alavuden Martat: Tervetuloa ti 17.5.päiväkahville klo 14 Tusantie
366 Ilomäelle. Kahvien jälkeen etsitään ulkona luonnonvaraisia
lehtivihanneksia ja tutustutaan puutarhan kasvien talvesta selviytymiseen. Jaetaan kokemuksia kevätruokailusta.

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12 63300
Alavus KUUSTUPA auki ma,to ja pe klo:10-14 Kuustuvalla tehdään
käsitöitä,askartelutöitä. pidetään laulutuokioita ja kuunnellaan
musiikkia. Rupatellaan kuulumisia ja kahvitellaan hyvässä seurassa. Tervetuloa toimintaan mukaan. Yhteystiedot: 0440544668
(arkisin 10-18)
KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY Perinteinen kevään Seniorikävely Kympin maastossa ke 11.5.-22. klo 10 alkaen. Ohjelmassa makkaran paistoa, ohjattua liikuntaa Liis Ranta-Knuuttilan
johdolla ja rentoa yhdessäoloa. Kaikki joukolla mukaan. Tervetuloa
Alavuden-Töysän Riistanhoitoyhdistys järjestää matkan riihimäen erämessuille 11.6.2022 Matkan hinta 40€ sis lipun ja linja-auto
kyydin. Ilmoittautumiset Jukka Mäki 0400564122
ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry. kuukausitilaisuus to12.5.2022 klo 12 Alavuden Helluntaiseurakunta. Puhe
pastoriJimmy Huhtala ja pastori Rauno Haapala, musiikissa
Virsiveljet,runoja Maire Finnig. Tilaisuudessa vieraana Pohjanmaan piirin pj. Jorma Jousmäki ja sihteeri Irmeli Jousmäki, luovutetaan liiton myöntämät ansiomerkit. Kahvi- ja kakkutarjoilu.
Tervetuloa!
EL Kuortaneen yhdistys ry järjestää KIRJASTO TUTUKSI tilaisuuden 19.5. klo 10.00-12.00 Kuortaneen kunnankirjastossa. Esitellään kirjaston monenlaiset palvelut ja mitä kaikkea kirjastossa on
tarjolla kuntalaisille. TERVETULOA !
KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY Seniorimatka Pärnuun
kylpylähotelli Tervis 4.-7.8.-22 (to-su). Lähtö Kuortaneelta to 4.8.
klo 5.30, laivamatka Hki-Tallinna 11.30-14.00 ja perillä Pärnussa
n. klo 16.00. Paluu, lähtö Pärnusta su 7.8.klo 8.45, laiva Tallinnasta klo 12.00 ja takaisin Kuortaneella n. klo 19.30. Hintaan sisältyy
matkat, hotellimajoitus, aamiaiset, lounas tai päivällinen, neljä
hoitoa ja kylpylän / saunaosaston käyttö. HINTA 390 € /hlö (2-hlö/
huone). Ilmoittautuminen 5.6. mennessä Mauri Makkoselle puh
050-526 1697. Maksu 14.6.-22. mennessä Senioreiden tilille
FI8141 0800 1058 3758 Tervetuloa mukaan reissuun.
Eläkeliitto Alavuden yhdistys Toukokuun kuukausitilaisuus Jokivarren Nuorisoseuralla ke 11.5.22 klo 11. Kahvitus alkaen klo 10.
Seurakunnan osuus, Hopeakuoro Mari Järvisen johdolla, arpojen
myyntiä. Maria Kaijankagas kertoo maahanmuuttokordinaattorin
työstä ja Lasse Anttila Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kuulumisia.Tervetuloa !
Töysän Karjalaiset ry toivottaa tervetulleeksi yhdistyksensä vuosikokoukseen ke 18.05.2022 klo 18.00 Töysätalolle yläkertaan!
Rantatie 2, Töysä. Kahvitarjoilu.
ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KYLPYLÄMATKA PÄRNYYN ent PUISTOTALOON 28.8.-3.9.-22 TÄYSIHOIDOLLA JA LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMILLÄ HOIDOILLA . HINTA 439€ 2 HLÖN HUONE JOS 40 LÄHTIÄÄ
JOS VÄHEMPI LÄHTIÖITÄ JOUDUMME VÄHÄN HINTAA KOHOTTAMAAN .MATKUSTAMME VAIN JOS MATKA SILLOIN TURVALLISTA.
TIEDUSTELUT JA ILMOITUKSET TUULALLE 040-7321145.
Alavuden kansalliset seniorit ry Tervetuloa 12.5.22 klo.13.30
Muisteloihin Vesitornin toimitilaan. Aluksi kahvitarjoilu. Sytytämme kynttilät poisnukkuneiden jäsentemme muistolle. Tilaisuudessa mukana seurakunnan edustajat Elina Mäki ja Mari Järvinen
Etukuurtanelaiset ry järjestää perinteiset sarjajuoksut Ylipään
urheilukentällä tiistaisin, ensimmäinen juoksu 10.5. 17.5. ja 24.5.
klo 18:00. Palkintojen jako lauantaina 28.5. klo 15:00 Ylipään kentällä. Samalla pidetään kesän avausjuhla. Arpoja myynnissä yhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Yhdistys tarjoaa kahvin ja keksit,
makkara 1 e/kpl ja muurinpohjaletut 2 e/kpl. Tied. Marita MäkiKahra 050-5212004 maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen
040-9348246 sarimaija.ylinen@gmail.com. Asiasta tarkemmin
facebook/etukuurtanelaaset.
Etukuurtanelaaset ry. Kesän avausjuhla lauantaina 28.5. klo 15
Ylipään kentällä. Juhlissa esitellään yhdistyksen hankkinnat, joita
kyläläiset saavat vuokrata tarpeensa mukaan: taittopöytä ja tuolisetit, muurikkapannusetti muurinpohjapannulla, monitoimipannulla ja paellapannulla. Näitä settejä on 2. Vuokrattavissa myös
Pop Up teltta. Avausjuhlassa tarjolla kahvia ja keksiä. Makkara 1
e/kpl ja muurinpohjalettu 2 e/kpl. Myynnissä arpoja. Tied. Marita
Mäki-Kahra 050-5212004 maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen 040-9348246 sarimaija.ylinen@gmail.com. Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaaset.
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
TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 12.5 Kangaslammen laavulle.
Lähtö Töysän Torilta klo 19.00. Ja torstain 19.5 pyöräily on Hakojoen kämpälle Hakojärvelle. Tied. Markku Akonniemi 0400262574
Niinimaan Kalastusseura RY:n jäsenten vuosikokous Alavuden
ABC:n kabinetissa 22.5.2022 kello 13.00. Esillä sääntömääräiset
asiat. Seuraa myös ilmoittelua seuran Facebook sivuilla kokoontumisohjeistuksen mahdollisessa muutostapauksessa. Tervetuloa!
Kuortaneen syöpäkerholaiset. Menemme ruokailemaan Haapaniemeen tiistaina 24.5.2022 klo 13.00. Ilmoittakaa minulle 18.5
mennessä, ketkä ovat lähdössä mukaan. Omilla kyydeillä mennään, ystävät mukaan. Odotan soittoanne Eila 0405029560

info@lakeudenportti.com
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HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKORJAAMO

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

AUTOKOULU

Remontoimme seinät, lattiat, katot
ja keittiöt sekä teemme kalusteiden asennusta.
Kaikkiin kohteisiin.
Myös puusepäntyöt

040 665 2070
DGZRRGȴ

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO

PELTISEPÄNTYÖT

PELTISEPÄNTYÖT

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

$

AUTOHUOLTO / RAKENNUSTYÖT

Tanssin iloa Polkkakurssilla!
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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi EI TILAUSMAKSUJA
Meillä ISOJAKO
joka KESKIVIIKKO

Oletko aina halunnut oppia
tanssimaan Polkkaa? Kuortanelainen Kansantanssiryhmä Vinteliska järjestää
Polkkakurssin 15.5., 22.5
ja 29.5. klo 17.00 - 17.45
Kuortaneen yhteiskoululla
(yläaste, 2. kerros liikuntasali).
Vinteliska on tanssinut ja
eritoten polkannut ryhmänä jo vuodesta 1978.
Kierretty on tapahtumia
ulkomaita myöten ja tanssittu erilaisissa tilaisuuksissa. Tänä kesänä Vinteliskaa
näkee ainakin Kuortaneen
Tervahaudalla ja Lokakuun
Loiskeissa. Ryhmään mahtuu uusia tanssijoita, joten
jos tanssijalkaa vipattaa,

tervetuloa mukaan. Vinteliskan tapahtumista löydät
lisätietoa myös Facebookista.
Polkka kuuluu kansantanssiin olennaisena osana,
joten päätimme järjestää
halukkaille opetusta. Kurssille tullessa ei tarvitse osa-

ta tanssia, vaan lähdemme
liikkeelle aivan alkeista.
Järjestämme myös syksyllä
Lakeudenportin Kansalaisopistossa tanssikurssin, jossa opetellaan perinteikkäitä
tanssilajeja, kuten valssia,
jenkkaa ja tietenkin myös
polkkaa.

Polkkakurssille
tullessasi
tarvitset sisäkengät ja oppimisen riemun. Voit tulla
yksin tai parin kanssa. Hinta
5€/kerta maksu käteinen tai
mobilepay. Maksu paikan
päällä. Tulethan tuoksuitta
paikalle allergian vuoksi.
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OPTIKON


   
SÄHKÖSKOOTTERI
näöntarkistukseen
   
ILMAN
Jopa 60 km 
/ lataus
AJANVARAUSTA
klo. 10-12

jalle
Silmälasien osta
TOISET LASIT LE
KAUPAN PÄÄL
kirkkaana tai a
aurinkolasein lasi
voimakkuuksil

# !

   $
 
  !"
RayBan ja Oakley

AURINKOLASIT

  
 


-20% -20%


# !

AURINKOLASIT
alk.

39,Hyvän Tuurin

Tarjoukset voimassa
31.5.22 saakka

SILMÄLASI

ma-pe 10-17
la
10-16

Patunkuja 1, TUURI p. (06) 5125 441

-20
-20%-20%
%

Tuurin
Grillin
vieressä.
NÄHDÄÄN



    

SILMÄLÄÄKÄRIN
VASTAANOTTO:

SU 29.5.

Varaa aika p. (06)5125441

$

  !"

# !


 




 
 

Meillä ISOJAKO
joka KESKIVIIKKO

su 15.5.2022 klo 16 monttu

APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

Alavus VS. Oulu

DŽŶƩƵ
WĞϭϯ͘ϱ͘ŬůŽϭϴͲƉWsͲϬϴ
>Ăϭϰ͘ϱ͘ŬůŽϭϲDD^WsͲDW^WsŚĂƌŬŬĂƉĞůŝ
^Ƶϭϱ͘ϱ͘ŬůŽϭϲDzWWsͲ>ŝƉƉŽ
<Ğϭϴ͘ϱ͘ŬůŽϭϴͲƉWsͲ:ĂůĂƐ
WĞϮϬ͘ϱ͘ŬůŽϭϴͲƚWsͲDĂŝůĂƩĂƌĞƚ
>ĂϮϭ͘ϱ͘ŬůŽϭϰͲƉWsͲ>ƵũĂƉĞƐŝƐ
^ƵϮϮ͘ϱ͘ŬůŽϭϲDzWWsͲdĂƌŵŽ

Tule kannustamaan APV voi��n!
OTTELUISÄNTÄNÄ:
LIPUT: AIKUISET 10 € | nuoret 13-18 V 5 €
ALLE 12 V ILMAISEKSI

#

  !"

SEURAAVA KOTIOTTELU

Lehti VELOITUKSETTA kotiisi EI TILAUSMAKSUJA

$

dƵƵƌŝ͗
>ĂϮϭ͘ϱ͘ŬůŽϭϭͲƚWsͲsD
>ĂϮϭ͘ϱ͘ŬůŽϭϰ&ͲƚWsͲsŝƌŬŝć

Tule kannustamaan APV voi��n!

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

