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TAMMIALEN VAUHTI KIIHTYY!
NÄHDÄÄN
Tuurin Grillin vieressä

KEHYKSET

-50% -50%

-50
-50%-50%
%

Kaikille
ILMAINEN
NÄÖNTARKISTUS
tammikuun
ajan

AURINKOLASIT

PE 14.1.-MA 17.1.

Ray-Ban, FILA,
Carrera ja Police

-50% -50%

METALLIROMUT JA LYIJYAKUTRAHAKSI
b+7b5,, 0DWWLODQWLH
7,,67$,6,1NOR
.8257$1(7XRWWDMDQWLH
7,,67$,SIN klo 14-17

PUNNITS
EM
MAKSAM ME JA
ME HETI!

-50
-50%-50%
%
Hyvän Tuurin

SILMÄLASI

60 kpl erä

!
Linssitarjouksia

ma-pe 10-17
la
10-16

Patunkuja 1, TUURI p. (06) 5125 441

KEHYKSIÄ ja
AURINKOLASEJA

10,/kpl

-tarjolla myös
lämmintä kaakaota

Mainoksen maksaja: Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin Kokoomusyhdistykset

www.romukioski.fi/ostohinnat • P. 050 505 2030

11 KyöStI

HÄRkÖNeN

Erityisluokanopettaja
Alavus

18 ReIjA

30 JaRi

Yrittäjä,
Ähtäri

Yrittäjä

KaSkImäKi

LaTvAlA

Alavus

45 PaSi

PoUkKa

Yrittäjä, KTM
Ähtäri

56 AnNu

RiDaNpääTaItToNeN

Liikunnanopettaja, LitM
Kuortane

Jos uskot suomalaiseen tolkkuun ja maalaisjärkeen, äänestä
Kokoomusta. Sillä me haluamme, että hoiva ja turva lisääntyvät ja
turha hallinto vähenee, kerroksien lukumäärästä riippumatta.

ÄÄNeStÄ KuUsIoKuNtIeN EhDoKaStA
57 OuTi

68 RiIkKa

RiNtAmäKi

VaRiLa

Alavus

Kuortane

Sote-integraattori,
sosionomi AMK

Maatalousyrittäjä,
toiminnanjohtaja

Ennakkoäänestys 12.-18.2022 ja vaalipäivä 23.1.2022
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KATSO YLÖS.
Nosta katse maasta varjojen, sinne ylös taivaan kirkkauteen.
Enpä tahdo alas vajota.
Jeesusta kohti mieli kohota.
Maailman mieli tuskaa
tuottaa.
Taivaallisiin tahdon luottaa.
Parhain auttajani aina on ,
Vapahtajani,Jeesus, viaton.
Siksi kulje rukouksen tie,
se ylös Herraa kohti vie.
Näin löytyy rauha turvainen.
On Vapahtaja vielä armoinen.

Johannes näki, että
Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi: ”Katsokaa:
Jumalan Karitsa, joka
ottaa pois maailman
synnin!”
Joh. 1:29

Ahdistusten tie on väistyvä.
Herraa lähellä saa levätä.
On vielä vahva toivon ankkuri.
Nosta siis jo ylös katseesi.
Alli Kulju

6.1.-22

Onnittelemme

Su 16.1. Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa,
Martikainen, Järvinen.
Ke 19.1. Klo 13 Lähetyksen käsityöpiiri Töysä-talolla.
Klo 18 Siionin Kanteleen-lauluseurat
Olohuoneella.
Su 23.1. Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa,
Tarja Takala-Luostarinen, Järvinen.
Ti 25.1. Klo 17.30 Pieni kirjakerho Vesitornilla. Käsitellään
Martti Lindqvistin kirjaa Pieni kirja ihmisestä.
Ke 26.1. Klo 18 Siioninvirsiseurat Olohuoneella,
Martikainen, Lilja Lindholm ja Alpo Järvi.

Muuta: Mielen virkistykseksi-ryhmä mielenterveyskuntoutujille tiistaisin 11.1. alkaen Olohuoneella klo 14.

Lisätietoja tapahtumista ja voit seurata koronaohjeita
osoitteesta www.alavudenseurakunta.fi, Facebookista,
Viiskunnan kirkollisista ilmoituksista sekä kirkon ilmoitustaululta.

Riikka Tuomi seurakuntapastoriksi
Alavuden seurakunnan uutena seurakuntapastorina
aloittaa huhtikuun alusta
Riikka Tuomi. Seurakuntapastorina toiminut Ellen
Kiviharju sai uuden pestin

toisesta
seurakunnasta
tammikuun alusta.
Kiviharju oli Alavuden seurakunnassa määräaikaisessa tehtävässä. Riikka Tuomi
tulee vakituiseen virkaan.

Ennen Riikka Tuomen aloittamista seurakuntapastorina tämän väliajan, kolme
kuukautta seurakuntapastorina toimii Tarja TakalaLuostarinen, joka oli en-

simmäisessä tehtävässään
uudenvuodenhartaudessa
Muistojen kappelilla.
Uudella seurakuntapastorilla Riikka Tuomella on vastuullaan myös viestintä.

Seudun koronatilanne näyttää huonolta

Nimipäiväänsä viettävät

Torstai 13.1.

Nuutti

Perjantai 14.1.

Sakari, Saku

Lauantai 15.1.

Solja

Sunnuntai 16.1.

Ilmari, Ilmo

Maanantai 17.1.

Toni, Anton, Anttoni, Antto

Tiistai 18.1.

Laura

Keskiviikko 19.1.

Heikki, Henrik, Henri, Henrikki

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.

Auringonnousu

Auringonlasku

13 Tammikuu

2022

09:39

15:29

14 Tammikuu

2022

09:37

15:31

15 Tammikuu

2022

09:35

15:34

16 Tammikuu

2022

09:33

15:37

17 Tammikuu

2022

09:31

15:39

18 Tammikuu

2022

09:29

15:42

19 Tammikuu

2022

09:27

15:45

Ilmaisjakelulehti, jakelu pvä torstai
Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö: Pe klo 16 mennessä,
painovalmiit Ma klo 16 mennessä
Jakelualueena:
Alavus - Töysä - Ähtäri - Lehtimäki - Kuortane
Jakelumäärä: 12 550 taloutta
Ilmoitusmyynti: Markku / 0500 775 053
Mika / 0400 615 688
www.lakeudenportti.com, info@lakeudenportti.com

Koronatilanne Kuusiokunnissa näyttää huonolta. Tietoon on tullut viime perjantain sunnuntain välillä tieto
kaikkiaan 73 uudesta positiivisesta koronanäytteestä.
- Muutenkin viime päivinä tartuntoja on ollut 2040 päivässä, kun vielä joulukuussa tuo 20 tartuntaa
päivässä oli maksimitasoa,
ja ennen marraskuuta ei
päivittäinen määrä noussut
juurikaan yli 10 tartunnan,
sanoi Kuusiolinna Terveys
Oy:n toimitusjohtaja Juha
Viitasaari.
Viime aikojen tartunnanjäljityksessä
näkyy
vapaa-ajan matkustamisen
mukana tulleita tartuntoja
aiempaa enemmän.
Nyt onkin Viitasaaren mielestä aivan olennaista, että
jokainen muistaa seurata
ohjeita tartunnoilta suojautumisessa. Maskin käyttö,
turvavälien varmistaminen
ja käsihygieniasta huolehtiminen julkisissa tiloissa tai

muuten kodin ulkopuolisia
ihmisiä tavattaessa ovat
edelleen tärkeät avaimet
välttää tartuntoja ja madaltaa myös riskiä taudin leviämiseen muille.
Rokotteiden saatavuus on
haastanut vuoden vaihteen
ympärillä
rokottamista.
Joulukuun alussa julkisuudessa olikin, että tulee parin viikon toimitushaasteita
yhdellä rokotevalmistajalle
koko Suomessa.
- Nytkin on rokotettu säännöllisesti, mutta vapaat ajat
myös varataan varsin nopeasti. Ensi viikolla tilanne paranee. Olemme avanneet
ja avaamme sinne uusia
vapaita aikoja sitä mukaan,
kun rokotteiden saanti varmistuu.
- Saamme jatkossa myös
jonkin verran tarjolle iltaaikoja rokotuksiin. Toki näillekin tuleville rokotusajoille
on kova kysyntä, arvioi toimitusjohtaja Viitasaari.

Kuortaneella mahdollisuus
ennakkoäänestykseen ulkona
Alueen
koronatilanteen
pahenemisen
johdosta
Kuortaneen kunnassa on
järjestetty
mahdollisuus
ulkoäänestykseen
flunssaoireisille sekä koronakaranteenissa oleville 12.-18.
tammikuuta. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona.
Kuortaneella ulkoäänestys voidaan suorittaa myös
ulkona siihen varatussa
äänestyspisteessä, joka sijaitsee kunnantalon kerrostalon puoleisessa päädyssä
parkkipaikalla. Äänestyspiste on merkitty opastein. Äänestämään saapumisesta

on ilmoitettava numeroon
040-5057 803.
Ulkoäänestyspisteistä löytyvät lisäohjeet äänestämiseen. Äänestämiseen tulijoille suositellaan maksin ja
visiirin käyttöä.
Alavudella yksittäisissä
tapauksissa voi ennakkoäänestää autossa, mutta
keskusvaalilautakunnan
sihteerin Sari Helanderin
mukaan tämä on vain poikkeustapauksissa.
Enemmänkin on järjestelyjä varsinaiselle vaalipäivälle, jolloin voidaan mennä ulos hakemaan ääni.

Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari
muistuttaa seuraamaan ohjeita, jotta vältyttäisiin tartunnoilta. Viime viikonlopun tartuntojen lukumäärä oli iso.

Ähtärin uuden koulun
nimeksi 31 ehdotusta
Ähtärin uudesta perusopetuksen koulusta järjestettiin loppuvuodesta 2021
nimikilpailu, johon saatiin
määräpäivään 3. päivään
tammikuuta kaikkiaan 31
ehdotusta.
Ähtärin kaupungin sivistystoimenjohtaja
Eija
Kuoppa-aho paljastaa, että
monet
nimiehdotukset
liittyivät tavalla tai toisella
luontoon. Karhuteemaa sivuttiin monessa ehdotuksessa ja joukossa oli myös
muita luontoon ja eläimiin
liittyviä ehdotuksia.

Nimikilpailun satoa käsitellään alkuvuoden aikana sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Lopullisen
valinnan koulun nimestä
tekee
kaupunginhallitus
lautakunnan esityksen perusteella.
Seuraava sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokous
on 27.1, jolloin päätetään,
mitä nimiehdotuksista esitetään edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
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Nokiottat on kuortanelaisten yhteinen tarina
Nokiottat-teoksen kirjoittajat ja toimikunnan jäsenet
olivat tilaisuuden lopuksi
toimikunnan sihteerin Sanna Koiviston ja kunnanjohtaja Teemu Puolijoen muistettavina.

Omiin historiakirjoihinsa
saivat nimikirjoitukset ohjausryhmään
kuuluneet
Aino-Maija Niemelä ja Liisa
Ruismäki kirjan kirjoittajilta Teppo Ylitalolta ja Sulevi Riukulehdolta. Taustalla
näkyy striimauksesta vastannut Tuomas Ojajärvi
Kuortaneen
historiakirja Nokiottat, Kuortane ja
kuortanelaiset 1860-1960
on sen pääkirjoittajan Teppo Ylitalon mielestä Kuortaneen ja kuortanelaisten
yhteinen tarina. Historiakirja julkistettiin sunnuntaina
ja tilaisuutta pystyi seuraamaan striimattuna. Kirja
on melkoinen järkäle, sillä
siinä on 639 sivua, mutta
sen hinta on koetettu pitää kohtuullisena, jotta sen
voisi mahdollisimman moni
hankkia. Kirja on kokonaan
Kuortaneen kunnan rahoittama.
- Kirja kertoo siitä, minkälaisia kuortanelaiset ovat
olleet yhdessä. Mukaan
mahtuu ja pitääkin mahtua
kaikenlaisia yksilöitä. Se on
rikkautta, mutta yhtä tärkeää on, että muodostuu
myös yhteinen tarina, sanoo Ylitalo.
- Kuortanelaisten ylisukupolvinen voimavara on ollut sopeutua ja selvitä itte.
Jos kuortanelaisten tarinan
pitäisi tiivistää yhteen sanaan, se olisi juuri tuo itte.
Kuortaneen kunta hyväksyi Helsingin Ruralia-instituutin tarjouksen historiakirjasta syksyllä 2016. Kirjan
ohjausryhmän puheenjohtaja Rauno Laitila toteaa,
että heti ensimmäisissä
kirjoittajien kanssa yhteisissä kokouksissa päätettiin,
millaista kirjaa rupeamme
yhdessä toteuttamaan.
- Sovimme, että kirjasta
tulee kaikille lukijoille helppolukuinen ja kiinnostava
teos. Mielestämme sellaisen Nokiottat-kirjan myös
saimme.
Kirja on pieni ihme
Kirjan ilmestymistä lähes
aikataulussaan piti Kuortaneen historiakirjoituksen
tutkimusryhmän johtajana
toiminut Sulevi Riukulehto
pienenä ihmeenä. Tähän
vaikutti maailmanlaajuinen
pandemia.
- Lokakuun lopussa oli
epäselvää, milloin pystymme kirjamme painamaan.
Covid-19-kriisin aiheuttamien logistiikkaongelmien
vuoksi
tarvitsemaamme
paperilaatua ei ollut saatavilla koko maassa.
Riukulehdolle tämän pitäjänhistorian kirjoittaminen
on ollut monella tavalla
henkilökohtainen työ, eikä
yksin siksi, että hän muutti
Kuortaneen Salmen entiselle koululle loppuvuonna
2005.
- Huomasin, että Heikki

Klemetin vuonna 1932 julkaisema Kuortaneen vaiheita oli intohimoisesti ja
kotiseutumiehen otteella
kirjoitettu kirja, mutta järjestelmällinen pitäjähistoria
se ei ollut. Monet elämänalat, yhdistykset, kunnan
ja seurakunnan työmuodot
ja hallinonalat olivat kokonaan vailla tarkastelua ja
historiantulkintaa, sanoo
Riukulehto.
Hän kutsui muut kirjoittajat ja ”ykkösnyrkiksi” tohtorikoulutettavan
Teppo
Ylitalon, jolla oli jo valmiiksi vahva tuntuma Kuortaneenkin historiaan.
Tästä historiakirjan alkumetreistä ja sitä edeltävistä
vuosista voi lukea teoksessa
kirjoittajan alkusanoissa.
Neljä päälukua
Kuortaneen pitäjänhistoriassa on neljä kronologista päälukua, joista pääkirjoittajana on kolmessa
ensimmäisessä 1800-luvun
puolivälistä vuoteen 1939
ollut Teppo Ylitalo. Jaakko
Mäntylä on ollut pääkirjoittajana neljännessä, 19391960. Hengellisen elämän
osuudet kaikkiin lukuihin
on kirjoittanut Sulevi Riukulehto. Käsityöläisiä ja
pohjalaistaloja käsittelevät
jutut on kirjoittanut Matti
Mäkelä.
Kirjan tekemistä on ohjannut kunnan asettama
toimikunta
puheenjohtajanaan Rauno Laitila ja
sihteerinä Sanna Koivisto
sekä jäseninä Liisa Ruismäki, Aino-Maija Niemelä ja
Alpo Ranta-Maunus, joka
tuli pian alun jälkeen Kalevi
Heikkilän tilalle.
Tätä ryhmää täydensi
myöhemmin Markku Honkola, joka ryhtyi etsimään
ja hankkimaan valokuvia
kuortenalaisten valokuvaajien arkistoista.
Kuvituksen päärunko saatiin Kuortaneen kunnan ja
Kuurtanes-Seuran kuvakokoelmista.
Johdantotekstit on Kuortaneen murteelle kääntänyt
osuvasti Kuurtanes-Seuran
puheenjohtaja Aino-Maija
Niemelä.
Kuten pääkirjoittaja Teppo Ylitalo toteaa, hän halusi päästää kuortanelaiset
itse ääneen. Sen mahdollistivat
Kansalliskirjaston
digitoimat sanoma- ja aikakauslehdet. Hän kävi ne
Kuortaneen osalta läpi kokonaisuudessaan vuoteen
1936 saakka, ja tätä laajaa
aineistoa saattoivat käyttää

hyväksi muutkin kirjan kirjoittajat.
Nokiottat nimenä
Kirjan nimenä on Nokiottat. Se on Teppo Ylitalon
mukaan nimitys, joka on
tullut kuortanelaisten yleisnimeksi. Alun perin se oli
kuitenkin pilkkanimi kuortanelaisille, jotka turvautuivat tervaan vielä pitkään
sen jälkeen, kun siitä oli
luovuttu rintapitäjissä.
Vaikka tervanpolton merkitys hiipui Kuortaneellakin
1800-luvun jälkipuoliskolla,
tervanpoltto ja sen sivuelinkeinot jättivät kuortanelaisille pitkän perinnön.
Nimenomaan niiden ansiosta kuortanelaiset oppivat
hyödyntämään suhdanteita
ja hankkimaan elantonsa
monesta lähteestä.
- Se synnytti oman onnensa seppiä, jotka uskoivat, että menestyminen oli
ensi sijassa kiinni ihmisestä
itsestään. Kuortanelaisista
tuli ittellisiä, joiden elämää
ohjasivat vahvat perinteet
ja kotikylään kiinnittyminen. He olivat itsenäisiä ja
itsepäisiä, jotka lähtivät varovasti uudistuksiin, mutta
voimalla yhteistyöhön, kun
siitä nähtiin olevan hyötyä.
Ylitalon mukaan kolme
toteutumatonta asiaa olisi muuttanut Kuortaneen
kehitystä erittäin suuresti, joista ensimmäinen oli
jo ennen tutkimusaikaa.
Salmen markkinapaikasta
suunniteltiin 1700-luvun
lopulla kauppalaa.
1900-luvun alussa Kuortaneelle viriteltiin 20 vuoden
ajan keuhkotautiparantolaa. Aholankankaalle tuli
sitten merkittävä urheiluopisto. 1920-luvulla oli vahvana ajatus Pohjanmaan ja
Savon yhdistävästä poikittaisradasta.
Ylitalo mainitsi joitain
Kuortaneen erityispiirteitä,
joista yksi oli se, että 1930luvulla Kuortane tunnettiin
Suomen sinimustimpana
kuntana. IKL sai yksissä vaaleissa yli puolet annetuista
äänistä.
Vuoden 1918 sota oli
kuortanelaisille sekä vapaussota että sisällissota.
Kuortanelaiset
nousivat
puolustamaan vakaata yhteiskuntajärjestystä yhtä
lailla venäläisiä sotilaita
kuin kotoisia mellastajiakin
vastaan. Valkoisessa armeijassa taisteli 350 kuortanelaista, joista lottia oli yli 20.
Mukana oli julkisosialistejakin.

Murrosaikoja
Teoksen alku ajoittuu suureen murroskauteen 1800luvun puolivälissä. Myös
teoksen
päättymisaika
1960-luvun alussa oli murrosten aikaa.
- Tämä murrosaika antaa
hyvän lähtöpisteen mahdollisesti joskus kirjoitettavalle jatko-osalle. Uudelle
vuosituhannelle ulottuvat
pitäjänhistoriat on julkaistu
muun muassa Lapualta ja
Ilmajoelta. Sellainen on tekeillä Seinäjoelta.
Koska tällaisessa historiateoksessa henkilöhakemisto on oleellinen, sitä ”pakersivat” vielä taiton aikana
vapaaehtoistyönä Teppo
Ylitalo yhdessä vaimonsa
Pauliina Ylitalon kanssa.
Näin tutkijaperheessä jatkettiin ainakin siinä mielessä Heikki Klemetin 1932
pitäjäkirjan perinnettä, että
ilman puolison apua ja tukea ei tätäkään teosta olisi
koskaan syntynyt, ei ainakaan tässä muodossa.
Kuortaneen kunnanjohtaja
Teemu Puolijoki muistutti,
että painetulla tekstillä on
tänä päivänäkin merkityksensä tiedon lisääjänä ja
mielenkiinnon herättäjänä.
Historiakirja on ollut Kuortaneen kunnalle tärkeä
projekti.
- Kunnan historiasta tehty
teos vahvistaa kunnan tunnettavuutta sen menneistä vuosista. Tämä teos on
huolellisesti tehty, kyse ei
ole pintaraapaisusta menneisyyteen.
Musiikkia, hyvinkin kuortanelaisella musiikkivalinnoilla juhlaan toivat Esa
Märijärvi haitarillaan ja viulua soittaneet Anneli Aho ja
Matti Mäkelä, joka on yksi
kirjan kirjoittajista.
Kuortaneen historiateosta
on saatavissa Kuortaneen
Kirjakaupasta sekä Kuortaneen kunnasta.

Musiikkia toivat striimattuun tilaisuuteen Matti Mäkelä,
Anneli Aho ja Esa Märijärvi

Pukkisilta on Paula Hämäläisen albumista. Kunnanjohtaja
Teemu Puolijoki kiitteli historiankirjassa valtaisan urakan
tehneitä huolellisesta ja mittavasta työstä.
”Sopivia sahakoskia
löytyi myös Koskelanjoesta. Sen rannalle
kohosivat J.V. Maunukselan saha ja mylly”, kirjotetaan tämän
kuvan kuvatekstissä
historiakirjassa. Kuva
on Arto Koskelan albumista.

Historiakirja on 639-sivuinen ja siinä on runsaasti
valokuvia. Teppo Ylitalo
luonnehti teosta yhteisölähtöiselliseksi ja tarinnalliseksi

Teoksen
pääkirjoittaja
Teppo Ylitalo korosti sitä,
että kirja on tehty nimenomaan kuortanelaisille ja
kaikille Kuortaneesta kiinnostuneille.

Kirjan ohjausryhmän puheenjohtaja Rauno Laitila toteaa, että kirja on eri
vaiheiden, loppukiireiden
ja viivytysten sekä koronan
mukanaan tuomien haasteiden jälkeen valmis oman
kunnan historiasta kiinnostuneiden luettavaksi.
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Ähtärin Honkiniemeä kehitetään
monipuoliseen käyttöön

Retkiluistelurata on nyt kilometrin pituinen. Se on lyhentynyt, koska neljään, viiteen kilometriin tuli vettä jäälle. Tämä osuus on Markku Aution mukaan hyvässä kunnossa luistella.
Viime vuosi oli Seinäjoen
seurakunnan Honkiniemen
leirikeskuksessa Ähtärissä
muutosten vuosi. Loppuvuodesta tilaisuuksia ja
leirejä peruuntui koronan
vuoksi, mutta yksi iso muutos menneenä vuonna oli
siinä, että noin 40 vuotta
Honkiniemeä vetänyt Janne Tenhunen vaihtoi kesällä vapaille. Virallisesti
elokuun puolestavälistä on
Honkiniemessä ahkeroinut
vähän erilaisella toimenkuvalla leirikeskustoiminnanjohtaja Markku Autio, jolla
on runsaasti Honkiniemeen
kehittämissuunnitelmia.
Honkiniemessä ovat lumisen talviset maisemat ja
Ähtärinjärvi aivan ääressä.
Siellä on moni jo käynyt
retkiluistelemassa.
Vielä
ennen joulua Honkiniemessä oli viiden kilometrin
luistelurata, mutta se on
typistynyt reiluun kilometriin, mutta hyväkuntoiseen
sellaiseen. Vettä tuli jäälle
pitemmille kilometreille.
Markku Autio on luontoihminen, joten tämä työpaikka luonnon keskellä sopii
hänelle mainiosti. Hän on
ensimmäiseltä koulutukseltaan Kirkon nuorisotyönohjaaja ja tehnyt kaksikymmentä vuotta nuorisotyötä.
Noista vuosista hän teki
kymmenen vuotta Kuusamossa ja saman määrän
Ähtärin
seurakunnassa,
jossa hänen vaimonsa Soile
Autio on töissä. Markku Autio on syntyisin Itä-Suomesta, mutta vaimo täältä päin,
joka toi heidät aikanaan
perheineen
Kuusamosta
Ähtäriin.
Vuosituhannen vaihteeseen Markku Autio toimi
Kuusamossa nuorisotyönohjaajana ja Ähtärissä hän
oli vuoteen 2010 vastaavassa tehtävässä. Sitten hän
loikkasi liike-elämän puolelle ja oli Veljekset Keskisellä
vapaa-aikaosaston esimiehenä vajaat viisi vuotta.
Sitten hän teki viiden vuoden jakson nykyiseltä ni-

meltään Lasten ja nuorten
Keskuksessa, joka tekee
Kirkossa kasvatustyötä. Hän
työskenteli kotitoimistossa,
mutta työ oli paljolti reissutyötä, koska järjestettiin
koulutuksia, tapahtumia,
leirejä sekä valmisteltiin
erialaisia materiaaleja.
Hän viihtyi hyvin edellisessä työssäkin, mutta se houkutti, ettei työ olisi niin paljon reissutyötä. Nyt hänellä
on kymmenkunta kilometriä kotoa Ähtärin keskustasta matkaa Honkiniemeen.
Liikunnallinen luontoihminen
Markku Autio kertoo olevansa liikunnallinen luontoihminen. Nämä asiat
häntä kiinnostavat ja niiden
kehittäminen. Lisäksi häntä
koukuttavat leirikeskustoiminnan tarjoamat liike-elämän haasteet.
- Leirikeskustoiminta on
helppoa kesällä ja lomaaikoina, kun seurakuntien
työmuodot täyttävät leirikeskukset, mutta hiljaisille
ajoille pitää etsiä asiakkaat.
Näen Honkiniemessä paljon mahdollisuuksia niin
firmojen tykypäiviin, kokouspalveluihin, perhe- ja
muihin juhliin sekä erilaisiin
tapahtumiin, hän sanoo.
Edeltäjällä Janne Tenhusella on valtaisasti hiljaista
tietoa, ja hän on tukenut
seuraajaansa hyvin alussa.
On aina voinut ottaa yhteyttä, kun on tarvinnut.
Markku Autio aloitti kesäheinäkuussa ja oli kuukauden töissä yhtä aikaa Jannen kanssa.
Tenhusen työnkuvaan
kuului muun muassa kiinteistö- ja hallintoasioita.
Leirikeskustoiminnanjohtaja Markku Autio on seurakunnan
kasvatustyön
tiimissä, ja näin panostus
on kasvatuspuoleen sekä
leirikeskusten toimintaan
ja markkinointiin. Hän tekee tätä kolmessa eri leirikeskuksessa, Honkiniemen

lisäksi Nurmon Lankarissa
sekä Peräseinäjoen Ahonniemessä.
Paljon tuli uutta
Markku Autio haluaa käyttää Honkiniemen hyväksi
omat vahvuutensa: liikunnan ja luonnon. Hän toivoo,
että tämä näkyy jo ensi
kesänä. Kesäksi jokaiseen
leirikeskukseen on tulossa
muun muassa frisbeegolfrata ja teemallinen pihaseikkailu.
Markku Autio sanoo, että
hänet on otettu hyvin vastaan Seinäjoen seurakunnassa.
- Kun olen lähtenyt esittämään omia ideoitani ja ajatuksia, mihin suuntaan lähtisin toimintaa kehittämään
ja muokkaamaan, sitä on
tuettu, sanoo Autio.
- Olen tehnyt aika monenlaista ja osaan monenlaista,
mutta Honkiniemessä vastaan on tullut myös ihan
uusia asioita. Kymmenessä vuodessa kaikki tietotekniikan ohjelmat olivat
muuttuneet ja matkailuun
liittyvät tietotekniset asiat
varausjärjestelmineen olivat uusia. Honkiniemi kuuluu Booking.comiin.
Retkiluistelurataa huolletaan säännöllisesti. Perinteisen ladut ovat nekin
hyvällä mallilla. Latua on
pikkuisen alle kolme kilometriä.
- Kun kevättä kohden
mennään, pyrimme lisäämään latuverkostoa ja muita luontoliikuntamahdollisuuksia, kertoo Autio.
Facebookissa tiedotetaan,
miten retkiluistelurata ja ladut ovat auki. On ollut mielenkiintoista nähdä, kuinka
nämä ovat kiinnostaneet
ihmisiä.
Juuri tuli puhelinsoitto,
jossa kysyttiin audienssia
Honkiniemeen ja erityisesti
haluttiin käydä kappelissa
häitä ajatellen. Honkiniemessä pidetään häitä, syntymäpäiviä, perhejuhlia ja

Leirikeskustoiminnanjohtajana Honkiniemessä aloitti elokuussa Markku Autio. Ruoka- ja
kokoussali on iso, jonne mahtuu parhaimmillaan noin 120 henkeä. Kasviseinä takana on
hieno
hyvinkin monenlaisia tilaisuuksia.
Myös matkailijoille
- Matkailijoille on tarjolla
loma-asunto- ja eritasoisia
huoneita. Nyt korona-aikaan emme ole pystyneet
tarjoamaan majoituspalveluja normaalilla tavalla,
mutta tulevaan uskoen kehitämme majoituspalveluja
toiminnan rinnalla.
- Täällä ovat hyvät mahdollisuudet niin hiihtää,
retkiluistella kuin lumikenkäillä, kehaisee Markku
Autio. Lumikenkiä on mahdollisuus vuokrata, samoin
Eslan kelkkoja, joilla voi
luistelun sijasta kiitää retkiluisteluradalla.

Honkiniemen salissa on
110 paikkaa ja kesäterassilla
on 60-70 hengelle lisätilaa.
Tilat ovat näin korona-aikana hyvät, koska ne voidaan
jakaa kahteen eri ryhmään.
Näin pystytään välttämään
kontakteja ja rytmittämään
ruokailuja, vaikka talossa
olisi paljonkin porukkaa.
Honkiniemeen pystyy majoittamaan kesäisin reilut
sata, mutta talvisin hieman
vähemmän.
Honkiniemen keittiössä
ahkeroi kolme henkeä, jotka tosin eivät kuulu Aution
alaisuuteen, joka vetää leirikeskuspuolta, jotta hänelle jää aikaa leirikeskuksen
kehittämiseen ja markkinointiin. Hyvää yhteistyötä
toki on puolin ja toisin. Toi-

Honkiniemen leirikeskuksessa näyttää lumiselta. Keskellä aluetta on kello ja kappeli, joka on rippikoululaisten käytössä ja sinne on tulossa häitä.

Seinäjoen seurakunnan Honkiniemen alue
useine rakennuksineen
on laaja ja monipuolisessa käytössä. Sen kehittämiseen satsataan.

mistossa on Aution lisäksi
yksi työntekijä ja lisäksi tulee tammikuun aikana tukityöllistetty.
Joulun alla hänellä oli kokeilumielessä netissä tarjolla Honkiniemen elämyslahjat, joita oli kolme erilaista.
Yksi oli kotaillallinen, toinen kalakaveriksi verkoille
ja kolmas jousiammuntaa.
Näitä on mennytkin ja niitä
toteutetaan kevään aikana.
Autio näkee luontoliikunnassa ja elämyksellisyydessä erilaisia kehitysmahdollisuuksia niin kesällä kuin
talvella. Tulevien vuosien
aikana kokeillaan rohkeasti
ja etsitään toimivia toimintamalleja.

Markku Autio kantoi lumikenkiä,
joita on vuokralla. Myös kelkkoja
vuokrataan.

Lakeuden Portti

6

Ossi Ojala aikoo kirkastaa SM-mitaliansa
Lehtimäkeläinen Ossi Ojala
aikoo kirkastaa tällä kaudella SM-pronssinsa. Jäällä
ajetaan kovaa, parhaimmillaan 160 kilometriä tunnissa. Kuva: Ossi Ojalan kuvaarkisto

Ojalan perheen esikoinen reilu 5-vuotias Eetu
nautti Kangaslammen
isoista
lumikasoista.
Kohta oltiin lähdössä
isän kanssa pilkille.

Suomen "kärkikahinoissa"
ajava lehtimäkeläinen Ossi
Ojala tähtää yhä korkealle.
Tämä jääradan SM-luokan
kuljettaja on valmis kauden
kisoihin, joista ensimmäinen on 12. helmikuuta Seinäjoella. Ojalalla on hyvä
harjoittelupaikka Lehtimäen kirkonkylässä, Kangaslammella, jossa on reilun
1600 metrin mittainen jäärata. Siellä oli esimerkiksi
muutama viikko sitten iso
joukko ajajia harjoittelemassa ympäri Suomea.
Seinäjoen kisoista viikko
eteenpäin kilpailut odottavat Orivedellä. Kilpailukalenteri näyttää sitten kisoja
Konnevedellä ja Kajaanissa.
Näin kilpailuja on neljässä
paikassa, kun viime kisakausi jäi vähän tyngäksi.
- Tavoitteet ovat kirkastaa
viime vuoden mitalia, joka
oli moottoripyörien jäärataajojen pronssi SM-luokassa,
sanoo Ojala.
Pari viikkoa ennen joulua
päästiin
Kangaslammen
jäälle ensimmäistä kertaa
harjoittelemaan. Tämä nyt
jo neljättä vuotta luvallisena ollut rata on hänen vanhempiensa mökkirannassa.
Aloitus vähän venyi, mutta joulun aikaan ei tullut
välipäätä, jota on tavannut
monena talvena olla. Pari
viikkoa on pystynyt harjoittelemaan ja sitten on tullut
lauhaa, joka on tietänyt ajo-

taukoa. Jääradan pitäminen
puhtaana on iso työ, koska
se pitää käydä heti lanaamassa, kun lunta satelee.
- Täällä on päässyt joka
viikonloppu
harjoittelemaan. Pidän tätä rataa auki
yhdessä isäni, Pertti Ojalan
kanssa.
Näin alkutalvesta rata pidetään vähän ylileveänä,
koska jäälle nousee herkästi vesi. Kun penkat kasvavat,
rata kapenee.
Lupa on ajaa radalla joulukuun alusta maaliskuun
loppuun. Hänen tietojensa
mukaan ainakin Seinäjoella
Kyrkösjärvellä on jäärata,
samoin Virroilla, Orivedellä, Valkeakoskella sekä Pihtiputaalla.
Parhaimpina vuosina kisoja on pystytty järjestämään
jopa seitsemällä eri radalla,
jolloin lähtöjä on ollut yksi
rataa kohden. Nyt tiedossa on neljä eri kisapäivää,
joiden aikana ajetaan kaksi
kilpailulähtöä SM-luokissa.
Startteja toteutuu tänä
vuonna toivon mukaan siis
kahdeksan.
Muun muassa sekä sääolosuhteet että korona ovat
vaikuttaneet siihen, ettei
kilpailujärjestäjiä ole yhtä
paljon kuin aiemmin.
Eri radoilla hyvä käydä
Pahimmat kilpailijat tulevat Seinäjoelta, joista yksi

kilpakumppani on Ossi Rantala. Vertti Takala on toinen,
joka tulee Keski-Suomesta.
Kallion veljekset ovat myös
kovimpia vastuksia, jos vain
ajavat.
Harjoittelun kannalta on
Ojalan mukaan hyvä, että
käy harjoittelemassa eri
radoilla. Niissä on aina eri
olosuhteet, joten oma tekeminen harjaantuu. Kilpailuolosuhteet ovat joka kilpailuaamu erilaisia, samoin
radat. Pikkupakkanen on
ihanteellisin ajokeli.
- Jää on parhaimmillaan
kirkasta teräsjäätä niin, että
se narskuu pyörien alla, kuvailee Ojala.
Kangaslammen jää on
nyt kohvajäätä, joka kuluu
äkkiä. Jäällä ajetaan kovaa,
viime vuonna Kajaanissa
hänelle mitattiin huippunopeus reilut 160 kilometriä
tunnissa. Keskinopeuskin
radalla oli 102 kilometriä
tunnissa.
Nyt 30-vuotias Ossi Ojala
edustaa Alavuden Seudun
Moottoripyöräilijöitä,
ja
ajotaival on ollut nousujohteinen, joten nytkin tähtäys
on ylöspäin.
Lehtimäen Rannankylässä
asuva Ojala on harrastanut
lajia yli kymmenen vuotta.
Kipinä tuli Ähtärissä ammattikoulussa ollessa, jossa
hän osallistui jääratakurssille. Siellä havaittiin jo tuolloin nuoren miehen taidot

ja innostettiin lajiin.
Kuntoa hän pitää yllä kesäisin maastopyöräillen ja
lenkkeillen, liikkumalla monipuolisesti. monipuolisesti. Ajamalla kehittyy myös
itse ajaminen.
Hän ajaa jääradan SMluokkaa kakspuolikkaalla
Hondalla, joka on vuodelta
2018. Moottoriin on tehty pieniä päivityksiä viime
kauteen verrattuna. Alusta
on sama ja sitä testataan,
josko siitä löytyisi vielä jotain entistä parempaa. Renkaissa on kaksi eri tekijää,
joista rankataan parhaat.
Moottorin ja iskunvaimentimien säädöistä vastaa Jarmo Niskanen, Turbotecilta.
Tämä jyväskyläläinen toimii
myös valmentajana.
Ojala tietää myös heikkoutensa. Hän harjoittelee
paljon ja ajaa harjoitteluissa kovaa. Se pitäisi onnistua
siirtämään myös kisoihin.
Näin on tosin monta kertaa
käynytkin.
Koko kaksilapsisen perheen tuki on vahva, samoin
ystävien ja sukulaisten tuki.
Nyt Ossi Ojala oli vapaapäivällä ja mukana Kangaslammella oli hänen reilun
viiden vuoden ikäinen poikansa Eetu, jonka kanssa
pilkittiin ja laiteltiin nuotio
sekä paisteltiin makkaraa.
Kovin halpaa ei ole harrastaa jäärata-ajoa, joten
tukijat ovat kullanarvoisia.
Yksi vahvimpia tukijoita hänelle on hänen työpaikkan-

sa Hot-Steel Oy, jossa Ojala
työskentelee koneistajana.
Sponsoreita on Hot-Steelin lisäksi Peta Ojala Oy,
Kummit, Letec Motors, Hiiltek Oy, Japo, Op Lehtimäki,
JMH Osat, Tmi Taneli Rantakangas, JML Sports, Tapio

Harvesters, ASMP, Motevix,
Tmi Ranso, Lehtimäen Pelti Ky, Lehtimäen sähkö Oy,
Hernesmaan Auto ja Osa,
Puutili Ky, Keratek Talotekniikka Oy, Tuurin Pyörä,
Neste Lehtimäki, Hierontapaja Tervaskanto, Kivimies
Infra ja Karin luomutila.

Kovin halpaa ei ajaminen ole, siksi tarvitaan sponsoreita,
joista Ossi Ojala on kiitollinen. Hän seisoi sponsoritaulun ja
ajokkinsa vieressä.
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Vahvistamme
lähipalveluita
Äänestä aluevaaleissa 23.1.

Maksaja: Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri
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204
Pirkko Oikari

Keskustan puoluesihteeri
Riikka Pirkkalainen
vierailee seutukunnallamme
sunnuntaina 16.1.2021. Mukana
myös piirin puheenjohtaja,
kansanedustaja Mikko Savola:

222

Juha Toivola
yrittäjä
Alavus

223
Teppo Toivola

toimihenkilö, yrittäjä
Kuortane

Aluevaalit 2022 •Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ennakkoäänestys 12.–18.1.2022. • Ulkomailla 12.–15.1.2022. Keskusta.fi

Muista äänestää aluevaaleissa.
Tulevissa aluevaaleissa valitaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon 59
jäsentä. Aluevaaleissa 2022
valittavien hyvinvointialueiden
valtuutettujen toimikausi alkaa
1. maaliskuuta 2022. Valtuuston toimikausi kestää neljä
vuotta. Aluevaltuusto päättää
koko Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023
alkaen. Tämä tarkoittaa sitä,
että hyvinvointialueen työntekijöitä tulee olemaan noin
9000 henkilöä ja vuodessa tähän käytetään rahaa noin 800
miljoonaa euroa.
Siksi onkin tärkeää, että me
saamme omalta alueelta mukaan edustajia, jotka ajavat
meidän seutukunnan asioita.
Koska valtuustoon valitaan 59
jäsentä, tulee valittavan edustajan olla sellainen henkilö,
joka pystyy luomaan kontakteja ja verkostoja myös oman
kunnan ympärille. Omat vahvuuteni ovatkin juuri laajat
verkostot ympäri maakuntaa.
Lisäksi toimin Seinäjoen Sairaanhoitopiirin valtuuston 2.
varapuheenjohtajana, joten
tulevan hyvinvointialueen asiat ovat minulle jo tuttuja. Tätä
kautta myös monet hyvinvointialueen toimijat ovat tulleet
minulle tutuksi.
Tulevaisuudessa onkin tärkeää, että alueellamme toimii
kattavat
terveyskeskuspalvelut, eikä reuna-alueita saa
unohtaa. Kuusiokuntien alueella onkin hyvin tärkeää se,
että kaikki palvelut eivät valu
Seinäjoelle. Tästä meidän on

pidettävä huolta ja luotava
Kuusiokuntiin sellainen malli,
joka palvelee mahdollisimman
hyvin alueemme asukkaita.
Vaativat erikoissairaanhoidon
palvelut voidaan keskittää Seinäjoelle, mutta perusterveydenhuollon palvelut kuuluu
meille jokaiselle lähipalveluna.
Mikäli uusi terveyskeskus on
rakennettava, on investointi
tehtävä viipymättä alueellemme ja siten turvaamme omalle
alueelle vuosiksi perusterveyshuollon palvelut.
Aluevaalit eivät ole mitkään
välivaalit, vaan nyt tarvitsemme jokaisen ihmisen äänen
alueemme ehdokkaille. Mikäli
emme saa Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen valtuustoon
jäseniä, niin ei meidän asioita
siellä kukaan tule ajamaan.
Muista käydä äänestämässä
aluevaaleissa !
Petri Juurakko

Aluevaaliehdokas 356

Kaikille tärkeät…
A L U E VA A L I T
KANATTAA OTTAA TODESTA !
Tämän vuosituhannen alusta
alkaen, on neljän eri Suomen
hallituksen suunnitellulla valmisteltu sosiaali-, terveydenhuollon- ja pelastutoimen kokonaisuudistusta. Yleisesti on
tiedostettu kyseessä olevan

vain SoTe-palvelujen uudistus.
Mutta kokonaisuuteen sisältyy
yhtä tärkeänä myös PELASTUSTOIMI.
Uudistus saavuttaa ensimmäisen lakipisteensä 23.1.2022.
Silloin on varsinainen äänestyspäivä, jolloin valitaan
kaikille Suomen 21:lle hyvinvointialueelle aluevaltuustot.
Ennakkoäänestysaika on 12.
-18.1.2022.
Helsinkiläiset eivät pääse
äänestämään. Näin siksi, kun
Helsinki ei muodosta hyvinvointialuetta eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen.
Pääkaupungissa sosaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta vastaa jatkossakin
kaupunki.
Esimerkiksi EP:n kunnassa kirjoilla oleva, 18-vuotta täyttänyt asukas saa äänestää EteläPohjanmaa hyvinvointialueelta
ehdokkaana olevaa henkilöä.
Aluevaaleissa on kyse meille
jokaisen elämässämme tarvitsemista palveluista.Kokonaan
uusi hallinto kokonaisuus.
Vaaleissa valitut valtuutetut
päättävät hyvinvointialueillaan
lähipalvelujen järjestämisestä
vuoden 2023 alusta alkaen.
Näitä aluevaltuuston päättämiä toimintoja ovat: Perusterveydenhuolto. -Erikoissairaanhoito. -Sosiaalihuolto. -Lasten,
nuorten ja perheiden palvelut.
-Ikääntyneiden palvelut. -Työikästen palvelut. -Mielenterveyden- ja päihdepalvelut.
-Vammaispalvelut. -Oppilas- ja
opiskelijahuolto. Hyvinnoinnin
ja terveyden edistäminen. -Pelastustoimi.
Kuten aluevaltuustojen päät-

tämistä tehtävistä käy ilmi, niin
vaaleissa voi vaikuttaa kaikille,
jokapäiväsessä
elämässämme tarvitsemiimme tärkeisiin
asioihin - palveluihin. Ennen
kaikkea niiden saatavuuteen ja
toimivuuteen, tasapuolisesti
koko hyvinvointialueellamme.
Siksi saakin ihmetellä, että äänestämisen aktiivisuuudesta
tehdyt kallubit lupaava äänestys prosentiksi jopa alle 40%.
On vahinko jos suomalaiset
eivät arvosta aluevaaleja. Onhan kysäässä meiille jokaiselle
arkisessa elämässämme tarvitsemat tärkeimmät palvelut.
Ja varmasti ehdokkaaksi
suostuneiden joukossa on sellaisiakin henkilöitä, jotka ovat
toiminnallaan jo todistaneet,
että rohkenevat puolustaa tavallisen ihmisen tarpeita. Politikointi kannattaa unohtaa.
Äänestetään sitä ehdokasta,
joka tiedetään toimivaksi!
Aluevaltuustojen toimikausi
on neljä vuotta ja toimikausi
alkaa 1.3.2022.
PENTTI HAUTALA

YHDESSÄ LUOMME
KESTÄVÄT
PALVELUT – LÄHELLE IHMISIÄ
Käsillä on yksi Suomen historian merkittävin hallinnollinen
uudistus. Tulevan uudistuksen
tavoitteena on luoda sellaiset
sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen raken-

teet, joilla voidaan turvata
yhdenvertaiset ja laadukkaat
palvelut sekä parantaa niiden
saatavuutta. Nyt aluevaaleissa
valitut valtuutetut päättävät
hyvinvointialueiden lähipalveluiden järjestämisestä eli siitä, miten sosiaali-, terveys- ja
pelastuspalvelut toteutetaan
uudistuksen myötä Etelä-Pohjanmaan maakunnassamme
vuoden 2023 alusta alkaen.
Yhdessä ja hyvällä yhteistyöllä
hyvinvointialueemme sote- ja
pelastusalan ammattilaisten,
järjestöjen ja asiakkaiden kanssa rakennamme laadukkaat
ja kestävät palvelut. Meidän
hyvinvointialueella tulee edelleen mahdollistaa ja vahvistaa
yhteistyötä asiakkaiden ja eri
alojen ammattilaisten kanssa.
Otetaan käyttöön maakunnassa ja valtakunnallisesti jo
vuosia kehitettyjä hyviä yhteistoiminnan käytäntöjä, joilla
saadaan palvelut toteutettua
inhimillisesti ja taloudellisesti. Tämä on mahdollista, sillä
sosiaalityön ammattilaisena
minulla on ollut mahdollisuus
työskennellä
Etelä-Pohjanmaalla ja Väli-Suomen alueella
monitoimijaisissa tiimeissä ja
verkostoissa lähes 25 vuoden
ajan. Kokemusta on karttunut
työikäisten, lapsiperheiden ja
ikäihmisten palveluista sekä
asiakas- että kehittämistyössä.
Ensisijainen säästötoimenpide
ei saa olla palveluista leikkaaminen, vaan ratkaisut tulee
hakea eri toimijoiden välisestä
yhteistyöstä ja käytännöistä.
Kokonaisuudessa tulee huomioida kuntiin jäävät palvelut,

kuten sivistystoimi ja työllisyyspalvelut sekä järjestöjen
ja kokemustoimijoiden monipuolinen toiminta.
Lähipalvelut tulee turvata
maakunnan asukkaille. Palvelutarjonnassa voidaan hyödyntää kasvokkaisten palveluiden
lisänä sähköisiä ja liikkuvia
palveluita, joita on kehitetty
ja kehitetään edelleen hyvinvointialueen valmistelun alla
olevissa hankkeissa. Maakunnassamme tarvitsemme soteja pelastusalan palveluihin
tekijöitä, että voimme taata
uudistuksen tavoitteiden mukaisesti yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut. Meillä on
sosiaali- ja terveyspalveluissa
vakava työvoimapula, joka heikentää saatavilla olevia palveluita. Riittävällä ja ammattitaitoisella henkilöstöllä taataan
palveluiden saatavuus sekä
asiakas- ja potilasturvallisuus.
Meidän on varmistettava, että
hyvinvointialueemme on vetoja pitovoimainen työnantaja
ammattilaisille työn vaativuutta vastaavalla palkkauksella ja
hyvällä henkilöstöjohtamisella. Ammattilaisten työhyvinvointi on laadukkaan palvelutason edellytys ja tähän tulee
panostaa.

Maarit Pasto
aluevaaliehdokas (kesk.)
yhteiskuntatieteiden maisteri,
sosiaalityöntekijä,
Seinäjoki
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Hyvinvointi-ilta

Torstaina 13.1.2022 klo 18.00
Keskustelua SOTEsta ja pelastustoimesta.
Asiantuntijoina verkkotapaamisessa:
Tero Järvinen (sairaanhoitopiirin johtaja, Vate:n puheenjohtaja)
Harri Setälä (pelastusjohtaja)
Juha Viitasaari (Kuusiolinnan toimitusjohtaja)
Jarmo Korhonen (SOTE asiantuntija)

162

Maksaja Lasse Anttila

Tilaa Teams linkki ja
osallistu keskusteluun:
lamminmaki.jorma@gmail.com

Lasse Anttila
Lähipalvelut kaikille omassa
kunnassa
Maksaja: S. Hiironniemi

Silja Hiironniemi
Varatuomari, eläkeläinen,
kaupunginvaltuutettu,
Alavus, Etelä-Pohjanmaa

Kokemusta on!

Toimin sen puolesta, että sosiaalija terveydenhuollon peruspalveluja
vahvistetaan.
Kun ikäihmisen kotona
pärjääminen vaikeutuu, hänen
pitää saada kotihoitoa tarpeidensa
mukaan.

168

Ks.lisää: https://facebook.com/SHiironniemi

134

Perustason terveyspalvelut
on säilytettävä myös pienissä
kunnissa, maaseudulla.
Ääni minulle, on EI-ääni
maakuntaverolle

Marita Mäki-Kahra
https://vaalit.kd.fi/2022/nayta/12765/
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Poikkeuksellisen merkittävä uusi vuosi
Uusi vuosi käynnistyi perinteisesti Tasavallan presidentin pitämällä puheella.
Maailmanpoliittinen tilanne
on poikkeuksellisen kiristynyt. Suurvaltapolitiikka on
läsnä myös meillä Suomessa.
Retoriikka on koventunut ja
venäläinen etupiiriajattelu
palannut. Tätä Suomi, osana
läntistä turvallisuusyhteisöä
ei voi hyväksyä.
Eduskunta hyväksyi viime
vuonna yksimielisesti selonteot ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä puolustuksesta.
Toimin näitä valmistelevassa
parlamentaarisessa seurantaryhmässä varapuheenjohtajana. Selonteot tunnistavat
hyvin nyt käytävän keskustelut. Siinä nojataan vahvasti
YK:n EU:n ja Naton kanssa
käytävään yhteistyöhön, sekä
monen- ja kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin.
Joulun alla tehty uusien F-35
monitoimihävittäjien hankintapäätös oli merkittävä.
Sillä varmistetaan ilmapuo-

lustuksemme ajanmukaisuus
useiksi kymmeniksi vuosiksi
eteenpäin. Merivoimiemme
aluskantaa uusitaan ja maavoimien hankintoja toteutetaan määrätietoisesti.
Kaiken perustana on kuitenkin käytännönläheiset yhteistyösuhteet ja dialogi kaikkiin
ilmansuuntiin, sekä vahva ja
itsenäinen yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuva maanpuolustus. Tämän merkitys korostuu tänä
vuonna entistä vahvempana.
Jokainen suomalainen on
isänmaamme puolustaja.
Paikallisesti
ratkaisemme
heti tammikuussa ketkä ovat
päättämässä yhteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluistamme sekä pelastustoimen tehtävistä.
Keskusta on sitoutunut puolustamaan
lähipalveluita.
Tähän tehtävään listaltamme
löytyy kiistatta monipuolisin
joukko. Kun kilpailijamme
puhuvat valtapolitiikasta ja

hallinnon byrokratiasta me
puhumme lähipalveluista.
Paras tae turvata oma terveysasema ja lähipalvelut on
äänestää oman seudun keskustalaista ehdokasta. Paras
tuntemus oman seudun arjesta ja elämästä on lähellä
asuvilla ihmisillä.
Uusi aluevaltuusto on erityisen ratkaisevassa asemassa
siinä, minkälainen palveluverkko ja toimintakulttuuri
alueellemme muodostuu.
Edustus on toimiva silloin,
kun se edustaa tasaisesti
koko maakuntaa maakuntakeskuksesta reunimmaiseen
pitäjään.
Vuodesta 2022 tulee monin
tavoin poikkeuksellisen merkittävä vuosi. Pidetään huolta toisistamme. Hyvää uutta
vuotta ja ollaan yhteydessä.
Mikko Savola
Kansanedustaja (kesk.)
Ähtäri

Ikäihmisten kattavilla
palveluilla arvokas ja
turvallinen
vanhuus

260
EILA KOSKINEN
lastenhoitaja, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu
Laaja kokemus yhteisten asioiden hoitamisessa
• Kolme kautta maakuntahallituksessa
• Kaupunginvaltuuston 2 varapuheenjohtaja
• Herastuomari

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
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TOIMINTA, JÄRJESTÖT

TOIMINTA, JÄRJESTÖT

TOIMINTA, JÄRJESTÖT

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY Lounastreffit Mäyryn
Nesteellä to 13.01.-22 klo 13.00. Tervetuloa
Kuortaneen Latu ry. Lumikenkäretki/maastovaellus su 16.1.2022
klo 10. Pakkasraja -15. Reitti: Lepistö (Haverintie 25, Kuortane)
- Anssin laavu. Osallistuminen ei edellytä Ladun jäsenyyttä. Tervetuloa!
Eläkeliiton Kuortaneen yhdistys ry."Senioreiden digikahvila" 18.1
ja 25.1. klo 10-13 Oma Sp:n kokoustilassa, Keskustie 40. Digikahvila kaikille avoin ja ilmaisia, kahvitarjoilu. Ota mukaan digipuhelin/
tabletti. Järjestää Leader Kuudestaan ry. Tule mukaan!
Voimaa Vanhuuteen Liikuntaryhmä Veistornin toimitilassa to
13.01.klo 12-13.30 Tervetuloa vakituiset ja uudetkin

ALAVUDEN KRISTILLISET ELÄKELÄISET ry:n ilmoitettu kuukausitilaisuus to 13.1.2022 klo 12.00 Alavuden Helluntaiseurakunnan
takkahuoneessa, osoite Viistie 1 Alavus. ON PERUTTU ”Avi kieltää kaikki sisätiloissa järjestettävät tilaisuudet joihin osallistuu yli
20 (kaksikymmentä) henkilöä”
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: Koronatilanteen pahennuttua alueellamme ja Omikron-variantin ennennäkemättömän leviämisvauhdin vuoksi Nyrkki suosittelee kaiken aikuisten ryhmäharrastustoiminnan tauottamista. Töysän yhdistyksessä eivät siksi
toimintaryhmät kokoonnu toistaiseksi. Pahoittelumme, katsotaan,
miten terveysturvallisesti voimme taas kokoontua porukalla. HYVÄÄ UUTTA VUOTTA kaikille!
Muistiyhdistys Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkujan kerhohuoneella torstaina 13.01.2022 klo14-15.30.Tervetuloa mukaan uudet ja entiset toivottaa Liisa ja Aila.
Suomenselän Invalidit ry: tammikuussa ei bocciaa eikä kerhoa.
Kuortaneen Kokoomus ry: Aluevaaliehdokkaat Annu ja Riikka tavattavissa Kuortaneen K-marketin pihassa pe 14.1. klo 15-18 ja la
15.1 klo 10-14. Tervetuloa keskustelemaan vaaliasioista.

Eläkeliiton Alavuden yhdistys järjestää kevätmatkan ihastuttavaan ja idylliseen Slovenian Portoroziin 3.-10.5.2022 (8 päivää
tiistai-tiistai). Matka sisältää meno-paluu bussikuljetuksen HkiVantaalle, Finnairin reittilennot Hki-Ljubjana-Hki, 7 yön majoituksen Portorozissa Hotelli Riviera**** 2-h huoneessa puolihoidolla,
Prehistoric Sea altaiden ja Sea Spa lämmitettyjen merivesialtaiden käytön, Izola ja Koperin puolipäiväretken sekä matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan. Lisämaksusta 1-hh 195€ sekä
ruokajuomat päivällisellä. Lisäksi on runsas retkitarjonta mm. tippukiviluolat, viinikellarit, Venetsia, Pira, Istria, Slovenian Alpit ja
Bled-järvi. Matkan hinta 995€/hlö (30 hlöä) - 975€/hlö (40hlöä).
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 13.1.2022 mennessä Reijo Koivuniemi 0400 361011 ja reiska.koivuniemi@gmail.com.
ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KOKOUS 17.1 KLO 11 KULTTIKSELLA ,TUO KALAJOEN TUKILOMA HAKEMUKSESI KOKOUKSEEN TAI
MINULLE KOTIIN TAI POSTITSE 17.1 MENNESSÄ. JUMPPA ALKAA
17.1 KLO 10 KULTTIKSELLA MONITOIMISALISSA JA JATKUU MAANANTAISIN. HYVÄÄ UUTTA VUOTTA !
Tohnin Metsästysseura ry. Hirviporukka järjestää hirvipeijaiset
kevät talvella, JOS korona tilanne sen sallii. Seurataan tilannetta
ja ilmoitellaan asiasta t: Hirviporukka.

Eläkeliitto Alavuden yhdistys,Tammikuun kuukausi/muistotilaisuus Jokivarren Ns:lla perutaan/siirretään koronarajoitusten takia.
Suomenselän Samoilijat Opastettu lumikenkäretki Ähtärin Kierinniemeen su 23.1. klo 13-15. Hinta 25 €, lapset alle 15 v. 10 €.,
sis. opastuksen, lumikengät ja sauvat, kuumaa juomaa ja pieni
retkieväs. Ilmoittautumiset 22.1. klo 18 mennessä: kati@polunlumo.fi / p. 050 521 1704. Lisätiedot: Suomenselän Samoilijoiden
Facebook-sivut.

ALUEVAALIT 2022 ALAVUDEN KAUPUNGISSA

Jääkiekko
Pelilista: viikko 2 Alavus Areenalla

info@lakeudenportti.com
ŶŶĂŬŬŽććŶĞƐƚǇƐ<ƵůƩƵƵƌŝŬĞƐŬƵŬƐĞƐƐĂũĂdƂǇƐćͲƚĂůŽůůĂϭϮ͘Ͳϭϴ͘ϭ͘ϮϬϮϮ͘

Pe 14.1. klo 19:00 M II div: APV-Kraft

Vaalipäivän äänestys
ůƵĞǀĂĂůŝƚƚŽŝŵŝƚĞƚĂĂŶsunnuntaina 23.1.2022 klo 9-20ũŽŬĂŝƐĞƐƐĂŬƵŶŶĂƐƐĂććŶĞƐƚǇƐͲ
ĂůƵĞŝƩĂŝŶ͘ ćŶŝŽŝŬĞƵƚĞƩƵƐĂĂććŶĞƐƚććǀĂŝŶƐŝŝŶćććŶĞƐƚǇƐĂůƵĞĞƐƐĂ͕ũŽŬĂŵĂŝŶŝƚĂĂŶ
ććŶĞƐƚćũćůůĞƉŽƐƟƚĞƚƵƐƐĂŝůŵŽŝƚƵƐŬŽƌƟƐƐĂ͘

La 15.1. klo 12:15 U11: APV-KieHa (pienpelinä)
klo 13:15 U14 AA: APV-Virkiä
klo 16:00 N SM liiga, alempi: APV-Lukko
klo 18:45 U17 ylempi: APV-Pyry
Su 16.1. klo 14:00 U17 ylempi: APV-KooVee

ćŶĞƐƚǇƐĂůƵĞ


ćŶĞƐƚǇƐƉĂŝŬŬĂ
ϬϬϭůĂǀƵƐƉŽŚũŽŝŶĞŶććŶĞƐƚǇƐĂůƵĞ ůĂǀƵĚĞŶůƵŬŝŽ
ϬϬϮůĂǀƵƐĞƚĞůćŝŶĞŶććŶĞƐƚǇƐĂůƵĞ ůŝŶŬĞŝŶŽƚĂůŽ
ϬϬϯdƂǇƐć


dƂǇƐćͲƚĂůŽ

Koronan aiheuttamat muutokset mahdollisia!

Alavuden keskusta-asukkaille tarjoutuu
mahdollisuus valokuituun
ElmoNet (ent. Pohjois-Hämeen Puhelin) kartoittaa
Alavuden keskusta-alueen
asukkaiden ja yritysten
kiinnostusta liittyä toimintavarmaan valokuituun. Ennakkomyynti on käynnissä
ja ennakkotilausaikaa on
tammikuun 2022 loppuun
asti.
Rakentamispäätös
edellyttää riittävän määrän
ennakkotilaajia, ja mikäli
tämä täyttyy, aloitetaan rakentaminen roudan sulettua toukokuun lopulla.
Herättänyt alavutelaisten
kiinnostuksen jo ennakkoon
Valokuituverkon on tavoite kattaa pari tuhatta
paikallista omakotitaloa,
huoneistoa tai yritystilaa.
Valokuituverkon laajentamiskartoitukseen Alavudelle on kaksi pääsyytä: Ensinnäkin alueen asukkailta on
tullut ennakkoon tiedusteluja valokuituverkkoon
liittymisestä.
Toisekseen
ElmoNetillä on valmiina
runkoyhteydet Alavuden ja
Ähtärin keskustoihin. Alavus on alueena valokuidun
rakentamiseen kannustavaa, sillä alue on sopivan
taajaan rakennettua eikä
maastokaan aseta suuria
haasteita. Viime vuosina
kiinnostus valokuitua kohtaan on kasvanut huimasti.

Datamäärät kasvavat hurjaa vauhtia
Liikenne- ja viestintäviraston kesällä julkaiseman
selvityksen mukaan tietoliikenteen määrä on kasvanut
vuoden aikana Suomessa
noin 60 %. On myös arvioitu, että tietoliikenteen
määrä kasvaisi vuodesta
2020 vuoteen 2030 noin
150-kertaiseksi. Valokuitu
varmistaa katkeilemattoman nettiyhteyden pitkälle
tulevaisuuteen.
Voidaan
sanoa,
että valokuitu palvelee
kahta nykyihmisen perustarvetta: nopeutta ja ekologisuutta. Valokuituyhteys
tuo palvelut ihmisten ulottuville
salamannopeasti
paikasta riippumatta ja on
samalla hiilijalanjäljeltään
hyvin pieni. Siinä mielessä
olemme myös hyvin vihreä
yhtiö, Jari Liski toteaa.

Viimeisen kahden
vuoden aikana etätyöskentelystä on tullut arkipäivää
niin yleisesti kuin omassakin yrityksessämme. On
huomattu, että mobiilinetti
ei ole se väline, jolla töitä
pystyy oikeasti tekemään,
kuvailee ElmoNetin myyntijohtaja Jari Liski syitä valokuidun kiinnostuksen kasvulle.

Tulevaisuudessa
resoluutio voi olla jopa kahdeksan kertaa HD:tä korkeampi, mikä aiheuttaa huiman tietoliikenteen kasvun.
Valokuitu vastaa netin ja
kaapeli-TV:n käytön tarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Valokuidun käyttöikä on
noin 50 vuotta, kun otetaan
huomioon myös tarpeiden
kasvu tulevaisuudessa. Va-

Lisääntynyt videoiden katselu on yksi suurimmista
syistä tietoliikenteen määrän kasvuun. Videoiden
katselu kattaa nykyiselläänkin lähes 80 % kaikesta
tietoliikenteestä. Suosittujen suoratoistopalvelujen,
kuten C Moren, Netflixin
ja Viaplayn HD-resoluutio
asettaa jo nykyisellään mobiiliverkot koville.

lokuidun teknistä käytön
ylärajaa ei nykytekniikalla
ole edes vielä mahdollista
saavuttaa, Liski sanoo.






<ćǇŶƟŽƐŽŝƚĞ
<ŝƌŬŬŽƟĞϭϮ͕ůĂǀƵƐ
KŬƐůĂŵŵŝŶƟĞϵ͕ůĂǀƵƐ
ZĂŶƚĂƟĞϮ͕dƂǇƐć
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ƚŽŬƐĞŶŬŽƌŽŶĂŽŚũĞŝƐƚƵŬƐĞŶŵƵŬĂĂŶ͘KƚĂŵƵŬĂĂƐŝććŶĞƐƚǇƐƉĂŝŬĂůůĞŚĞŶŬŝůƂůůŝƐǇǇƐƚŽĚŝƐƚƵƐ͕ ũŽŬĂ ǀŽŝ ŽůůĂ ƉŽůŝŝƐŝŶ ŵǇƂŶƚćŵć ŚĞŶŬŝůƂŬŽƌƫ͕ ƉĂƐƐŝ͕ ĂũŽŬŽƌƫ ƚĂŝŬŬĂ ǀĂƐƚĂĂǀĂ
ŬƵǀĂůůŝŶĞŶĂƐŝĂŬŝƌũĂ͘
ůĂǀƵĚĞůůĂϵ͘ϭϭ͘ϮϬϮϭ
<ĞƐŬƵƐǀĂĂůŝĂůĂƵƚĂŬƵŶƚĂ
ǁǁǁ͘ǀĂĂůŝƚ͘Į
ǁǁǁ͘ĂůĂǀƵƐ͘Į

Ennakkotilaajan hinta Alavuden
keskusta-alueelle
on 1750 €. Tammikuun
loppuun kestävän ennakkotilausajan
päätyttyä
valokuituun voi edelleen
liittyä 250 € korkeammalla
jälkiliittyjän hinnalla, mikäli
hanke toteutuu.
Lisätietoja: Alavuden ennakkomyyntisivu https://
elmonet.fi/valokuitu/alavus/
Jari Liski
myyntijohtaja
jari.liski@elmonet.fi
GSM: 044 746 4231

julkaisijasta:
ElmoNet on alueellinen valokuiturakentaja, joka tuo varmatoimisen valokuidun kyliin,
koteihin ja kuntiin. Toimimme
Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan alueilla.
Takanamme on yli 120 vuotta
historiaa ja aiemmin meidät
tunnettiin nimellä Pohjois-Hämeen Puhelin. Olemme vakavarainen ja asiakasomisteinen
yhtiö. Paikallisena palveluna
meiltä saa myös valokuidun
päälle tuotettavat palvelut kuten kaapeli-TV:n ja viihteen.
Autamme kyläyhdistyksiä valokuiturakentamisen Ely-hankkeissa, taloyhtiöitä omissa
nettitarpeissaan ja Tampereen
talousalueella toimimme lisäksi operaattoreiden tukena.
Palveluksessamme on noin 50
henkeä ja olemme Elmon (ent.
Tampereen Puhelin) emoyhtiö.

Kuitua Alavudelle
Valokuidun kartoitus Alavudella on hyvässä vauhdissa
ja ennakkotilaaja etu on voimassa vielä tammikuun
ajan. Tutustu valokuituun ja tule kuulemaan ja keskustelemaan kuinka valokuiturakentaminen mahdollisesti
etenee keväällä 2022.

⨖
Ti 18.1. klo 18-19
ElmoNetin Teams-tuokio!
/LLW\WHDPVLLQHOPRQHWÀWHDPV

03 486 4300

DVLDNDVSDOYHOX#HOPRQHWÀ
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HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKORJAAMO

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

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

040 665 2070
DGZRRGȴ

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO

PELTISEPÄNTYÖT

Katja Urrila luotsaa
Mikrosta Milliin

Lutran remontti alkaisi
maaliskuussa

Alavuden ja Kuortaneen
alueen yrityksien kasvun
ja kehittämisen tueksi on
käynnistynyt Mikrosta Milliin-yrityskehityshanke, jonka projektipäällikkönä aloitti Katja Urrila tammikuun
kolmantena päivänä.
Vuoden kestävässä koordinointihankkeessa
kootaan yritysten kehittämistarpeita sekä etsitään uusia
markkinoita ja yrittämisen
mahdollisuuksia mikro- ja
pienyritysten liiketoiminnan suunnitelmallisuuden
ja yritystalouden osaamisen lisäämiseksi hankkeen
järjestämissä tilaisuuksissa. Suunnitelmallisuuteen
opastaminen
parantaa
yritysten valmiuksia hakea
yrityksen kehittämiseen julkisia avustuksia tai valmistautua omistajan- tai sukupolvenvaihdokseen.
Hankkeeseen osallistuvat
yritykset verkottuvat, saavat vertaistukea ja kehittävät yritysten välisiä suhteita. Hankkeen puitteissa
järjestetään infotilaisuuksia
yrittäjien tarpeisiin perustuvista asioista. Infotilaisuuksien jälkeen tarvittaessa opastetaan yrittäjät
asiantuntijoiden palvelujen
piiriin päivittämään ja hienosäätämään liiketoimintasuunnitelmaansa.
Erityishuomion hankkeessa saavat turvealan yrittäjät,
joiden toimintaedellytykset
ovat heikentyneet päästövähennysvaatimuksista
johtuen. Hankkeen toimet
kohdistuvat Alavuden kaupungin ja Kuortaneen kunnan alueella toimiviin yrityksiin.
Hankkeen rahoittajina
ovat Leader Kuudestaan ry,

Kuortaneen kunta, Alavuden Kehitys Oy sekä Töysän
ja Kuortaneen Säästöpankkisäätiöt.
Projektipäällikkö Katja
Urrilalla on monipuolinen
kokemus yritystoiminnasta;
hän on toiminut yrittäjänä
omassa palvelualan yrityksessään sekä yritysneuvonnan erilaisissa tehtävissä.
- Ymmärrän pienyrittäjän
huolia ja haasteita. Kehittyminen on kuitenkin tärkeää
pienellekin yrittäjälle. Haluan olla yrittäjien tukena
ja auttaa heitä näkemään
liiketoiminnassaan kehittymisen mahdollisuuksia,
Katja Urrila toteaa uudesta
työstään.
Projektipäällikön toimisto
sijaitsee Alavus Fasadin toisessa kerroksessa Alavuden
Kehityksen toimitiloissa. Lisäksi hän toimii osan ajasta
Kuortaneella.
Alavuden Kehitys Oy:n
yritysasiantuntija
Mauri
Haapasaari ja Kuortaneen
kunnan elinkeinovastaava
Aapo Petäjäniemi ovat tyytyväisiä hankkeen käynnistymiseen. Projektipäällikkö
tuo lisäkapasiteettia yrityspalveluiden ja yritysten väliseen yhteydenpitoon ja
auttaa suuntaamaan palve-

Kuortaneen Urheiluopistolla otetussa kuvassa ovat
Mauri Haapasaari, Katja
Urrila ja Aapo Petäjäniemi

Alavuden
Kunto-Lutran
remontin toivotaan pääsevän alkuun maaliskuussa.
Hankkeessa on suunnittelu
viivästynyt, joten uimahallia päästään aloittamaan
ajateltua aikataulua myöhemmin.
Uimahallin urakkatarjousten pitäisi tulla 8. helmikuuta mennessä, jos siihen

AUTOHUOLTO / RAKENNUSTYÖT

ei tule viivästyksiä. Teknisen
johtajan Timo Myllymäen mukaan urakoitsijasta
sitten riippuu, koska aloitetaan. Jos kaikki menee
suunnitellusti, työt alkaisivat maaliskuussa.
Yksi tavoite on, että urakat
olisi päätettävissä kaupunginhallituksessa 14. helmikuuta.

Kunto-Lutran remontin tieltä on
hyvissä ajoin varastoitu suojaan
julkisivuikkunnassa ollut Lutra
Lutra, lasitaiteilija
Raija Oravan lyijylasiteos.

luita laajemmalle joukolle
yrittäjiä.
- Kannustamme yrittäjiä
rohkeasti mukaan Mikrosta
Milliin-hankkeen toimiin.
Projektipäällikön kautta on
saatavissa erinomainen tie-

Omatoimikirjastot
Alavudelle ja Töysään
Omatoimiasiointi otetaan
käyttöön Alavuden pääkirjastossa ja Töysän kirjastossa 8.2. alkaen.
Omatoimiajan käyttöönotto
tarkoittaa sitä, että kirjastoihin pääsee jatkossa myös
silloin, kun henkilökunta ei
ole kirjastossa paikalla.
Omatoimiajat mukaan
lukien kirjastoihin pääsee
jatkossa ma-to 9-21 ja pesu 9-19. Henkilökunnan
palveluaikoihin on tulossa
vain pieniä muutoksia.
Omatoimikirjaston palvelut saa käyttöönsä allekirjoittamalla käyttösääntösopimuksen kirjastossa
henkilökunnan ollessa paikalla. Alle 15-vuotias asiakas
pääsee omatoimikirjaston
käyttäjäksi tulemalla alle-

kirjoittamaan sopimuksen
yhdessä huoltajan kanssa.
Tämän jälkeen kirjastoon
pääsee näyttämällä kirjastokorttia ovella olevaan
lukijaan ja naputtelemalla
siihen pin-koodin.
Kirjastossa voi omatoimiajalla lainata ja palauttaa
automaateilla, lainata varaamaansa aineistoa, lukea
lehtiä, käyttää tietokonetta tai vaikka työskennellä.
Kirjaston palvelut, jotka
edellyttävät henkilökuntaa
esimerkiksi uuden kirjastokortin hankinta, tulostus ja
kopiointi, eivät ole mahdollisia omatoimiaikana.
Omatoimikirjaston asiakkaaksi voi rekisteröityä jo
etukäteen tammikuun aikana.

tämys muun muassa investointi- ja kehittämisavustuksista. Lisäksi tavoitettavissa
on laaja yhteistyöverkosto
yhden kontaktin kautta,
toteavat Haapasaari ja Petäjäniemi.

Alavuden pääkirjastossa ja Töysän kirjastossa otetaan käyttöön 8. helmikuuta omatoimiasiointi. Kirjastosta voi lainata
kirjoja tai lukea lehtiä vaikkapa sunnuntaina.
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240 Kaisa 246

Helena
Hautakangas
Ähtäri

Javanainen
Alavus

254

Kari
Kivinummi
Ähtäri

260

Eila
Koskinen
Alavus

273

Jorma
Mäkiranta
Alavus

282

Antti
Piipponen
Soini

291

Jorma
Saarimäki
Kuortane

Tarja
Ylimäki

304

Alavus

Niina
Ylinen

305

Ähtäri

SDP ehdokkaat Kuusiokuntien alueella

Tule tapaamaan ehdokkaitamme
Makkaratarjoilu (säävaraus)

Ähtäri K-Supermarket Mainio pe 14.1.2022 klo. 17.00 - 19.00
Alavus Ruusutupa la 15.1.2022 klo. 11.00 - 13.00

Ähtärin eläinpuisto ei ole ollut hukkainvestointi
Radio Toiskan vetäjänä Heikki Makkonen teki mielenkiintoisia haastatteluja. Ähtärin
historia kiinnostaa häntä tänäkin päivänä

Mitä olisi Ähtäri ilman eläinpuistoa ja matkailua, joka
piristää ähtäriläisiä kaupan- ja palvelualan yrityksiä. Tätä mieltä oli Ähtärin
elinkeinopäällikön
virasta
2011 eläkkeelle jäänyt Heikki
Makkonen. Hän oli osa-aikaisesti vielä vetämässä elinkeinotointa maaliskuusta 2016
heinäkuuhun 2018, kun kutsu kuului ja tarvittiin sijaista.
Makkonen oli Ähtärin ääni
paikallisradio Toiskassa, joka
loppui loppiaiseen 2004.
Heikki Makkonen on koko
elämänsä saanut laulaa Keski-Suomen kotiseutulaulua.
- Kouluaikana en edes
tiennyt Vaasan marssista.
Olin töissä Pihtiputaalla kansalaisopiston rehtorina ja
Hankasalmella vastaavassa
tehtävässä, joissa laulettiin
Keski-Suomen kotiseutulaulua, kertoo Makkonen.
Niin tehdään Ähtärissäkin,
jonne hän tuli vuonna1984.
Ähtärissä useimmiten lauletaan molempia lauluja rinnakkain.
Kun Makkonen tuli Ähtäriin, elettiin Hannu Marttalan
johtajakautta. Legendaarinen
kunnanjohtaja Väinö Jaakolakaan ei jäänyt vieraaksi, sillä
Makkonen haastatteli eläinpuiston perustajaa Toiskan
aikaan.
Tuohon haastatteluaikaan
eläinpuisto täytti 20 vuotta. Eläinpuisto täyttää ensi

vuonna jo 50 vuotta. Tunnin
haastattelunauha on yhä tallella. Tuossa haastattelussa
kerrattaan, niin ammattikoulun tulo, aluesairaalan perustaminen kuin matkailun
alkukin.
Toiskan nauhat hän kantoi
aikanaan kotiinsa Niemisvedelle.
- Niitä ei ole ollut aikaa arkistoida, mutta tallessa nauhat
ovat. Aina ei voi olla varma,
onko sisältö juuri sitä, mitä
nauhan päällä lukee. Musiikkia nauhoitettiin vähän mihin
sattui, sanoo Makkonen.
Matkailusta iso hyöty
Ähtärin kaupunki on voinut
vaikuttaa matkailun kehittämiseen ja näin on Makkosen
mukaan pitänytkin tehdä.
Hän toivoo, että joku tekisi
tutkimuksen eläinpuiston rahavirroista vuosien saatossa.
- Jos kaupunki on laittanut
rahaa eläinpuiston investointeihin, niin rahat eivät ole
menneet hukkaan. Investoinnit ovat mahdollistaneet
toiminnan, josta ovat hyötyneet työntekijät, sadat kausityöntekijät, rakennusfirmat,
palvelujen tuottajat ja tavarantoimittajat ja välillisesti
kaikki ähtäriläiset.
Etelä-Pohjanmaan liiton tekemän selvityksen mukaan
välitön matkailutulo oli 11,4
miljoonaa euroa vuonna

2016. Tänä päivänä tuo luku
on jo paljon isompi. Välitön
työllisyysvaikutus oli 80 henkilötyövuotta.
Makkonen vertaa Ähtärin
eläinpuistoa Korkeasaaren
eläintarhan säätiön talouteen. Sen oman toiminnan
tuotot muodistivat toissa
vuonna vain 51 prosenttia
tuloista. Merkittävä osa Korkeasaaren toiminnasta, noin
4,58 miljoonaa euroa katettiin Helsingin kaupungin
maksamalla toiminta-avustuksella.
Makkosen mukaan pandojen saaminen Ähtäriin ei ollut virhe.
- Muihin pandaeläintarhoihin verrattuna, meillä ovat
hyvät syyt odottaa kävijämäärän kasvua. Muissakin
tarhoissa on ollut aluksi kova
kasvupiikki, joka on hiljalleen
laantunut, mutta noussut
jyrkästi, kun pandat ovat saaneet pentuja. Näin käy meilläkin, arvioi Makkonen.
Eläinpuisto on valtaisa
imagotekijä Ähtärille, joka
tiedetään kaikkialla eläinpuistopaikkakuntana.
Ähtärin matkailuun ovat myös
ulkopuoliset toimijat satsanneet, joista esimerkkeinä
on vaikkapa Saunaravintola
Kiulu, Flowpark, golfkenttä ja
Naava Resort. Mini-Suomen
alueella kulkee osin golfkenttä, mutta sillä alueella ovat
myös yksityiset toimijat mökkeineen.
Teemapuistoja syntyi ennen
Mini-Suomen lopettamista
lukuisia. Kilpailu kiristyi melkoisesti. Makkonen kysyy,
olisiko Mini-Suomi pärjännyt, vaikka se olisi rakennettu
kustannustehokkaasti.
Analogia vaihtui digiin.
Matkailuvirrat töitä ja rahaa
Keuruun kaupungin viime
vuoden lopulla teettämä selvitys osoittaa, että matkailu
tuo Ähtärille elinvoimaa. Kolmena viime vuotena Ähtärin
vähittäiskaupan liikevaihdon
kehitys on selvityksessä mukana olevista kunnista euromääräisesti suurin, toissa
vuonna 7 220 euroa asukasta
kohden.
Ostovoiman siirtymäindeksi

on samaisen selvityksen mukaan Ähtärillä suurin. Nämä
molemmat luvut kuvaavat
Makkosen mukaan hyvin
matkailijoiden tuomaa ostovoimaa. Matkailusta on hänen mielestään hyötyä heille
kaikille ähtäriläisille.
Hänen entisen kotipaikkakuntansa Pihtiputaan ja Ähtärin S-Marketit uudistuivat
viime marraskuussa. Kun
Pihtiputaalla väki vähenee,
kaupasta lohkaistiin 300 neliötä pois. Ähtärissäkin väkimäärä on laskussa, mutta
tilaa kasvatettiin ja myös valikoimia. Syynä ovat matkailu
ja vapaa-ajan asukkaat.
Toiska kuului pitkään
Paikallisradiolle oli haettu
jo toimilupaa, ennen Heikki
Makkosen asettumista Ähtäriin. Hän oli kiinnostunut paikallisradioista ja oli Pihtiputaalla Kotiseudun Sanomien
hallituksen puheenjohtaja,
Hän kävi Helsingissä tilaisuuksissa, joissa katsottiin,
miten paikallisradiota perustetaan.
Ähtärin paikallisradion toimilupa olisi mennyt vanhaksi
1.12.1990, ellei olisi aloitettu
ennen sitä. Sen takia talvisodan syttymispäivänä Toiska
aloitti toimintansa 30.11.
- Kukaan muu ei lähtenyt
vetovastuuseen, joten minä
sitten lähdin siihen, sanoo
Makkonen.
Hän oli lupautunut tekemään jo tätä ennen kuntaasioista juttuja, koska hän oli
tehnyt Ylelle niitä pohjoisesta Keski-Suomesta. Toiskassa
aloittaessaan hän jäi virkavapaalle kaupungilta.
Radio Ostola Oy:n vetovastuussa olevat päättivät
neljäntoista vuoden jälkeen,
että tepselit otetaan irti,
koska toiminta olisi vaatinut
uusia investointeja. Radiotoiminnalle etsittiin uutta jatkajaa, mutta toimilupaa ei voitu myydä, ja se oli voimassa
vuoteen 2006.
Jatkajaa ei löytynyt, ja Toiska hiljeni loppiaisena 18
vuotta sitten. Seuraavalla
viikolla purettiin ns. vanha
ulamasto, ja viereen nousi
puhelinmasto. Yksi vaadittavista investoinneista oli se,
että Alavudelle olisi pitänyt
hankkia alilähetin.
Toiskan aika oli sen toimitusjohtajan Heikki Makkosen
mukaan haasteellista, mutta
toisaalta
mielenkiintoista,

koska sai olla jatkuvasti ajan
hermolla. Läpi yön piti kanavalta kuulua jotain. Lähinnä
sieltä kuului musiikkia.
Kaupunki kutsui Makkosta
takaisin töihin, ja hän lupasi
mennä saatuaan sivutoimiluvan. Ähtärin kaupungin kanssa ei koskaan tullut erimielisyyksiä siitä, että hän teki
myös Toiskassa töitä.
Arkisto odottaa
Ennen vapaa-aika kului
aika pitkälti hakkeen tekoon
ja polttoturpeen laittoon, sillä Niemisveden talo lämpeni
kotimaisella energialla. Vuosittain lämmitykseen kului
kymmeniä kuutioita, jotka
Makkonen haketti itse.
Kun Heikki Makkonen sai
joulukuussa 2016 Parkinsonin taudin diagnoosin, hän

vaihtoi lämmitysjärjestelmän
hetimiten
maalämpöön.
Puuasiat eivät kuitenkaan
pääse unohtumaan. Aina,
kun on sopivaa aikaa, Makkonen pyöräyttää raivaussahan soimaan.
Tauti ei vaikuta hänen töihinsä, koska vapina kädessä
on lepovapinaa.
- Yhtenäkään päivänä en ole
miettinyt sitä, että onpa pitkä päivä. Koko ajan on jotain
puuhaa ja sellaista on paljon,
mitä olisi pitänyt tehdä jo 30
vuotta sitten. Kuvittelin, että
kun jään eläkkeelle, teen sitten. Listassa on vielä lukuisia
tekemättömiä töitä.
Toiskan arkisto odottaa tekijäänsä. Häneltä on toivottu
Toiskasta historiikkia, mutta
siihen pitää olla aikaa keskittyä. Noista vuosista hän
kirjoittanut Ähtärin Ympyriäiseen.

Heikki Makkonen vakuuttaa, että matkailusta on
ollut niin rahavirroissa
kuin työpaikoissa valtaisa taloudellinen merkitys
Ähtärin kaupungille.

Heikki Makkonen oli autollaan liikkeellä todella lumisena päivänä.

Tässä kuva Heikki Makkosesta Toiskan studiossa. Siellä
aloitettiin aina varhain aamulla. Kuva: Tero Heinonen

