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

KINO KYNTÄJÄ SUN KINO
LUKIONTIE 3, ÄHTÄRIJÄRVILUOMANTIE 5, ALAVUS

SUN KINO: 
KE 11.1. KLO 17.15 
LA 14.1. KLO 17.00 

K7, 13! 
KINO KYNTÄJÄ: 
TO 12.1. KLO 18.00 
LA 14.1. KLO 17.00 

SU 15.1. KLO 17.45 
K7, 13! 

NAPAPIIRIN SANKARIT 4

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 14.1. KLO 16.00 
SU 15.1. KLO 15.00 

KE 18.1. KLO 17.30 
K12/9, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 19.1. KLO 18.00 
K12/9, 15! 

WWW.KUNTOAURA.COM ¥ 0400-570507 ¥ J€RVILUOMANTIE 5, ALAVUS

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 13.1. KLO 18.00 
LA 14.1. KLO 18.45 

TO 19.1. KLO 17.30 
K12/9, 13! 

A MAN CALLED OTTO 

SUN KINO: 
PE 13.1. KLO 17.30 
SU 15.1. KLO 18.45 

KE 18.1. KLO 17.30 
K12/9, 13! 

ALAVUDEN KUNTOKESKUS 

SUN KINO: 
KE 11.1. KLO 19.15 
SU 15.1. KLO 16.15 

K7, 13! 
KINO KYNTÄJÄ: 
TO 12.1. KLO 17.30 
SU 15.1. KLO 17.00 

KE 18.1. KLO 18.00 
K7, 13! 

HAMSTERIT 

SUN KINO: 
SU 15.1. KLO 14.00 
K7/4, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 14.1. KLO 14.30 
SU 15.1. KLO 14.30 

K7/4, 12! 

SAAPASJALKAKISSA: VIIMEINEN TOIVOMUS

AVOIMET OVET LA 14.1. KLO 13-15! 

12 kk sopimuksen tekeville 
1 ilmainen kuukausi 

3 kk kortti 99! 
(norm. 135e) 

15 kerran kortti 75!  
(norm. 85!) 

InBody-mittaukset 
tapahtuman ajan vain 10! 
(norm. 25!) 

Kosmetologi Elina Kauneus-
salonki Timantista tekemässä 
ilman ajanvarausta kulmien 
värjäystä ja muotoilua  
hintaan 13!

Kävijöiden kesken 
arvotaan 3KK:n 

salikortti!  

Tarjoukset voimassa 9.-30.1.

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 13.1. KLO 18.30 
LA 14.1. KLO 19.15 

TO 19.1. KLO 20.00 
K16/13, 13! 

SUN KINO: 
PE 13.1. KLO 19.45 
LA 14.1. KLO 19.00 

KE 18.1. KLO 19.45 
K16/13, 13! 

M3GAN

AVATAR: THE WAY OF WATER 
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Perjantai   13.1.              Nuutti

Lauantai  14.1.                Sakari, Saku

Sunnuntai  15.1.              Solja

Maanantai  16.1.            Ilmari, Ilmo

Tiistai  17.1.                     Toni, Anton, Anttoni, Antto

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  11.1.           Kari, Karri

11 Tammikuu   2023           09:39                      15:26  

12 Tammikuu   2023           09:37                      15:29 

13 Tammikuu   2023           09:36                      15:31  

14 Tammikuu   2023           09:34                      15:34 

15 Tammikuu   2023           09:32                      15:37

16 Tammikuu   2023           09:30                      15:39 

17 Tammikuu   2023           09:28                      15:42 

Päivämäärä                         Auringonnousu                 Auringonlasku

                                      Ilmaisjakelulehti, 
                                      jakelu pvä keskiviikko 

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

Jakelualueena: 
Alavus - Töysä - Ähtäri - Kuortane

Jakelumäärä: 10 400 taloutta

Ilmoitusmyynti:     Mika / 0400 615 688

www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai    12.1.                 Toini 

Alavus-Kuortane-Ähtäri

    KIRJA--SIVU.

Joulu jo taakse jää,
ehkä uusi vuosi yllättää.
Päivä yksi, jo kirjoitettiin,
puhdasta sivua aloitettiin.
Jokainen sitä kirjoittaa,
teoin , ajatuksin aloittaa..
Muista,on kaikkinäkevä,
tuo Jumalan silmä etsivä.
Mitään tekojen sotkuja,
ei voi tehdä salassa.
Vaan on myös Armahtaja,
kirjasi sivun puhdistaja.
Jeesus voi synnistä puhdis-
taa.
Saa uuden elämän aloittaa.
Kaikki voi olla puhdasta,
armoa uutena vuotena.
Siispä rukouksin huokais-
taan tee elämäni uudeks 
kokonaan.
Rukouksen ihana tie, meitä 
rauhaan ja lepoon vie.

        Alli Kulju       2.1.-23

Tammikuussa alkavia kursseja / lyhytkursseja:

10.1. lähtien Lapikas – Lakeudenportin kansalaisopiston 
kansanmusiikkiryhmä (1101143), Iki-Trimmin sali, Töysä

21.1. Talviretkeilykurssi (9999105) Alavuden kulttuurikes-
kus, ilm. 15.1. mennessä

24.1.–18.4. TanssiCocktail (8301210) Ylijoen koulu, Kuor-
tane, ilm. 18.1. mennessä

26.1.–6.4. Kankaanpainantaa eri menetelmin (1103113) 
Alavuden kulttuurikeskus, ilm. 19.1. mennessä

28.1. Monotypia (1103105) Alavuden kulttuurikeskus, ilm. 
22.1. mennessä

Lisää kursseja, tarkemmat kurssitiedot ja ilmoittautumi-
set osoitteessa https://opistopalvelut.fi/lakeudenportti 
ja puhelimitse 044 550 1952 tai 040 571 1847.

Jo syksyllä alkaneille kursseille voit ilmoittautua kevätkau-
deksi puolen kurssimaksun hinnalla, mikäli kurssilla on ti-
laa. Ilmoittautumiset puhelimitse.
Ilmoittaudu ajoissa ja varmista kurssisi alkaminen!

Toimistomme on avoinna ma–pe klo 9–11 ja 12–15 osoit-
teessa Kirkkotie 1 C 6, Alavus.

www.ahtarinseurakunta.fi

Palvelutoimisto avoinna ma klo 9-13, ke klo 13-16 ja pe 
klo 9-13.

 Ke 11.1. klo 17 Kirkkovaltuuston kokous ja luottamushen-
kilökoulutus seurakuntakeskuksessa. 
To 12.1. klo 12 Torstaikahvila Lähteellä. Tervetuloa kahvit-
telemaan, vaihtamaan kuulumisia ja tekemään käsitöitä lä-
hetystyön hyväksi. Alussa hartaus tai lähetyshetki. 
Klo 13.30 Seurakunnan päiväpiiri Ostolanhovissa. 
Pe 13.1. klo 14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakes-
kuksessa
Su 15.1. klo 10 messu kirkossa: Liturgi: Peltokangas, Kant-
tori: Hosionaho, Luottamushenkilöiden siunaaminen
Ti 17.1. Perhekerho klo 9.30-11 Srk-keskuksessa. Alussa on 
mahdollisuus nauttia aamupalaa, 2€/perhe
Ke 18.1. klo 18 Sanan ja laulun ilta Srk-keskuksessa klo 18, 
järj. Kansanlähetys
To 19.1. klo 12 Torstaikahvila: Tervetuloa kahvittelemaan, 
vaihtamaan kuulumisia ja tekemään käsitöitä lähetystyön 
hyväksi. Alussa hartaus tai lähetyshetki. 
To 19.1.klo 13.30 Seurakunnan päiväpiiri Ostolanhovissa.
Pe 20.1. klo 14.30 Perjantain Raamattupiiri seurakuntakes-
kuksessa
Su 22.1. klo 10 Käsityökirkko kirkossa, Soininen, Peltokan-
gas, Setälä.
Su 22.1. klo 17 Srk-keskus: Muistelemme ähtäriläistä lääkä-
riä Aino Soinia, joka oli lähetystyössä Ambomaalla. Koleh-
ti Suomen Lähetysseuran kautta nimikkokohteeseemme 
Kambodzaan.
IhaNainen ! Brunssi naisille La 28.1. klo 11 seurakuntakes-
kuksessa. Mukana Kirkon viestintäpalkinnon juurin saanut, 
”Sekunnit ja tunnit” blogistaan tuttu Hanna Kivisalo. Va-
paaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Ilmoit-
taudu 23.1. mennessä viivi.haarala@evl.fi

Kuolleet: Jyrki Sauli Tapio Pekkala 58v., Raivio Tapani Uole-
vi 68v., Kuoppala Eila Sanelma 90v.

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

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

Tammikuun talviehto - Hautakivestä - 10%

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

Oma edullinen hinnasto, tarjous heti suoraan tietokoneelta

Kaikki te, jotka olet-
te Kristukseen kas-
tettuja, olette pu-
keneet Kristuksen 
yllenne.

Gal. 3:27

Ensimmäinen tämän vuoden 
sydän laitettiin sunnuntaina 
Alavuden kirkon kastepuu-
hun, kun Heikki Riiho kävi 
ripustamassa sen vanhempi-
en lastensa kanssa. Penkissä 
istui perheen äiti, Katariina 
Riiho sylissään pieni Eemil, 
joka on kastettu vuoden en-
simmäisenä päivänä ja oli 
nyt parikuukautinen. Viime 
sunnuntaina vietettiin Alavu-
den seurakunnassa kasteen 
sunnuntaita ja perhekirkkoa.
  Kastepuuhun oli vuoden ai-
kana kertynyt noin 60 sydän-
tä. Ne riisuttiin ennen uuden 
sydämen laittoa. Jos ei nyt 
päässyt kirkkoon, puussa 
olleita sydämiä voi noutaa 
tämän tammikuun aikana 
seurakuntatoimistosta sen 
aukioloaikoina.
  Tarkkana seurasi äitinsä 
Tiina-Kaisa Ojan sylistä juma-
lanpalveluksen menoa juuri 
sunnuntaina vuoden ja yh-
den kuukauden ikäinen Oli-
via. Hän oli saanut kasteen 
seurakunnan Aseman toi-
mitiloissa tuolloin, kun vielä 
elettiin vilkasta korona-aikaa. 
Mukana kirkossa oli isosisko 
Linnea.
  Tiina-Kaisa Oja toteaa, että 
kaste on ollut heidän per-
heessään tärkeä juttu. Hän 
oli yhtenä noutamassa sy-
däntä, joka pääsee vitriiniin 
isosiskon kastekynttilän ja 
kastesydämen viereen.
  Vastaava lastenohjaaja 
Virve Myllyaho toivotti ter-
vetulleeksi kirkkoon erityi-
sesti kasteperheet. Seura-
kuntapastori Riikka Herrala 
luki kaikkien viime vuonna 
kastettujen etunimet, joille 
on laitettu sydän kastepuu-
hun.
  - Riisumme ihanasti viher-
tävän kastepuun ja teemme 
tilaa uusille, tänä vuonna 
kastettaville lapsille, sanoo 
vastaava lastenohjaaja Virve 
Myllyaho.
  Jumalanpalvelusta olivat to-
teuttamassa lisäksi lastenoh-
jaajista Anne Saarinen, Anni 
Korpela, Kati Sauna-Aho ja 
Marja Suokas. Lastenohjaaja 
Kati Sauna-aho näytti mallia, 
miten ruokouksen sanoja 
voitiin piirtää vieruskaverin 

selkään. Näin tehtiinkin.

Jokainen on lahja 

  ”Kasteen kirkas vesi on niin 
kuin lähde pohjaton, siinä 
virtaa siunaten armo Herran 
Jeesuksen”.
´Näin kuului virren 219 en-
simmäinen säkeistö. Virrellä 
muistetaan kasteen lahjoja 
ja kutsutaan kastemaljan ää-
relle. Kastemaljassa oli vettä 
ja kastemaljaa saattoi tulla 
lapsien ja vauvojen kanssa 
tutkimaan virren aikana.
   -  Jokainen jumalanpalve-
lus on kasteen muistamisen 
juhla, mutta aivan erityisesti 
se on tänään, kun saamme 
nähdä seurakuntamme uu-
sia jäseniä. Jokainen heistä 
on lahja ja ihme, josta iloit-
semme. Seurakunta on kuin 
suuri perhe, jossa on paljon 
tilaa uudelle elämälle, sa-
noo seurakuntapastori Riikka 
Herrala.
  Hän kuvasi seurakuntaa 
puuna, jonka oksille linnut-
kin saavat tehdä pesänsä. 
Kasteessa jokainen meistä 
on liitetty tuohon suureen 
puuhun, jonka suuret juuret 
ovat syvällä maan sisässä ja 
ulottuvat aina maailman luo-
miseen asti.
   - Tuo puu on Jeesus. Me 
olemme tuon puun oksia, 
lehtiä, tuohta, jotka saamme 
elämämme puusta. Puu kan-
nattelee meitä ja antaa meil-
le ilon, voiman ja ravinnon.
   Perhejumalanpalvelukses-
sa nähtiin dioja, jotka olivat 
kuhunkin perhejumalanpal-
veluksen osioon valinneet 
Kati Sauna-Aho ja Anne Saa-
rinen.
  Tänä vuonna vapaaehtoi-
set seurakuntalaiset ovat 
kutoneet kastelahjan, jossa 
ovat sukat, lapaset ja myssy. 
Seurakunta on puolestaan 
hankkinut kunkin kastetta-
van kunniaksi puuntaimen, 
jonka istuttamisesta vastaa 
Suomen Lähetysseura. Taimi 
istutetaan Aasiaan tai Afrik-
kaan alueille, jossa paikalli-
set ovat sitoutuneet ilmas-
tonmuutoksen torjumiseen.
Alavuden kirkon kastepuu
sai ensimmäisen sydämen

Alavuden kirkon kastepuu 
sai ensimmäisen sydämen

Seurakuntapastori 
Riikka Herralalla oli 
laatikko, josta hän 
laittoi kastemaljan 
veteen kukan, vie-
reen kyyhkysen ja 
kastepuvun. Kaste 
on lahjaa ja Juma-
lan siunausta alusta 
loppuun.

Kastepuuta olivat riisumassa 
Anni Korpela ja Anne Saari-
nen. Kastepuussa oli noin 60 
sydäntä.

Kastepuusta sydäntä oli-
vat noutamassa sunnun-
taina vuoden ja kuukau-
den ikäisen Olivian äiti 
Tiina-Kaisa Oja. Mukana 
oli isosisko Linnea.

Katariina ja Heikki Riihon 
perheen vauvan, parikuisen 
Eemil Tuomaksen paperinen 
sydän oli tämän vuoden en-
simmäinen, joka ripustettiin 
kastepuuhun.

Seurakunnan vapaaeh-
toisten lahjana on tänä 
vuonna kastettaville täl-
laiset pienet sukat, lapa-
set sekä myssy.  
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Pauliina Niemi näkee, että 
vuoden alku oli hyvä aika 
aloittaa Alavuden sivistys-
johtajan virassa. Talousar-
viot on hyväksytty, ja uusi 
lukukausi on alkamassa. 
Uuden lukuvuoden val-
mistelut voidaan aloittaa.

Uusi sivistysjohtaja Pauliina Niemi katseli Alavuden kart-
taa, johon eri opinahjot on merkitty. Myös koulukyyditys-
ten järjestäminen kuuluu hänen toimenkuvaansa.

Viikko on takana Alavuden 
uudella sivistysjohtajalla 
Pauliina Niemellä, joka ehti 
olla vastaavassa virassa Teu-
valla 8,5 vuotta. Iso kartta 
kertoo uudelle viranhaltijal-
le, missä päin paikkakuntaa 
mikin koulu sijaitsee. Alavu-
della on kahdeksan alakou-
lua, kaksi yläkoulua ja lukio. 
Uusi sivistysjohtaja vastaa 
myös varhaiskasvatuksen 
hallinnosta, nuorisopalve-
luista ja kansalaisopistosta.
  Ennen Teuvalle menoa hän 
toimi Kurikassa opettajana 
9 vuotta, lähinnä englannin 
ja ranskan kielen opetta-
jana ja opetti siinä ohessa 
muitakin aineita. Teuvalla 
olivat työntäyteiset vuodet, 
jolloin tapahtui paljon. Teu-
valla muun muassa  käytiin 
läpi kriisikuntamenettely, 
valiokuntamalliin siirtymi-
nen, hallintorakenneuu-
distus, kahden päiväkodin 
rakentamisprosessit sekä 
kansalasiopiston yhdistä-
minen Kauhajoen kansa-
laisopistoon.
    Yhtenäiskoulusta oli en-
simmäinen osa valmistu-
nut, kun Niemi meni sinne. 
Yläkoulun ja lukion puoli 
valmistuivat sen jälkeen.
   Alavudella on Teuvaa 
enemmän alakouluja. Teu-
valla oli tehty isot koulurat-
kaisut, sillä viisi kyläkoulua 
lakkautettiin juuri ennen, 
kun uusi sivistysjohtaja 
aloitti siellä. Teuvalla on 
kaksi alakoulua Äystöllä 
ja Perälässä ja Teuvalla on 
edelleen lukio.
    -  Lukioissa kuten lähes 
kaikissa kouluissa oppi-
lasmäärät laskevat. Valti-

Uusi sivistysjohtaja perehtyy ensin Alavuden kouluelämään
onosuuksiin ennakoidaan 
tulevan muutoksia, koska 
sotessa eivät rahat tunnu 
riittävän. Uudistuksissa on 
remonttia tulossa rahoi-
tukseen ja kuinka paljon 
siitä osuu koulutukseen, jää 
nähtäväksi, sanoo Niemi.
   Vt. sivistysjohtaja Pasi Ha-
kala on ollut esittelemässä 
ja perehdyttämässä uutta 
sivistysjohtajaa Alavuden 
sivistyspalveluihin. Jonkin 
verran kierrettiin, mutta 
sivistysjohtaja on vasta toi-
mipisteisiin tutustumisessa 
alussa.
  Alavudella joulukuun 
kaupunginvaltuusto päätti 
kouluverkosta siten, että 
alakoulut saavat jatkaa, jos 
niiden oppilasmäärä on 
vähintään 25 oppilasta mu-
kaan lukien esikoululaiset.
  Sivistysjohtaja Pauliina 
Niemi toteaa, että kaupun-
gin taloudellista tilannetta 
on seurattava. Sivistyspuoli 
on kuitenkin isoin toimiala, 
mihin kaupungin taloudesta 
menee rahaa. Koska toimin-
ta on pitkälti lakisääteistä, 
säästöjä voidaan tarvitta-
essa tulevaisuudessa saada 
vain lähinnä rakenteellisilla 
ratkaisuilla.
     
Alavudesta myönteinen 
kuva

   Kun vasta viikko on men-
nyt uudessa virassa, Paulii-
na Niemi tutustuu vielä niin 
asioihin kuin ihmisiinkin ja 
miten Alavudella hoidetaan 
asioita. Tehtävä on tuttu, 
mutta toimintaympäristö, 
toimintatapa ja -kulttuuri 
ovat erilaisia sekä ihmiset 

toisia.
  Hän oli jo kuulostellut, 
milloin on viimeksi pidetty 
kehityskeskusteluja. Hän 
haluaa pitää hyvät yhteydet 
niin kouluihin kuin varhais-
kasvatukseenkin ja muihin 
toimintoihin.
  Hänellä oli yhtenäis-
koulussa Teuvalla työhuone 
koululla, koulun ytimessä. 
Kun hän tuli kouluun, siinä 
oli heti erityisluokka, jonka 
oppilaat iloisesti aina ter-
vehtivät häntä.
  - Haluan täälläkin tuntu-
man siihen, mitä oikeasti 
tapahtuu ja mikä on käy-
tännön arki, vaikka    paljon 
hallinnollisia asioita onkin 
hoidettavina.
  Niemi sanoo, että on ollut 
todella hyvä tulla Alavudel-
le töihin, koska hän on saa-
nut tunteen, että täällä on 
asiansa osaava henkilöstö. 
Alavudelle hänelle ei ole 
pohjaa, mutta Alavudelle 
hänet sai hakemaan myön-
teinen, hyvä kaupunkikuva. 
Lisäksi hän oli kiinnostunut 
näkemään, miten Teuvaa 
isompi organisaatio toimii.
  Menossa on isoja yhteis-
kunnallisia muutoksia, jot-
ka vaikuttavat arkeen ja las-
ten arkeen. Energiakriisit ja 
hintojen nousut vaikuttavat 
kaikki lapsiperheisiin. Ihan 
käytännön asioita kouluissa 
on sähkökatkoihin varautu-
miset.
   Vaikka hyvinvointialue on 
aloittanut, yhteistyö jatkuu. 
Kun rakenteet muuttuvat, 
pitää hakea verkostoja ja 
yhteistyöryhmiä. Keskuste-
luyhteys pitää säilyä myös 
hyvinvointipalvelujen puo-

lelle.
  Koulupuolella ei ole isoja 
rakentamisia tiedossa. Ter-
vanallen päiväkotia laajen-
netaan parhaillaan.
  Pauliina Niemi asustaa 
Kurikassa, jossa hänen lap-
sensa käyvät koulua: viides- 
ja yhdeksäsluokkalaiset. 

Kun Ira Vuorenmaa aloitti 
vuodenvaihteessa Ähtärin 
kaupungin hankepäällikkö-
nä, työ on uusi. Sitä ei ole 
kukaan aikaisemmin teh-
nyt. Näin Vuorenmaalla ei 
ole ketään, kenen saappai-
siin hypätä. Hän koordinoi 
kaupungin hankkeita, mut-
ta hän ei ole itse hanke-
työntekijä. Tähän kaikkeen 
liittyy tiivis yhteistyö erityi-
sesti kaupungin elinvoima-
toimen kanssa, mutta yh-
teistyökumppaneina ovat 
samalla lailla vapaa-aika-
palveluiden, sivistystoimen, 
tila- ja infrapalveluiden asi-
antuntijat sekä yritysten ja 
kolmannen sektorin toimi-
jat.
   -  Yritän löytää rahoituk-
sia ideoihin, mitä ihmisiltä 
nousee. Noukin joka puo-
lelta tietoa. Lähetän viestiä 
vaikkapa urheilu- ja vapaa-
aikapuolelle sekä seuroille, 
mistä rahoitusta on milloin-
kin saatavilla, sanoo Vuo-
renmaa.
   Hän on auttamassa, kun 
hankkeita ryhdytään raken-
tamaan ja katsoo koko re-
pertuaarin, että hanke me-
nee loppuun saakka. Apua 
on tarjolla koko ajan.
  Ira Vuorenmaa haluaa en-
sin katsoa, mitä hankkeita 
on meneillään ja löytyykö 
joku kohta, mihin ei ole 
missään kohtaa tartuttu 
ja voiko käynnissä olevaa 
työstää lisää. Hän poimii 
tietoa myös menneistä 
hankkeista.
  . Usea hanke pyörii omal-
la tavallaan ja hankkeissa 

Ira Vuorenmaa seisoi kauniiden amppelien vieressä. Hän 
toivoo mahdollisimman paljon ideoita eri hankkeille, joita 
hän koordinoi; ei työskentele itse hankkeissa.

Hankepäällikön toimi on 
Ähtärissä uusi ja siinä 
aloitti vuoden alussa Ira 
Vuorenmaa, joka nauttii 
talvella villasukkien teosta. 
Nyt oli tulossa sukkiin kirjo-
neuletta.

Ira Vuorenmaa alkoi koordinoida Ähtärin hankkeita
tiedetään, mitä heillä on ja 
mitä he haluavat. Ira Vuo-
renmaa sanoo yrittävänsä 
saada haraviin, missä voi 
antaa jotain lisää omalla 
osaamisellaan.

Hankemaailma tuttu

    Ira Vuorenmaa on yh-
teisöpedagogi (AMK), työ-
yhteisön kehittäjä, joka 
työskenteli viimeksi a per-
heyrityksessä, Korsumäen 
Autossa. Ira ja Esa Vuoren-
maa siirtyivät Ähtäriin Sei-
näjoelta, missä Ira Vuoren-
maa asui liki 30 vuotta.
   Juhannuksena tulee viisi 
vuotta, kun Vuorenmaat 
ovat asuneet Ähtärissä. 
Koska puoliso, Esa Vuoren-
maa työskentelee projek-
tiasiantuntijana, hankkeet 
ovat myös kotona tuttuja.
  Viimeisin työpaikka Sei-
näjoella Ira Vuorenmaalla 
oli Seinäjoen ammattikor-
keakoulu, jossa hänellä al-
koi yhdestoista vuosi. Hän 
työskenteli sosiaali- ja ter-
veysalalla hallinnon puo-
lella. Tätä aiemmin hän teki 
töitä Sedussa.
  Seinäjoen ammattikor-
keakoulun hankkeesta hän 
lähti Ähtäriin, joten omassa 
työssäänkin hankepuoli on 
tullut tutuksi. Osa työajasta 
oli hanketta, osa puhtaasti 
hallinnollisia töitä. Kysees-
sä oli iso, monivuotinen 
hanke, joka ulottui Oulusta 
alaspäin.
  Sedunkin aikana hän työs-
kenteli hankkeessa ja sitä 
ennen hän toimi Jalasjär-

ven kunnassa muun muas-
sa kylähankkeessa, samoin 
hän on ollut hankkeissa lii-
kuntapuolella.
   -  Olen vetänyt hanketta, 
olen ollut sihteerin tehtä-
vässä hankkeessa ja mak-
satuspuolella, selvittää 
Vuorenmaa, jolla on hyvä 
kokonaiskuva erilaisista 
hanketehtävistä.
   Hankepäällikkö Ira Vuo-
renmaa korostaa sitä, että 
hankkeista on hyötyä, jos 
ne osataan hyödyntää.
  -  On turha tehdä vain sik-
si, että tehdään hanke, sillä 
hanke vaatii sitoutumisen 
ja suunnitelman sekä myös 
yhteistyökumppanit. Ra-
hoittajan kanssa tarvitaan 
keskustelut, jotta hanke 
lähtee käyntiin. Hankkeilla 
saadaan paljon aikaiseksi, 
jos nämä kaikkia asiat me-
nevät yhteen.
   
Ähtäri edelläkävijä

  Ähtärin kaupunki on edel-
läkävijä, joka on palkannut 
henkilön, joka koordinoi 
hankkeita. Tällaista palau-
tetta on tullut muualta, kos-
ka on sanottu, että jokainen 
pyörittää hanketta omalla 
tahollaan, mutta kenellä-
kään ei ole ollut hankkeista 
kokonaiskuvaa.
   - Tehtävä on erittäin haas-
tava, positiivisesti sellainen. 
On mielenkiintoista katsoa, 
mitä voisimme tehdä lisää 
ja mihin voisimme panos-
taa, sanoo Vuorenmaa.
   Nyt hän on jo kuullut, että 
hankkeille on esimerkiksi 

kulttuuripuolelle niin halua 
kuin tarvettakin. Hankkeet 
vaativat myös tekijöitä. 
Yksityinen henkilökin voi 
hakea rahoitusta vaikkapa 
johonkin selvitystyöhön. 
Hankkeita riittää joka läh-
töön. Myös hankkeista tie-
dottaminen on tärkeää.
   -  Kaikki hulluimmatkin 
ideat voidaan laittaa pöy-
tään ja niistä voidaan yh-
dessä katsoa, mitä sieltä 
löytyy, miettii Vuorenmaa.
    Juuri edellinen puhelu 
liittyi liike-elämän hank-
keeseen ja digitalisointiin. 
Kun liike-elämäkin on Ira 
Vuorenmaalle tuttua, hän 
toivoo, että pystyy käyttä-
mään hanketyössä myös 
tätä hyväkseen. Elinvoiman 
kehittäminen on hänen 
työssäänkin ykkönen.
  Kun mennään kyläpuolelle 
ja järjestöpuolelle, hän toi-
voi sieltä löytyvän ideoita. 
Ira Vuorenmaa on luvannut 
olla kuin kävelevä kysymys-
merkki.
    Monissa hankkeissa ol-
laan yhteistyössä naapu-
rikuntien kanssa. Hanke-
maailmaa katsotaan myös 
maakuntarajojen yli.
   Vuorenmaan pesti kestää 
tällä haavaa vuoden lop-
puun. Tavoitteena on toi-
men vakinaistaminen vuo-
den 2024 alusta.
   
Neulomalla nollausta

   Ira Vuorenmaa tunnustau-
tuu olevansa villasukkien 
suurkuluttaja. Hän kutoo 
sukkia, ja aivan uusin juttu 

niissä on kirjoneuleen teke-
minen. Nyt työn alla olivat 
pitkävartiset kirjoneulesu-
kat.
  - Tämä on se, millä nollaan 
itseni talvisaikaan. Kesäisin 
teen pihalla puutarhahom-
mia, selvittää Vuorenmaa.
   Kun Ira Vuorenmaa on 
syntyisin Ähtäristä, hän 
tuntee paikkakunnan. Kun 
hän oli kauan pois, paljon 
on sinä aikana muuttunut-
kin. Vuorenmaat asustavat 
Pöyhösentiellä talossa, jos-
ta avautuvat kauniit maise-
mat nyt lumiselle järvelle.

Kuortaneen sivistyslau-
takunta järjestää Ruonan 
koulusta kuulemis- ja tie-
dotustilaisuuden valtuus-
tosalissa 11. tammikuuta 
kello 18. Tiedotustilaisuus 
koskee Ruonan koulua ja 
esiopetusta koskevia järjes-
telyjä.
  Sivistyslautakunta on 
joulukuun kokouksessaan 
päättänyt käynnistää val-
mistelutyön, joka koskee 
Ruonan perusopetuksen 
siirtämistä Alvarin kouluun 
ensi elokuun alusta ja kun-
nan esiopetuksen keskit-
tämistä Ruonan koululle 
samasta ajankohdasta läh-
tien. Tämä olisi kolmen lu-
kuvuoden ratkaisu.
  Mahdollisia mielipiteitä 
asiasta otetaan vastaan 
kunnan kirjaamoon tai suo-
raan kunnantalon vastaan-
ottoon. Ne pitää lähettää 
helmikuun alkuun mennes-
sä.

Ruonan 
koulusta
kuulemisilta

Teuvalle tuli Kurikasta 50 
kilometriä ja Alavudelle nyt 
noin 70 kilometriä.
  Uuden sivistysjohtajan 
seinällä on alavutelaisen 
taitelijan Matti Annalan 
töitä. Työpöydän taustalla 
on kesäinen kuva kahdesta 
pikkupojasta.
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Pohjalainen Rakennuspe-
rintö ry voi hyvinkin tulla 
pitämään Ähtäriin eri kurs-
seja ja seminaareja, joita 
siellä on joskus järjestet-
tykin. Yhtenä esimerkkinä 
puheenjohtaja Riitta Jussila 
mainitsi pohjalaistaloista 
pidetyn seminaarin Tuo-
marniemellä. Nyt lauantai-
na yhdistys järjestää Kuor-
taneen kaksifooninkisista 
seminaarin Haapaniemen 
hiippakuntakartanossa, 
jonne on tullut niin paljon 
ilmoittautumisia, että semi-
naari on täynnä.
   Yhdistys piti ensimmäis-
tä kertaa kokoustaan Äh-
tärissä, Hyvölän talossa, 
jonne oli erityisesti kut-
suttu paikallisia Marttoja, 
Mesimarttoja. Pohjalainen 
Rakennusperintöyhditys 
pitää erilaisia kursseja: pin-
kopahvikurssia ja vaikkapa 
pärekurssia. Riukuaitakurssi 
pidettiin Äijälän tilalla Ala-
vudella. Tilan emäntä Elina 
Äijälä kuuluu yhdistyksen 
hallitukseen.
  Pohjalainen Rakennus-
perintö ry kerää voimava-
roja yhteen omaleimaisen 
rakennetun ympäristön 
puolesta. Yhdistys on jä-
senmääräänsä isompi ja ko-

koaa väkeä kolmesta poh-
jalaismaakunnasta ja on 
kaksikielinen.
   Yhdistys järjestä matkoja, 
joita on tehty muun muassa 
Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. 
Viime kesänä kierrettiin 
Kuortaneella ja käytiin van-
hoissa taloissa. Menneenä 
kesänä Kuortaneella järjes-
tettiin kansainvälisten ark-
kitehtien mittaus- ja piirus-
tusleiri, jonka satoa näkyy 
tämän kuun Kuortaneen 
kirjaston näyttelytilassa. 
Keväällä on tulossa kaksi-
fooninkisista julkaisu.
   Kuortaneella tammikuun 
oleva näyttely kiertää kai-
kissa kolmessa pohjalais-
maakunnassa, maakunta-
museoissa sekä Ruotsin 
Helsinglandissa, jossa on 
pohjalaistaloja. Sinne teh-
dään vaihtonäyttely.
 Riitta Jussila sanoo, että yh-
distys on kiitollinen, jos saa 
vinkkejä jostain rakenteilla 
olevasta perintökohteesta. 
Työtä tehdään pohjalaisen 
rakennusperinnön puoles-
ta, ei yksin kaksifooninkisis-
ta. Ähtärissäkin on jonkin 
verran hienoja, vanhoja 
taloja.

Metsä-ryijy kooltaan val-
tava

  Paikallaolijoita kiinnosti 
Ähtärin kulttuuri- ja kirjas-
topalvelujen suunnittelijan 
Minna Poluksen esitys, joka 
keskittyi erityisesti tekstiili-
taiteilija Uhra Simberg-Ehr-
strömin Metsä-ryijyyn.
   Polus on kiertänyt ja esi-
tellyt Metsä-ryijyä, josta 
hän on tehnyt gradun opis-

kellessaan taidehistoriaa 
Helsingin yliopistossa. Uhra 
Simberg-Ehrstömillä on yh-
teys Ähtäriin, sillä hänen 
isänsä Hugo Simberg kuoli 
1917 Ähtärissä Sarkolan ta-
lossa, kun ryijyn suunnitte-
lija oli vasta pieni tyttönen.
   Metsä-ryijy tilattiin Mont-
realin maailmannäyttelyyn 
vuonna 1967. Ryijyssä on 
peräti 300 eri värisävyä; 
yhdessä nukassa saattoi 
olla kahta tai kolmeakin eri 
väriä. Kooltaankin ryijy on 
erittäin iso, noin 40 neliö-
metriä.
  Ryijy kudottiin aikanaan 
Käsityön Ystävissä, ja kuto-
jia oli kaksi, joilla oli Mon-
na Poluksen mukaan myös 
tärkeä osa ryijyn synnyssä. 
Ryijy on tällä hetkellä esillä 
HAMin Pehmo-näyttelyssä 
16. huhtikuuta saakka.
  Polus kertoi myös Pirkan-
pohjan tulevan kesän oh-
jelmasta, jossa on Eemu 
Myntin taidetta nimellä 
Taiteilijatapaamisia. Eero 
Hiironen on näyttelyssä 
Edelläkävijä – veden monet 
kasvot. Molemmat näytte-
lyt avautuvat 5. toukokuu-
ta.
    Pirkanpohjan Taidekekus 

juhlii 50 vuottaan ja juhla-
seminaari pidetään 12. tou-
kokuuta, johon on luvassa 
paikalle taiteilija Osmo 
Rauhala.

Hyvölä yksi vanhimpia
  
   Hyvölän talossa kun ol-
tiin, Katriina Hyvölä esitteli 
taloa, jossa on maatilamat-
kailua kulttuuriympäristös-
sä, 1600-luvulta periytyväl-
lä Hyvölän sukutilalla. Tämä 
on yksi Ähtärin vanhimpia 
taloja.
  Katriina ja Ari Hyvölä 
aloittivat maatilamatkailun 
pidon reipas 30 vuotta sit-
ten. He aloittivat aamiais-
majoituksella ja pikkuhiljaa 
majoituspaikkoja on lisätty. 
Päärakennuksessa on nyt 
kahdeksan majoitustilaa. 
Päärakennuksessa pide-
tään pitoja, joihin mahtuu 
kerrallaan 60-70 henkeä.
  Katriina Hyvölä esitteli 
Hyvölän tilan rakennuksia, 
joita on vuosien varrella 
tullut lisää. Toimintaa on 
laajennettu siten, että on 
rakennettu lisäksi kolme 
hyvätasoista mökkiä, jois-
ta uusin on vuodelta 2017. 
Mökit ovat järven toisella 
puolella, josta on 2,6 kilo-
metriä keskustaan. 
  Paitsi Suomesta, mökkien 
rakennusaikaan matkaili-
joita tuli tuolloin Venäjältä. 
Hyvölän talon isäntä Ari Hy-
völä opastaa vieraita talvi-
kalastukseen.
   Nyt oli saksalaisia vieraita 
joulusta uudenvuoden yli. 
Lomarenkaan kautta tilalle 
saapuu keskieurooppalai-
sia, jotka kerran käytyään 
tulevat usein uudestaan.

Leipäorret ovat alkuperäisesti olleet tällä paikalla Hyvölän tuvas-
sa. 

Hyvölän sukutila periytyy jo 1600-luvulta. Tässä rakennus on ilta-
valaistuksessa.

Hyvölän tilan Katriina Hyvölä 
esitteli maatilamatkailua kult-
tuuriympäristössä, Hyvölän isos-
sa tuvassa.

Ähtärin kulttuuri- ja kirjastopal-
velujen suunnittelija Minna Polus 
esitteli Metsä-ryijyä ja kertoi tu-
levista 50 vuotta täyttävän Pir-
kanpohjan näyttelyistä.

Pohjalainen Rakennusperintö ry:n puheenjohtaja Riitta Jussila 
esitteli läppäriltä Kuortaneen kirjaston näyttelytilassa tammikuun 
olevaa näyttelyä kaksifooninkisten piirustuksista. Niitä katsoivat 
Ritva Vainio ja Taru-Maaria Herttua-Suokko.

Töitä tehdään pohjalaisen rakennusperinnön hyväksi

Alavuden kirjastossa on 
käynnistymässä kotipal-
velu. Kirjasto tarjoaa koti-
palvelua asiakkaille, jotka 
korkean iän, sairauden, 
vamman tai liikuntaesteen 
vuoksi eivät voi itse asioida 
kirjastossa.
  Kirjastoaineisto tuodaan 
kotipalveluasiakkaalle mak-
sutta suoraan kotiin kes-
kustan alueella, yleensä 
noin kerran kuukaudessa. 
Samalla virkailija huolehtii 
myös aikaisempien lainojen 
palautuksesta.
  Vielä kotipalvelu ei ole 
käynnistynyt, mutta alkaa 
piakkoin. Kirjastovirkailija 
Riitta Lavala hoitaa tätä ko-
tipalvelua.
  - Periaatteessa emme läh-
de kylille, missä on kirjasto-
auton reitti, sanoo kirjasto-
johtaja Ulla Raineranta.
  Ajatus kotipalvelusta on 
lähtenyt siitä, että kirjas-
tolla oli aikanaan siirtoko-
koelmia esimerkiksi Ranta-
kodossa. Aineistoa käytiin 
tuolloin vaihtamassa kerran 
kuussa. Nyt yhteyksiä on 
ollut kotipalveluun ja pal-
velutaloihin, josko niissä on 
asukkaita, jotka pystyvät ja 
haluavat lukea.
  Rainerannan mukaan ko-
tipalvelusta ei ole vielä 
kokemusta. Toimintaa ke-
hitetään sen mukaan, mitä 

Alavudella käynnistyi kirjaston kotipalvelu

Kirjastonjohtaja Ulla Raineranta laitteli kirjoja. Alavuden 
kirjastossa on käynnistymässä kotipalvelu, jossa aineistoa 
toimitetaan kerran kuukaudessa ja vanhat lainatut hae-
taan samalla pois.

Ähtärin kirjastossa alkaa välinelainaamo. Tammikuun ai-
kana kerätään ideoita, millaisia välineitä halutaan lainata, 
ovatko ne vaikkapa urheiluvälineitä tai käsitöihin liittyviä. 
Kirjastossa on laatikko, mihin ehdotukset voi pudottaa.

 Ähtärin kirjastossa alkaa 
tämän vuoden aikana väli-
nelainaamo. Tammikuussa 
voi ilmoitella, mitä tavaroi-
ta tai välineitä kukin halu-
aisi lainata kirjastosta tai 
käytettäväksi kirjastolla.
 Kirjastonhoitaja Nina Mus-
talammen mukaan näitä 
voivat olla vaikka ompe-
lukone tai kävelysauvat. 
Ehdotusten kirjo voi olla 
laaja.
  Ideoita voi ilmoittaa yhden 

Ähtärin kirjasto 
alkaa lainata välineitä

Etelä-Pohjanmaan hyvin-
vointialueen toiminta on 
käynnistynyt ongelmitta.
Julkisten sosiaali- ja terve-
ydenhuollon sekä pelastus-
toimen palvelujen siirtymi-
nen hyvinvointialueelle ei 
ole aiheuttanut palveluihin 
katkoksia tai muita merkit-
täviä häiriöitä.
  - Vuodenvaihde on suju-
nut kaikilla toimialueilla 
rauhallisesti, hyvinvointi-
aluejohtaja Tero Järvinen 
vahvistaa.
  - Potilastietojärjestelmän 
toiminnassa havaittiin pien-
tä hitautta vuodenvaihtees-
sa, mutta muilta osin tieto-
järjestelmät ovat toimineet 
normaaliin tapaan.
   Hyvinvointialueen johto-
ryhmä kokoontui ensim-
mäisellä viikolla päivittäin.
  - Mikäli esiin tulee ongel-
mia, niihin pyritään löytä-
mään ratkaisut mahdolli-
simman pian.

Siirtymä hy-
vinvointialu-
eelle sujui 
suunnitellus-
ti

tarpeita siinä ilmenee.
 Kirjaston palveluasiakkaak-
si ilmoittaudutaan ottamal-
la yhteyttä kirjastoon pu-
helimitse, sähköpostitse tai 
avustajan välityksellä. Myös 
paikan päällä kirjastossa voi 
ilmoittautua.
  Ilmoittautumisen yhtey-
dessä pyydetään tietoja asi-
akkaan lukumieltymyksistä. 
   Ähtärin kirjastossa aloi-

tettiin kotipalvelu viime 
lokakuussa ja siitä on saa-
tu hyvää palautetta. Kirjat 
toimittavat SPR:n vapaaeh-
toiset, ja tämä kokeilukausi 
kestää toukokuulle asti. Sen 
jälkeen katsotaan, miten 
jatketaan.
  Tällä hetkellä heillä on viisi 
asiakasta. Kymmenen pys-
tytään ottamaan.

tai enemmän. Kirjastossa 
on ehdotuksia varten laa-
tikko ja sinne voi pudottaa 
lapun, johon on kirjoittanut 
haluamansa välineen. Sil-
loin osallistuu arvontaan, 
jossa palkintoina uintilahja-
kortteja ja kirjapalkintoja.
  Ideoita voi jättää myös 
sähköpostitse, Facebookin 
ja Instagramin kautta, mut-
ta silloin ei osallistu arvon-
taan.
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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

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Kevätkauden 2023 
kuntoilut. Kuntosalivuorot torstaisin klo 16-17.00 uimahallin kun-
tosalilla, ensimmäinen kerta 12.1. ja viimeinen kerta 13.4.2023. 
Keilailuvuoro joka toinen tiistai (parittomat viikot) klo 12-
13.00 Kaatoklubilla, ensimmäinen kerta 3.1. ja viimeinen kerta 
11.4.2023. Kaikki tervetulleita mukaan kuntoilemaan.

Ähtärinjärven Reumayhdistys ry: Keilailu alkaa to 12.1.2023 klo 
14-15 Hotelli Mesikämmenessä. 

Eläkeliitto Alavuden yhdistys Tammikuun kuukausi-/ muistotilai-
suus Jokivarren Nuorisoseuralla ke 11.1.23 klo 11. Kahvitus alkaen 
klo 10. Tilaisuudessa luetaan vuonna 2022 kuolleiden eläkeliitto-
laisten nimet ja  sytytetään kynttilät heidän muistolleen. Toivom-
me, että myös heidän omaisensa osallistuisivat tilaisuuteen. Har-
taus, Hopeakuoro. Arpojen myyntiä ei ole. Tervetuloa !

Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkuja 2:n kerhohuoneessa 
torstaina 12.1.2023 klo 13-14.30.Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.

SYDÄNNAISET: Vuosi on vaihtunut ja tapaamme jälleen torstaina 
12.1 kello 14.00. Maku Pirtissä Louontie 3. Leikkimielinen muis-
ti jumppa, muistellaan myös lapsuuden jouluja, arvonta lopuksi. 
Tervetuloa myös uudet jäsenet.  Olet tervetullut ilman sydänsai-
rauksiakin. 

Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho koolla ke 11.1. klo 
12 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry:n kuukausitilaisuus to
12.1.2023 klo 12.00 Alavuden Helluntaiseurakunnassa, Viistie 1 
63300 Alavus, puhe pastori Rauno Haapala, Omakuoro esiintyy, 
yhteislaulua, kahvitus tilaisuuden alussa. Tervetuloa

Ikäihmisten olotila kokoontuu kauppakeskus Kuurnan neuvotte-
luhuoneessa tiistaisin klo 11-12.30. Ensimmäinen kerta on 17.1. 
ja viimeinen 30.5.
KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY. Tammikuun lounas-
treffit   Mäyryn Nesteellä torstai 12.1.2023 klo 13. Tervetuloa.

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.

EL:n Kuortaneen yhdistys  Mölkyn peluu jatkuu pe 13.01. klo 
10.00 alkaen tennishallissa  os. Tuottajantie 6. Huom! Sisäkengät 
tai villasukat mukaan. Tupalaulajat kokoontuu joka toinen maa-
nantai Väentuvalla klo 12.00.  alkaen 16.01.2023.  Uudet laulajat 
tervetulleita !

Alavuden kansalliset seniorit: mahdollisuus lähteä mukaan Järvi-
Pohjanmaan kansallisten seniorien järjestämälle matkalle edus-
kuntaan sekä Oodi-kirjastoon Helsinkiin torstaina 26. 1. - 27. 1. 
Yöpyminen Hotelli Presidentissä ja perjantaina käynti Kansallis-
museossa Akseli Gallen-Kallelan näyttelyssä sekä  Espoon Em-
massa, jossa taidenäyttely Kyösti Kakkosen kokoelmista. Matkalle 
ilmoittautuminen 15. 1. mennessä, tiedustelut Eero Klemola, p. 
0444181290

TÖYSÄN TALSIJAT: Perinteinen Akkojärvihiihto hiihdetään su 15.1. 
Lähdetään Ylipään nuorisoseuralta klo 13.00. Hiihdetään Rauni ja 
Markku Akonniemen mökille, jossa kahvitarjoilu. Matkat 5-11 km. 
Tied. Markku Akonniemi 0400262574

Suomenselän Samoilijat Opastettu lumikenkäretki Ähtärin Kie-
rinniemeen su 22.1.23 klo 13-15. , sis. opastuksen, lumikengät ja 
sauvat, kuumaa juomaa ja pieni retkieväs. Ilmoittautumiset 21.1. 
klo 18 mennessä: kati@polunlumo.fi / p. 050 521 1704. Lisätie-
dot: Suomenselän Samoilijoiden Facebook-sivut.

Eläkeliiton Töysän yhdistys: KUUKAUSITILAISUUS tiistaina 10.1. 
klo 12 (kahvit klo 11.30-12) Töysän NS:lla. Alavuden va. kirkko-
herra Rami Niemi, poisnukkuneiden muistaminen. Runo- ja laulu-
esitys Carita Surmanaho. Ajankohtaiset asiat, mm. sähkönkäytön 
tuet. Palauttakaa Kuntokortit ja Vapaaehtoistyön kirjauslomak-
keet, osallistuvat arvontaan. Arpajaiset, Tervetuloa!
YHTEISKEILAUS Ähtärissä ti 17.1. klo 13-14 ilmoittaudu Heikki 
Välkky p. 0400 269725. ÄIJÄKERHON KEILAUS torstaisin klo 13-14 
Ähtärin keilahallilla ilmoittaudu Kari Kallio 0400-185 297.
TUOLIJUMPPA parittoman viikon torstaisin, alkaen 19.1. klo 9.45-
10.30 sekä BOCCIA alkanut keskiviikkoisin klo 10-13 Töysän Nuori-
soseuralla. KARAOKE alkaa 26.1. klo 13-16 IkiTrimmissä Senioritie 
10.
SYDÄNISKURIN OPETUSTILAISUUS torstaina 19.1. klo 14.30 Töy-
sä -talolla, Rantatie 2. Kaikki ovat tervetulleita, kahvitarjoilu klo 
14 lähtien kirjaston yläkerrassa.
Vesitornin Voimaa vanhuuteen -jumpat aloitetaan torstaina 
12.1.2023 klo 12.00. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat!

Liikuntapalvelupäällikkö Leena Smolander ja vesihuoltolai-
toksen päällikkö Timo Seppä katsoivat Kirkkovuoren ulkoi-
lualueen karttaa. Reitille on uusittu lamput led-valoihin ja 
saatu tuntuvasti energiasäästöä.

Talviliikuntapaikkojen hoitoa ja valaistusta selkiytetään Alavudella

Alavuden kaupunki pyytää 
tarjousta Alavuden kau-
pungin alueella palvelulii-
kenteen ja siihen liittyvien 
muiden kuljetusten hoita-
misesta 1.3.2023-28.2.2026 
välisenä aikana. Tätä ennen 
kaupungin palvelukyyti on 
ollut Kuussoten toteuttaaa. 
Kuussoten toiminnot siir-
tyivät vuodenvaihteesta 
hyvinvointialueelle, mutta 
palveluliikenne jäi kaupun-
gin hoidettavaksi.
  Alavuden kaupunki on 
päättänyt jatkaa tätä mo-
nelle tärkeää palvelua. 
Tammi-helmikuun ajan pal-
velukyyti jatkuu ennallaan 
ja tämän jälkeen siirrytään 
kaupungin kilpailuttamana 
uudelle kaudelle.
  Palveluliikenteellä tarkoi-
tetaan ostoliikennettä, joka 
on säännöllistä, jonka pal-
velut ovat yleisesti käytet-
tävissä ja jonka hoitaminen 
perustuu tilaajan kanssa 
tehtyyn palveluiden osta-
mista koskevaan sopimuk-

seen. Palveluntuottajalla  
on oltava palvelun harjoit-
tamiseen tarvittavat luvat 
sekä kuljettajalla vaadittava 
ammattipätevyys.
   Lisäksi kuljettajalla tu-
lee olla hyvä ammatti- ja 
asiakaspalveluosaaminen. 
Palveluntuottaja vastaa kul-
jettajan ammattitaidosta ja 
kouluttamisesta. 
     Palveluliikenteeseen 
käytetyn auton rekisteröity 
paikkamäärä on vähintään 
1+16 silloin, kun kuljetuk-
seen ei tarvita pyörätuo-
lipaikkaa. Ajoneuvon tu-
lee olla vähintään osittain 
matalalattiainen, jonne on 
helppo siirtyä ilman erityis-
tä apua vapaasti ja vaivatto-
masti.
  Kaikki hankintaan liittyvät 
asiakirjat ovat nähtävissä 
HILMA-ilmoituskanavassa. 
Tarjouksia odotellaan vii-
meistään keskiviikkoaa-
muun 25. tammikuuta men-
nessä. 

Alavuden kaupunki hakee 
palveluliikenteelleen hoitajaa

Alavudella selkiytetään tal-
viliikuntapaikkojen hoitoa ja 
niiden valaistusta. Tällä het-
kellä Alavuden kaupungilla 
on 15 valaistua kuntorataa 
ja 12 valaistua luistelualu-
etta tai kaukaloa. Tähän asti 
kaupungin työntekijöiden 
lisäksi on ollut parisenkym-
mentä ulkopuolista latujen 
tai luistelualueiden kun-
nossapitohenkilöä. Heidän 
osaltaan käytännöt ovat 
vaihdelleet eli on ollut sel-
laisia, joilla on kaupungin 
kanssa sopimukset ja heitä, 
joilla niitä ei ole ollut.
  - Nyt on tarkoitus, että 
kaikille tulevat sopimukset, 
sanoo liikuntapalvelupääl-
likkö Leena Smolander.
   Tämän vuoden aikana 
tehdään talviliikuntapaik-
kojen hoitoluokitus. Kaikki 
liikuntapaikat käydään läpi 
ja katsotaan käyttöaste ja 
millaisessa kunnossa pai-
kat ovat. Sitten tehdään 
suunnitelma ja liikuntapai-
kat asetetaan kolmeen eri 
luokkaan.
  Koska valaistuja kuntora-
toja ja luistelualueita on 
runsaasti ja joista monet al-
kavat olla heikossa kunnos-
sa, on mietittävä, mitä niille 
tehdään. Valot saattavat 
palaa niissä yötä päivää.
   Vesihuoltolaitoksen pääl-
likkö Timo Seppä on koor-
dinoinut myös kaupungin 
energia-asioita katuvalais-
tuksista lähtien. Hänen joh-
tamassaan yksiössä on 
myös sähköasennustoi-
mintaa, jossa on vaihdettu 
lamppuja. Ulkoliikuntapai-
koissa puhutaan sadois-
ta valaisimista ja voidaan 
Sepän mukaan olla lähellä 
tuhattakin valaisinta.
   - Pääosin valaisimet ja 
järjestelmät ovat vanhoja. 

Jos ohjausjärjestelmät ovat 
vanhoja, lamput syttyvät lii-
an varhain ja niissä saattaa 
olla ohjausongelmia, sanoo 
Seppä.
   
Kirkkovuori ensimmäisenä

   Ensimmäisenä otetiin 
kovimmalla käytöllä ole-
va ulkoilu- ja hiihtoreitti 
Kirkkovuori-Tuuri käsitte-
lyyn, jossa 80 prosenttia 
valaisimista on vaihdettu 
led-valoihin. Tuurin päässä 
on vielä vaihtamatta, koska 
loput valaisimet saapuivat 
vasta ennen joulua.
  Seppä arvioi etukäteen, 
että led-valoilla saataisiin 
60-80 prosentin energian-
säästö. Nyt, kun valot ovat 
olleet parisen kuukautta, 
energiansäästö oli 70 pro-
senttia. Lamput vaihdettiin 
ledeihin ja ohjausjärjestel-
mä nykyaikaistettiin. Lam-
put syttyvät katuvalojen 
kanssa yhtä aikaa ja sam-
muvat illalla kello 22.
  Samanlainen lamppure-
montti on tarkoitus tehdä 
tänä vuonna Iivarin alueel-
la, jossa on noin kuuden ki-
lometrin valaistu latu. Iiva-
rin lamput sammuvat illalla 
kello 21.
  Muille ulkoilualueille aio-
taan laittaa aikakytkinoh-
jaukset. Kun käyttäjä tulee 
paikalle, hän laittaa aika-
kytkimisestä valot päälle, 
jotka palavat maksimissaan 
kaksi tuntia.
   Nämä valaisuasiat ovat ol-
leet elinvoimalautakunnas-
sa 13. joulukuuta. Tavoit-
teena on saada kaupungille 
energiasäästöjä.
    -  Tarkoituksenmukaista ei 
ole, että valot palavat jossa-
kin, jossa ei ole käyttöä. Jos 
käyttäjiä riittää, valot toki 

saa sytyttää palamaan, sa-
noo Seppä. 
    
Kolme hoitoluokkaa

    Kyse on liikuntapuolella 
isosta projektista, kun käy-
dään läpi kuntoreitit sekä 
luistelualueet. Näin tämä 
kaikki saadaan liikuntapal-
velupäällikkö Leena Smo-
landerin mukaan järkipe-
räistettyä.
  Hän korosti sitä, ettei tällä 
ole tarkoituksena, että ke-
nenkään kuntoilua vähen-
nettäisiin. Kun asiat ovat 
järjestyksessä, kuntoradoil-
la on entistä miellyttävämpi 
liikkua.
  Yksin kyse ei ole valaistuk-
sesta, vaan kuntoradoilla pi-
täisi tehdä pohjatöitä. Niitä 
on pidettävä kunnossa.
  
  Nyt otetaan yhteyttä ky-
lätoimikuntiin, miten mah-
dollisesti näitä reittejä ja ul-
koilualueita voidaan hoitaa, 
onko se korvaus kyläyhdis-

tykselle vai yksityiselle latu-
jenajajalle.
   Hoitoluokitus tehdään 
kolmeen luokkaan, jossa 
ykkösluokkaan menevät ne, 
joita kaupungin työntekijät 
ylläpitävät: luistelualueet, 
hiihtoladut ja tähän kuuluu 
myös Töysän 30 kilomerin 
reitti. Kakkosluokassa on 
se, missä on tehty yrittäjien 
kanssa sopimuksia: kylä-
koulut ja niiden liikuntapai-
kat. Kolmasluokka on kaikki 
muut paikat, joille pyritään 
saamaan sopimukset latu-
jen ajajien kanssa.
  Smolanderin mukaan Ala-
vudella on paljon liikunta-
paikkoja ja ne ovat olleet 
hyvässä kunnossa, mutta 
niiden kunto alkaa pikkuhil-
jaa rapistua. Jotain on näin 
jatkossa tehtävä.
  Pääladuista Kirkkovuo-
resta, Ojalankankaasta ja 
Iivarista näkyy kaupungin 
nettisivuilla ajantasainen 
latujen ajokartta ja aikatau-
lut, milloin ladut on ajettu. 

Jääkiekko

Pelilista: viikko 2 Alavus Areenalla

La 14.1. klo 13:15 U14 AA: APV-Diskos keltainen
               klo 16:00 N Mestis: APV-K-Espoo akatemia
               klo 18:45 U19 Suomi-sarja: APV-Kärpät

Su 15.1. klo 11:15 U11: APV-KuKu/SoTi
                klo 13:00 U13 AA: APV-Virkiä sinine
                klo 16:00 M II div: APV-KuRy
                klo 18:15 U15 A: APV-Hermes valkoinen
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AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO PELTISEPÄNTYÖT

HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKOULU

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

AUTOHUOLTOAUTO- ja KOLARIKORJAAMO

Tasavallan presidentti ni-
mitti viime viikon torstaina, 
5. tammikuuta ähtäriläisen 
tradenomi, kansanedustaja 
Mikko Savolan uudeksi puo-
lustusministeriksi. Samalla 
presidentti vapautti pyyn-
nöstä Antti Kaikkosen val-
tioneuvoston jäsenyydestä 
ja puolustusministerin teh-
tävistä. Savola vannoi val-
tioneuvoston yleisistunnon 
alussa virkavalan ja antoi 
tuomarinvakuutuksen.
   Savola korosti sitä, että 
Suomen turvallisuuden 
ytimessä on oma vahva 
kansallinen puolustus. Se 
tarkoittaa koko Suomen 
puolustamista maalla, me-
rellä ja ilmassa. Yleinen 
asevelvollisuus ja laaja, 
koulutettu reservi ovat puo-
lustuksen perusta. Savolan 
mukaan reserviläisten roo-
li osana maanpuolustusta 
on erityisen tärkeä. Hän 
mainitsi tärkeänä myös va-
paaehtoisen maanpuolus-
tuksen.
  - Suomen Nato-jäsenyy-
teen valmistautuminen on 
yksi ministerikauteni paino-
piste. Luonnollisesti tärkein 
tavoitteemme juuri nyt 
on saattaa jäsenyytemme 
maaliin saakka, sanoo Sa-
vola, joka sanoi tätä omalta 
osaltaan edistävänsä.
 - Nato-jäsenyyteen val-
mistuminen on hyvässä 
vauhdissa niin puolustus-
voimissa kuin puolustus-

Mikko Savola aloitti puolustusministerinä

Mikko Savola vannoi 
virkavalan ja antoi 
tuomarin vakuutuk-
sen. Hän on puolus-
tusministerinä 55 
päivää, maaliskuun 
alkuun. Kuva: Fanni 
Uusitalo, valtioneu-
voston kanslia

hallinnon puolella. Helmi-
kuussa järjestetään Naton 
ulkoministerikokous, johon 
osallistun.
   Savola lupaa pitää yh-
teyttä kumppaneihin Poh-
joismaissa, Euroopassa ja 
maailmalla laajemminkin. 
Hänen tarkoituksensa on 
tavata ensimmäiseksi hen-
kilökohtaisesti Ruotsin ja 
Viron kollegat.
  Ukraina tarvitsee edel-
leen puolustustaistelussa 
vahvaa tukea. Suomen tuki 
Ukrainalle tulee jatkumaan 
ja nyt valmistellaan 12. 
apupakettia ja siitä tehdään 
päätöksiä tulevien viikkojen 
aikana.
  Savola muistuttaa, että 
ennen puolustusministe-
rin tehtävää hän on saanut 
toimia erilaisissa maanpuo-

lustustehtävissä ja edistää 
suomalaista maanpuolus-
tusta niin kansanedusta-
jana kuin asianomaisissa 
valiokunnissa ja muissa 
luottamustehtävissä sekä 
myös aktiivireserviläisenä.
    - Otan tämän tehtävän 
Antti Kaikkoselta, joka siir-
tyy nyt tärkeisiin tehtäviin 
kotirintamalle vanhempien 
vapaalle. Nyt reservin kap-
teeni vaihtui reservin vää-
peliksi, toteaa Savola.
   Puolustusministerin teh-
tävä on arvokas tehtävä, 
jossa on kunnia palvella 
isänmaata. Suomesta on 
pidetty hyvää huolta, Suo-
men puolustuksesta on pi-
detty hyvää huolta, ja näin 
Savola aikoo myös omalla 
vahtivuorollaan toimia. Hä-
nen vahtivuoronsa kestää 
55 päivää.

 Joulun alla pidetty Seinäjo-
en koulutuskuntayhtymän 
yhtymävaltuusto päätti Äh-
tärin Kampuksen investoin-
timäärärahaksi noin 17,7 
miljoonaa euroa. Raken-
nustyöt alkavat näillä nä-
kymin elokuun alussa pur-
kutöillä, ja opetustoiminta 
siellä alkaisi marraskuussa 
2025. Yhtymävaltuustossa 
kysyttiin, onko tämä nyt lo-
pullinen rakentamispäätös 
ja tälle saatiin myönteinen 
vastaus. 
  Kuntayhtymän johtaja Pasi 
Artikainen kävi läpi Ähtärin 
Kampuksen tilannetta. Val-
tuusto oli kokoontunut 10.8, 
jolloin läpikäytiin Sedun 
rakennushankkeiden tilan-
netta. Silloin todettiin, että 
Ähtärin Kampuksen osalta 
joudutaan vielä miettimään 
vaihtoehtoja, kuinka ede-
tään. Eurot olivat menossa 
niin paljon yli, mitä oli aja-
teltu alkuvaiheessa.
  Sedulla on Ähtärissä kaksi 
Kampusta, Koulutiellä sekä 
Tuomarniemellä. Jatkossa 
Sedun Kampus toimii koko-
naisuudessaan Tuomarnie-
mellä. Kampushanke on yh-
teinen Ähtärin kaupungin 
kanssa, sillä Kampukseen 
tulee Ähtärin lukio. Kam-
puksessa opiskelee 300-
350 opiskelijaa.
  Tällä hetkellä Ähtärissä 
on kuntayhtymällä noin 15 
000 neliötä. Uudistuksen ja 
muutoksen jälkeen brutto-
neliöitä on 5 687 eli men-

nään paljon tiiviimpään ja 
lisäksi rakennetaan kone-
katos. Näissä neliöissä on 
myös Ähtärin lukio.
  Kuten kuntayhtymän joh-
taja Pasi Artikainen toteaa, 
heinäkuun päätös oli pet-
tymys kaikille sedulaisille, 
jotka halusivat jo uudelle 
kampukselle. Aikalisä otet-
tiin. Kampushanke viivästyy 
noin vuodella.
  Elokuun aikana käytettiin 
paljon aikaa suunnitteluun. 
Euroja täytyi saada alas-
päin. Rakennustoimikunta, 
joka on yhteinen Ähtärin 
kaupungin kanssa, kokoon-
tui kahdesti. Oli useita pol-
kuja ja malleja, mitä lähteä 
viemään eteenpäin.
  Tavoitteena oli, että 700-
850 neliötä alkuperäisestä 
tilasuunnitelmasta nipis-
tetään. Lisäksi mietittiin 
uudenlaisia koulutustapo-
ja, työpainotteisia koulu-
tusmalleja erityisesti sosi-
aali- ja terveysalalle sekä 
catering-alalle. Sosiaali- ja 
terveysalalla viimeinen 
vuosi on oppisopimuskou-

lutuksena työelämän puo-
lella. Metsäpuoli pysyy yhä 
tärkeänä. Lukion tilojen 
monikäyttöisyyttä lisättiin.
         
Urakkakilpailutus huhti-
kuussa
 
  Tekninen johtaja Matti Yli-
Lahti toteaa, että tammi-
kuun loppuun on valmiina 
rakennuslupa-asiakirjat ja 
maaliskuun loppuun urak-
ka-asiakirjat. Urakkakilpai-
lutus alkaa 17. huhtikuuta 
ja kestää 9. toukokuuta.
  Elokuun alussa päästään 
liikkeelle purkutöillä, joissa 
menee loppuvuosi. Kolme 
punakattoista rakennusta 
sisääntulotiellä, nykyiset 
A-, B- ja C-rakennukset pu-
retaan uuden alta pois.
  Päätökset urakoitsijoista 
on tarkoitus tehdä yhtymä-
hallituksen kokouksessa 20. 
kesäkuuta. Urakkasopimuk-
set on määrä allekirjoittaa 
elokuun ensimmäisenä päi-
vänä.

  Tarja Riihimäki

Ähtärin Kampuksella alkavat purkutyöt ensi elokuussa

Ähtärin Kampus pitää sisällään lukion ja sitä on tarkoitus lähteä 
rakentamaan elokuun alusta purkutöillä.
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Helkama 
HMUM820
Mikrouuni 
• Teho 800 w 
• Tilavuus 20 l 
• Mitat: K 26, L 45, S 34 cm

Samsung 
Galaxy A53 
5G 6/128Gb
Älypuhelin 
• Kirkas ja terävä 6,5” 

120 Hz Infinity-O 
sAMOLED -näyttö 
nopealla 120Hz 
virkistystaajuudella

Lenovo 
IdeaPad 1 
Kannettava 
tietokone 
• 14” FHD
• Intel Pentium Silver 

N5030
• Keskusmuistia 4Gb
• Tallennustila 128Gb SSD

Siemens 
WM14UUB8DN
Pesukone 
• Erittäin energiatehokas ja 

hiljainen iQdrive-moottori 
• Monipuoliset ohjelmat, ajastin, 

LED-näyttö 
• Linkousnopeus 1400 kierr./min. 
• Täyttömäärä 8 kg

Bosch 
KGV366WEP
Jääkaappipakastin
• Elektroninen lämpötilaohjaus 
• LowFrost-pakastin muodostaa 

vähemmän jäätä 
• Mitat: K 186, L 59,5, S 65 cm

Beko EHTV7636XS2
Kuivaava pesukone
• Pesee 7 kg ja kuivaa 4 kg 
• Linkousnopeus 1200 kierr./min 
• Koneessa 15 eri ohjelmaa 
• Hiiliharjaton moottori

Pieneen tilaan 
sopiva

Näyttävä. Nopea. 
Välttämätön.

Luotettava 
suoritin

10 vuoden 
moottoritakuu

Suomenkielinen 
käyttöpaneeli 

Kestää vettä ja 
pölyä (IP67)

Pitkäkestoinen 
akku

Energiatehokas 
ja hiljainen

Luxor 
43OD700
Televisio 43”
• QLED
• AndroidTV
• 4 vuoden takuu

50” (50OD700): 549 € (norm. 649 €)  
55” (55OD700): 599 € (norm. 699 €)  

Sisäänrakennettu 
Chromecast

Upeat värit

Ale kiihtyy, viimeisiä viedään!

449, €
(649 €)

tai 16,90 €/kk*

649, €
(799 €)

tai 24,43 €/kk*

79, €
(89 €) 329, €

(399 €)

tai 12,38€/kk*

399, €
(449 €)

tai 15,02 €/kk*
499, €

(699 €)

tai 18,78€/kk*

Säästä 200 €

Säästä 150 €

Säästä 10 € Säästä 70 €

Säästä 50 €Säästä 200 €

Muut koot:

Parasta paikallista palvelua

Euronics-rahoitus 300–40 000 €: Esimerkkilaskelma: Tyypillinen kertaluotto 500,00 € ja sopimusaika 36 kk. Kuukausierä 18,82 €, sisältäen koron 14,95 %, luoton perusta-
mismaksun 0,00 € ja käsittelykulun 1,50 €/kk. Luottokustannukset yhteensä 177,52 €, luottohinta 677,52 € ja todellinen vuosikorko 23,06 %. Rahoitus edellyttää hyväksytyn 
luottopäätöksen. Palvelun tuottaa Santander Consumer Finance Oy (2076455-0), Risto Rytin tie 33, 00570 Helsinki. Lue lisää ja tee hakemus: euronics.fi/rahoitus

10v moottoritakuu

Vähemmän 
jäätä

Pesee ja kuivaa

Optimaalinen 
säilytys

Säästä 100 €

499 €
(599 €)

tai 18,78 €/kk*

Euronics Ähtäri
Ostolantie 7, 63700 Ähtäri, 
Ma–pe 9-17, la 9–14, 
Puh. 06-5331880

Suosi paikallista - saat parasta palvelua
Tarjoukset voimassa  11.-15.1.2023, 
tai niin kauan kuin varatut erät 
myymälöissä riittävät. Tuotteiden ja 
palveluiden hinnat ja saatavuudet 
voivat vaihdella myymälöittäin.
www.euronics.fi


