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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

Teemme myös

koti käyntejä!

– Asiointi 

korona-

turvallisesti!

NYT 
KÄTEISTÄ 
HELPOSTI!

OLEMME NYT OSTOAUTOLLA

OSTAMME

040 758 7499 www.arvo-ostot.fi

OSTAMME KULTAA, myös käytetyt kulta- ja hopeaesineet, 
pöytähopeat, hammaskultaa, kunniamerkit, setelit, militariaa yms. 

arvotavaraa • Maksuton arviointi • Maksamme heti käteisellä

Hopeaa

Vanhat rahat

KultaaArvokellot

TERVETULOA PAIKAN PÄÄLLE
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Perjantai   17.6.           Urho

Lauantai  18.6.             Tapio

Sunnuntai  19.6.           Siiri                                      

Maanantai  20.6.          Into

Tiistai  21.6.                    Ahti, Ahto

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  15.6.        Vieno, Moona, Viena

15 Kesäkuu       2022        03:21                      23:30 

16 Kesäkuu       2022        03:20                      23:31 

17 Kesäkuu       2022        03:20                      23:32  

18 Kesäkuu       2022        03:20                      23:33 

19 Kesäkuu       2022        03:20                      23:33 

20 Kesäkuu       2022        03:20                      23:34 

21 Kesäkuu       2022        03:20                      23:34 

Päivämäärä                         Auringonnousu                 Auringonlasku

                                      Ilmaisjakelulehti, 
                                      jakelu pvä keskiviikko 

Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö:   Pe klo 16 mennessä,
painovalmiit Ma klo 11 mennessä

Jakelualueena: 
Alavus - Töysä - Ähtäri - Kuortane

Jakelumäärä: 10 400 taloutta

Ilmoitusmyynti: Markku / 0500 775 053
                             Mika / 0400 615 688
www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai    16.6.              Päivi, Päivikki, Päivä 

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

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

Kesän amppelit  saapuneet !

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

Kuinka ääretön on-
kaan Jumalan rik-
kaus, kuinka syvä 
hänen viisautensa 
ja tietonsa! Kuinka 
tutkimattomat ovat 
hänen tuomionsa 
ja jäljittämättömät 
hänen tiensä!

Room. 11:33

Nuorten kesätyöllistämistuki 
työnantajille ja yhdistyksille

Vuonna 2022 Alavuden kaupunki maksaa 200 €  
kesätyöllistämistukea työnantajalle ja 250 € yhdis-

-
aan nuoren (v. 1997 - 2006 syntyneet).

-

perheen ulkopuolisen nuoren. Tuki maksetaan 
-

mäiseksi hakeneelle.

Tukea voi hakea kaupungilta jälkikäteen sähköisel-
-

muu todistus maksetusta palkasta ja sivukuluista. 
Hakuaika 1.6. - 31.10.2022. Paperisia hakulomak-

-
vonnasta tai Fasadista.

 
kaupungin neuvonta, puh. (06)2525 1000,  

     YHTEYS.

On suurta armoa vaan,
käydä yhteyttä rakenta-
maan.
Tulla kesän kohokohtaan
teltta kokous juhlaan. 
Sinne yhdessä matkataan,
pyhien yhteys koetaan.
Jeesus, jokaisen auttaja,
olethan matkassa mukana.
Tiedät tarpeet sä kaikkien,
siksi tuon sulle kiitoksen.
Olemme kuva Kristuksen ,
katsotaan toisia siunaten.
Pyhien yhteys nyt kokoaa,
ja saa toistansa rakastaa.
Jeesus,esikuvana rakastat,
oikean tien näin viitoitat.
Kulje Herraasi katsellen.
Koet tänään siunauksen. 

    Alli Kulju         8.6-22

Su 19.6. Klo 13 Messu kirkossa, Tuomi, Järvinen.
Ke 22.6. Klo 18 Urkuhetki Alavuden kirkossa, Juuso Lund-
ström.
Pe 24.6. Klo 18 Juhannusseurat Töysän kirkkomaalla, Pääk-
könen, Järvinen, tarjoilua.
La 25.6. Klo 12 Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus 
Muistojenkappelilla, Peräaho, Pääkkönen, Järvinen?
Su 26.6. Klo 13 Sanajumalanpalvelus Isokallion laavulla, 
Peräaho, Järvinen, kahvit.

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.

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

Maanantain kaupunginvaltuustossa oli Alavuden kaupun-
gin poikkeuslupahakemuksen sosiaali- ja terveysministeri-
ölle koskien sote-keskuksen rakentamista.
Alavuden pääterveysaseman rakennus on huonokuntoi-
nen, osin käyttökiellossa, ja sieltä on paljon toimintoja ha-
jautunut eri puolille kaupunkia vuokratiloihin.
   Uudet tilat tulisivat hyvinvointialueen käyttöön ja myös 
tilasuunnitelma on hyvinvointialueen valmistelema. Ra-
joittamislain mukainen poikkeuslupahakemus toimitetaan 
ministeriöön, kun siihen saadaan hyvinvointialueen ja sai-
raanhoitopiirin kannanotto.
   Maahanmuuttoviraston/vastaanottokeskuksen kanssa on 
tarkoitus laatia sopimus vastaanottopalveluista Alavudella. 
Ns. kuntamallin tarkoituksena on mahdollistaa tilapäistä
suojelua saavien henkilöiden majoittuminen siellä, mihin 
he ovat asettuneet Suomeen saapuessaan.
    Alavudella kyse on Ukrainasta sodan vuoksi saapuneiden 
suojelun alaisten perheiden asumisesta koskien lähes 60 
henkilöä. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusvalmistelun 
perusteet.

Sote-keskus Alavuden valtuustossa

Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö myönsi Ähtärin uima-
hallia varten 800 000 euroa 
investointitukea. Kaupunki 
jäi kuitenkin ilman 200 000 
euron lisärahaa, jota se oli 
hakenut energiankierrätys-
järjestelmäänsä varten.

Ähtäri ei saanut uimahallille lisärahaa

  Koko hanke maksaa ve-
rottomana 7,8 miljoonaa 
euroa. Rakentamaan pitäisi 
päästä elokuussa. Uusi ui-
mahalli olisi valmiina ensi 
vuoden joulukuussa.
  Uimahalli sijoittuu Ähtärin 
matkailualueelle, lähelle 
hotelli Mesikämmentä.

info@lakeudenportti.com
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Saurakallionpuisto, Saurakalliontie 40
Koskimaanpuisto, Koskimaantie 1
Ojalankankaanpuisto, Mäntytie 17

Aseman leikkipuisto, Jarrumiehenpolku 3,
Hattulanpuisto, Hattulantie 4

Rantapuisto/Riehula, Huhtamäentie 5

Mukana olevat puistot:

Yhteistyössä:
Varhaiskasvatuksen  
Luonto  lisää liikettä - hanke

Leikkipuistoseikkailuun

Voit myös  
osallistua arvontaan 

 lähettämällä sähköpostia: 
 

Palkinnot arvotaan  
elokuussa!

Lähde porukalla 
liikkumaan  

leikkipuistoihin! 

Leikkipuistoista löytyy  
tehtäviä niin pienille kuin isoille 

QR-koodien avulla. QR-koodin saat 
luettua puhelin kameralla.  

Tarvitset mukaan älypuhelimen, 
pallon ja hiekkalapion.

6.-30.6.2022

TULE MUKAAN 
 Veikolta Ähtäristä ilmasta energiaa

ÄHTÄRI, Alatie 29 • p. 06 5337 200 
Avoinna ma-pe 9-17, la 9-13

ILMALÄMPÖPUMPUT
• Energiatehokas A+++
• Toiminta jopa -35oC
• Kuiskaavan hiljainen
• Lämmitys ja jäähdytys
• Puhdasta sisäilmaa
• Kaksoisohjaussiivekkeet
• Sisäänrakennettu Wi-Fi

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄT
Markkinoiden helpoin 
ratkaisu: kauppojen 
jälkeen ammattilaiset 
asentavat paketin 
ja hyödyt täysin 
huoltovapaasta,  
puhtaasta ja 
ilmaisesta aurinko-
energiasta. Kolmi- 
vaiheinen Invertteri-
tekniikka, ei akkuja.

EDULLINEN 
RAHOITUS -
KYSY LISÄÄ!

OTA YHTEYTTÄ - 
KATSOTAAN SINULLE
SOPIVAN KOKOINEN 

RATKAISU

www.scanoffice.fi

Tuntemattomia ja vähän 
tutumpiakin tapasi Jari Pu-
hakka Alavudella, jossa hän 
veti Laula kanssain-yhteis-
lauluiltaa Huhtalavalla. Yksi 
tuttu, jonka hän kohtasi, oli 

Jussi Lampi ja Jari Puhakka ovat entuudestaan tuttuja muun muassa Linnanmäen Uudesta 
Iloisesta Teatterista ja niiden revyistä.

Yhteislauluiltaan tuli illan edetessä yhä enemmän väkeä. Vaikka sadesäähän oli varaudut-
tu, konsertin aikana oli kuitenkin hyvä ilma.

Jari Puhakka veti lauluja Alavudella

Alavuden kulttuurikoordi-
naattori Jussi Lampi. Hänen 
kanssaan Puhakka on ollut 
Linnanmäen Uuden Iloisen 
Teatterin revyissä monen 
monituista kertaa.

  Vähän tuli pisaroita lau-
lantojen alussa, ja väki oli 
varustautunut sateenvar-
join ja sadevaattein. Sää oli 
lopulta aivan hyvä, ja väkeä 
saapui tilaisuuden edetessä 

koko ajan lisää.
    Televisiostakin tuttu Pu-
hakka tuli Alavudelle Jäm-
sänkoskelta Keski-Suomes-
ta. Hän jakoi lauluvihkoja, 
joissa oli peräti 48 kappalet-

ta laulunsanoja. Ilta aloitet-
tiin Muurari-laululla, jossa 
”kevät toi, kevät toi muu-
rarin. Kevät toi, kevät toi 
maalarin”... Toiveitakin sai 
esittää ja näin tehtiinkin.

   Yhteislaulutilaisuudet jat-
kuvat Huhtalavalla heinä-
kuussa aina tiistai-iltaisin 
kauniissa rantamaisemissa, 
jossa Alavudenjärvi oli tuo-
na iltana aivan tyyni.
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Porkkana-juustosämpy-
löitä, raparperipiirakkaa, 
jäätelöä ja juustoista ba-
taatti-porkkanakeittoa val-
mistettiin ruokakoulussa, 
joka päättyi viime perjan-
taina. Silloin käytiin Riihon 
tilalla ja saatiin taputtaa ja 
halata lampaita.
   Työn tuoksina oli kova, 
kun nuoret valmistivat ruo-
kia. Mukana oli kymmenen 
lasta, jotka valmistivat ate-
riat seuraavan päivän per-
hepäivällisille. Vanhemmat 
oli kutsuttu aterialle kou-
lun ruokalaan. Heiltäkin on 

Alavuden 4H:lla ruokakoulu ensimmäistä kertaa

Helmi Ahopelto laitteli raparperipiirakan päälle tulevaa 
murua.

Ohjaaja Mimosa Eklund 
luki ohjeita, kun Aatu Hei-
monen, Neela Kontolampi 
ja Mea Hatanpää valmisti-
vat raparperipiirakkaa.

Sanni Ketonen oli taitava 
kuorimaan bataatteja ja 
näppärästi hoitui Sylvia 
Laukkoselta sipulien kuori-
minen.

tullut hyvää palautetta, ja 
moni lapsista lupasi valmis-
taa ruokia kotonakin.
  Osa valmisti perhepäivälli-
sen raparperipiirakkaa, jota 
nautittiin jälkiruokana. Yksi 
ryhmä kokkasi tuon päi-
vän ruokakoulun lounasta, 
juustoista bataatti-porkka-
nasosekeittoa. Kaikilla ryh-
millä olivat sämpylät koho-
amassa seuraavan päivän 
perheruokailua varten.
   Ruokakoulua pidettiin sa-
massa paikassa kuin safka-
sankareita, joista oli muu-
tama nuori ruokakoulussa. 

Muutama on sellaisiakin, 
jotka olivat valmistamassa 
joulumakeisia. Näin muka-
na oli kokeneita nuoria ruu-
anlaittajia. Ruokakoulu on 
tarkoitettu 8- 12-vuotiaille.
  -  Kivalta ja hauskalta on 
tuntunut laittaa ruokaa, sa-
noo Aatu Heimonen. Hän ei 
ole vielä kokannut kotona, 
mutta arveli, että sellainen-
kin päivä vielä tulee.
   Tarkkoina luettiin ohjeita. 
Ruokakoulussa olivat oh-
jaajina Armi-Elisa Korpela 
ja Mimosa Eklund.
   - Olen aika taitava. Olen 

aloittanut 10-vuotiaana 
ja kohta täytän 12 vuotta. 
Teen vähän kaikkea, mitä 
pyydetään. Pravuurini ovat 
keksit, sanoo Helmi Aho-
pelto.
    Porkkanat sämpylöihin 
kehui raastaneensa Jaakko 
Isomaa. Pyyhkeen alla taiki-
na oli hyvin nousemassa.
   - Jokaisella ryhmällä on 
viikon kurssin päiville eri 
tehtävä, selvittää toimin-
nanjohtaja Minna Konto-
lampi. Hän ohjasi viemään 
likaisia astioita tiskikonee-
seen. Yläkoulun kotitalous-
luokassa oli hyvät tilat ruo-
kakoululle, joka ehkä saa 
jatkoa ensi kesänä.
   Vielä sille päivälle oli lu-
vassa herkkua. Itse tehty 
jäätelö oli jo jäähtynyt tar-
peeksi ja sitä laitettiin pan-
narin päälle.

Tässä on vanha Ähtärin teollisuuden kuntaesite sekä mat-
kailuesite, jotka ovat yksiä löytyneitä aarteita.

Yksi helmi on Aamulehdessä ollut iso juttu väripiirroksineen 
niin eläinpuistosta kuin koko Ähtäristäkin. Teksti on Eero 
Kalmarin ja hienot piirroskuvat taiteilija Olli Joen.

Projektipäällikkö Irma Kuoppala perehtyy mittavaan kun-
nallisneuvos, kunnanjohtaja Väinö Jaakolan kotiarkiston 
laajaan materiaaliin ja muuhun eläinpuistosta kirjoitettuun 
ja dokumentoituun.

Ähtärissä valmistaudutaan 
ensi vuonna koittavaan 
eläinpuiston 50-vuotisjuhla-
vuoteen monen eri tavoin. 
Käynnissä on Matkailun 
kehityksen vuosikymmenet 
Ähtärissä-hanke, jota vetää 
projektipäällikkönä Irma 
Kuoppala. Hankkeelle on 
myöntänyt Leader-rahoi-
tuksen Kuudestaan ry.
  - Juhlavuotta varten perus-
tettu työryhmä pohti paitsi 

juhlavuoden tapahtumia, 
myös eläinpuiston vaikutus-
ta Ähtärin elinkeinoelämän 
kehittymiseen. Tähän saak-
ka ei ole tehty tarkempaa 
selvitystä asiaista, mutta 
aihe saattaa kiinnostaa elin-
keinoelämää, kuntalaisia ja 
tutkijoita, onhan Ähtärin 
matkailualueella käynyt jo 
noin 10 miljoonaa matkaili-
jaa, laskee Kuoppala.
  Esille nousivat historiikin 

toteuttaminen, valoku-
va- ja lehtileikenäyttelyt 
sekä verkkoon julkaistavat 
äänitallenteet eli podcas-
tit, joiden kautta yleisö voi 
kuunnella muistitietoon 
perustuvia tarinoita esi-
merkiksi niiltä henkilöiltä, 
jotka ovat omalla työllään 
olleet vaikuttamassa mat-
kailualueen kehitykseen.
  Kuoppalan mukaan men-
neisyyden tutkiminen ja 
tunnistaminen antavat per-
spektiiviä katsoa tulevai-
suuteen. Juhlavuoden aika-
na ei unohdeta näkökulmia 
matkailun tulevaisuudenku-
vasta, joissa esille nousevat 
muun muassa ekologisuus 
ja lajiensuojelu.
  
       Aineistoa runsaasti

  Aineistoa on kertynyt 
runsaasti. Edesmenneen 
silloisen kunnanjohtajan 
ja eläinpuiston perustajan 
Väinö Jaakolan kotiarkisto 
lahjoitettiin kaupungille, 
kymmenen isoa pahvilaa-
tikkoa. Kuoppala tarttui 
näiden paperien selvittä-
miseen jo ennen hanketta, 
sillä häntä kiinnostaa niin 
historia, kuin erityisesti Äh-
tärin historia.
  Materiaalia selvitystyön 
tekemiseen on runsaasti, 
mutta aineistoja on säily-
tetty eri tiloissa, joten tarve 

koko aineiston läpikäymi-
selle nähtiin tarpeelliseksi 
ja laitettiin pystyyn hanke.
-  Suurin osa dokumenteis-
ta on erilaisia asiakirjoja ku-
ten pöytäkirjoja, muistioita, 
suunnitelmia, piirustuksia, 
tilastoja ja esitteitä. Myös 
kuvamateriaalia ja lehtileik-
keitä on kertynyt paljon. 
Puhutaan jo kymmenistä 
tuhansista kuvista ja lehti-
leikkeistä eli mediaosumis-
ta.
    Lisäksi monenlaista filmi-
materiaalia on taltioitunut 
vuosikymmenten varrelta. 
Niiden muuttaminen digi-
taaliseen muotoon takaa 
aineiston säilymisen tule-
vaisuuteen elinkelpoisena.
  Eläinpuiston isän, kunnan-
johtaja ja kunnallisneuvos 
Väinö Jaakolan elämäntyö 
henkilökuvineen tuodaan 
juhlavuotena esille. Hän oli 
tehnyt huolellista työtä sä-
lyttäessään tarkkoja muis-
tiinpanoja, valokuvia ja 
muta aineistoa siitä lähtien, 
kun hän oli vuonna 1961 
ottanut Ähtärin kunnanjoh-
tajan työt vastaan.
   Eläinpuistosta ollaan kir-
joittamassa historiikkia. Sitä 
tekee Leena Vaahtera.
  Matkailun kehityksen 
vuosikymmenet Ähtärissä-
hanke alkoi maaliskuun 
alussa ja kestää lokakuun 
loppuun.

Ähtärin matkailun vuosikymmenet yhteen
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Vallesmanni oli varok-
si tullut paikalle pitä-
mään järjestystä yllä 
ja vei tanssiin vamon-
sa eli tanssin pyörteis-
sä olivat Anni ja Reijo 
Tikkamäki.

Kauniissa kesäisessä illassa kulkuetta 
odottivat tanssit ohjannut Anelma 
Myllymäki, jonka seurassa oli posti-
neiti Ilona, Mirja Nieminen

Morsiuspari Susanna ja 
Tero Vienola esittäytyvät 
juhlayleisölle. Hääkruunu 
oli komea.

Morsiusparin Susanna 
ja Tero Vienolan kuljetti 
hienolla vuodelta 1925 
olevalla autollaan Kimmo 
Korpela.

Komeana kulkueena läh-
dettiin paloasemalta kohti 
Töysän nuorisoseuraa. Pe-
limannit soittivat auton la-
valla.

Ja niin saivat toisensa Reet-
ta Matilda Kustaantytär 
Passi ja Heikki Iisakki Kaa-
poonpoika Huutoniemi 
Töysän komeissa viime lau-
antain kruunuhäissä. Tämä 
morsiuspari on oikealta 
nimeltään Susanna ja Tero 
Vienola, joita lähdettiin kul-
jettamaan kohti hääpaikkaa 
hienolla Fordilla vuosimal-
lia 1925. Kuskina oli auton 
omistaja Kimmo Korpela.
  Pitkänä kulkueena astel-
tiin morsiusparin auton 
perässä pelimannien Reijo 
Niemisen ja Risto Purhon 
soittaessa vanhan Reuna-
Tuurin kuorma-auton la-
valla. Vierellä ajeli pyörällä 
järjestystä pitämässä val-
lesmanni, Reijo Tikkamäki. 
Häiden esiintyjäjoukko oli 
iso, sillä mukana oli noin 50 
henkeä ja myös Töysän ul-
kopuolelta, muun muassa 
Ähtäristä.
   -  Vanhojen perinteiden 
mukaan kruunuhäät olivat 
isot, suuret ja iloiset juhlat, 
jonne kutsuttiin morsiamen 

Töysän kruunuhäissä olivat perinteet kunniassa

Kuortaneella on totuttu nä-
kemään pitkiä keihäskaaria 
ja nyt Kuortane Gamesin 
keihäskisassa voi muhia 
kunnon keihäspommi, sillä 
viivalle asettuu niin olym-
piavoittajia kuin maailman-
mestareita.
   Viime vuonna Aki Parvi-
aisen yli 20 vuotta vanhan 
kenttäennätyksen uu-
siksi heittänyt Johannes 
Vetter(GER) on voittanut 
Kuortaneen kisoissa kahte-
na viime vuonna ja mieheltä 
voi aina odottaa hirmukaa-
ria, mutta tämänkertaisiin 
Kuortaneen kisoihin hän ei 
pääse osallistumaan.
  Viivalle asettuvat olym-
piavoittajat Neeraj Chopra 
(IND) ja Keshorn Walcott 

Kuortaneella saattaa jysähtää keihäspommi

ja sulhasen läheiset, kotita-
lojen työväki, koko suku ja 
kyläläisiä, ystäviä sekä pitä-
jän virkaihmisiä. Kutsumat-
tomiakin vieraita saattoi 
tulla, kuokkureita, selvitti 
Helli Loukasmäki hääväen 
kokoonpanoa.
   Ruoka ja sahti eivät hää-
talossa saaneet koskaan 
loppua. Vieraille oli tarjol-
la korppu- ja piparikahvit, 
eivätkä nekään loppuneet 
nuorisososeurantalon ra-
vintolasta.
    Kenkkärien tehtävänä oli 
huolehtia siitä, että häävi-
eraiden suupielet pysyivät 
kosteina ja niin oli nytkin. 
Pelimannit eivät entisai-
kaan saaneet huilata; pelit 
soivat aamuun asti ja soivat 
vielä seuraavanakin päivä-
nä.
  
Häätansseja kolmesti

   Hääntansseja nähtiin kol-
meen eri otteeseen. Ne 
olivat ohjanneet Anelma 
Myllymäki yhdessä poikan-

sa Antti Myllymäen kanssa. 
Töysän kruunuhäillä ovat 
pitkät perinteet. Kruunu-
häiden kanssa on käyty vie-
railemassa aikanaan useilla 
eri paikkakunnilla.
  Nyt olivat juhlakruunu-
häät, sillä ne pidettiin 40. 
kerran. Ensi vuonna on se-
kin merkkivuosi, sillä silloin 
tulee 70 vuotta, kun Anel-
ma Myllymäki on ohjannut 
eri ryhmiä, muun muassa 
Töysän kruunuhääryhmiä. 
Nuoresta iästään huolimat-
ta Antti Myllymäkikin on ol-
lut jo yli 50 vuotta nuoriso-
seuratoiminnassa, mukana 
jo aivan pienenä pojankol-
tiaisena.
  Helli Loukasmäki esitteli 
häävieraat, jonne olivat jak-
saneet tulla myös hääparin 
isovanhemmat. Talon ren-
kipoika oli saanut parin, eh-
käpä toisesta kinkeripiiristä, 
samoin talon piika, joka oli 
päässyt luvan perästä häi-
hin. Näihinkin häihin kuului 
kuokkavieraita.
  Anelma Myllymäki tote-

si, että häät alkoivat aina 
kappaleella Tyhjille seinille, 
jolloin ei tanssittu. Miehet 
ottivat nytkin  hatut päästä. 
Myllymäen mukaan valssi 
on kunnianosoitus men-
neille sukupolville. Tietysti 
nähtiin myös kaunis hää-
valssi.
   Töysän nuorisoseuralle oli 
tullut paljon väkeä seuraa-
maan perinteisiä kruunu-
häitä, jotka nekin kuuluivat 
Töysä-viikon ohjelmaan. 
Varsinaisesta tanssimusii-
kista vastasi Jukka Lampe-
la ja Lapponia. He olivat 
aamulla seitsemältä lähte-
neet ajamaan Rovaniemel-
tä kohti Töysää ja häätaloa

(TTO) sekä kauden tämän 
hetken kärki, Dohan 2019 
maailmanmestari Anderson 
Peters (GRN). Petersin maa-
ilman kärkitulos on tällä 
hetkellä 93,03. Myös Wal-
cott on aloittanut kautensa 
hyvin. Chopra on kauttansa 
vasta aloittamassa.
    Suomalaisista mukana 
kisassa nähdään ainakin 
Oliver Helander ja Toni 
Keränen. Tähtäimessä on 
vähintään rikkoa tulevien 
MM-kisojen tulosraja, joka 
on 85 metriä.
  Kuortaneella heittosuun-
taa voidaan vaihtaa tuulen 
suuntaiseksi ja kentällä voi 
joka vuosi odottaa pitkiä 
keihäskaaria. Kuortaneella 
onkin ainoa kenttä maail-

massa, jossa viisi eri heit-
täjää on heittänyt yli 91 
metriä. Yli 90 metriä Kuor-
taneella on heittänyt 7 kei-
häsmiestä.

Topi Raitanen SE-vauhtiin

    Kuudetta vuottaan Topi 
Raitasen valmentajana toi-
miva Janne Ukonmaanaho 
on innoissaan, kun Uuden 
Seelannin 3.36,25 juossut 
Hamish Carson käy 1500 
metrillä MM-rajan (3.35,00) 
kimppuun lauantaina 18. 
kesäkuuta järjestettävässä 
kansainvälisessä Kuortane 
Gamesissa.
  - Se kuulostaa hyvältä ja 
tietää suomalaisten pääse-
vän SE-vauhtiin, sillä Pekka 

Vasalan nimissä oleva Suo-
men ennätys on 3.36,33. 
Carsonin ja viime kesänä 
ennätyksensä 3.38,48 juos-
seen Raitasen lisäksi tonni-
vitosella on mukana hallis-
sa 3.37,39 merkkauttanut 
viime vuoden voittaja Nor-
jan Ferdinand Kvan Edman 
ja kautensa lupaavasti ajal-
la 3.41,07 aloittanut Joonas 
Rinne sekä tukku 3.40,00 
alittaneita kansainvälisiä 
mailereita.
  Ulkomaalaisten urheili-
joiden hankinnasta vastaa-
van manageri Tero Heiskan 
mukaan juoksua vauhdit-
tamaan hankitaan ainakin 
yksi jänis, jotta vauhdinja-
ko antaa mahdollisuuden 
3.35,00 alitukseen. 

    Valmentaja Ukonmaan-
aho kertoi Raitasen kilpaile-
van päämatkallaan esteissä 
Kuortane Gamesia edeltä-
vänä tiistaina Turussa, mut-
ta hän lupaa virittää pa-
lauttelun kautta suojattinsa 
jalkoihin nopeutta. 
  - Topi tulee viivalle oma 
ennätys mielessään, mutta 
kilpailu vasta näyttää, mit-
kä mahdollisuudet ovat en-
nätyksen parantamiseen, 
summasi Ukonmaanaho. 
    Hän pitää Raitasen kau-
den ensimmäistä 1500 
metrin kilpailua kuitenkin 
tärkeänä, sillä sen avulla 
hän saa laajuutta päämat-
kalleen 3000 metrin este-
juoksuun ollakseen par-
haimmillaan Münchenin 

EM-kilpailuissa. 
   -  Topin vahvuus on no-
peus ja kolmen viimeisen 
kierroksen kirivoima, mitä 
palvelee myös kova tonni-
vitonen, selvitti Ukonmaan-
aho. 
    Omalla urallaankin kuusi 
kertaa Kuortaneella kilpail-
lut Ukonmaanaho pitää 
perinteistä kilpailupaikkaa 
kestävyysjuoksijalle mai-
niona, sillä yleisö elää hyvin 
mukana ja innostuu kiri-
kamppailuista. 
   Kuortane Games järjes-
tetään 18.6. alkaen kello 
15.30.
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Mimmi Tarkkonen ampui hyvin ja tulee todennäköisesti 
toistekin Hakojärvelle ampumaan paintball-aseella.

Hakojärven kyläyhdistyk-
sen puheenjohtaja Ari Ha-
kola esitteli kännykästä uu-
simman valvontakameran 
kuvaa Aaro Antilalle. Se on 
suunnattu Kömmeliin päin. 
Samalla penkillä olivat 
myös Sinikka Koskenaho ja 
Tarja Ylimäki.

Kodassa laulelivat ja soittelivat Klaus Lavila ja Timo Rinta-
aho.

Leevi Kesäniemi ja Tuomas Hirvelä olivat autosimulaatto-
rilla.

Sisäcurlingia pelasivat Noora Hirvelä ja Vanamo Ylimäki.

Sehän on selvää, että Ha-
kojärvellä harrastetaan ja 
tehdään paljon talkootöi-
tä, joita on luvassa, kun on 
ostettu 50 aarin tontti lisää 
maata, jossa seisoo vih-
reäkylkinen Kömmeli. Sii-
tä tulee nuorten oma tila. 
Hakojärvi oli yksi kyläkunta 
Kuusiokuntien alueella, jos-
sa järjestettiin lauantaina 
Avoimet kylät-tapahtuma-
päivä, jollaiset olivat Hako-
järven lisäksi muun muassa 
Sapsalammilla, Töysän nuo-
risoseuralla, Kuortaneella 
Lentilässä ja Leppälänky-
lässä.
  Hakojärvellä on osallistut-
tu vuosia Avoimet kylät-päi-
vään, mutta korona-aikana 
päivä on ollut verkkotapah-
tumana, mutta saanut siel-
lä kyläyhdistyksen hallituk-
sen jäsenen Marjo Hirvelän 
mukaan runsaasti katsojia. 
Viime vuonna katsottiin 
vanhoja videoita muuta-
man kymmenen vuoden 
ajalta.
  Kylätalon salissa pääsi ko-
keilemaan sisäcurlingia ja 
autosimulaattoria, joka oli 
kyläyhdistyksen jäseneltä 
lainassa ja ahkerassa käy-
tössä.
   Jo kaukaa kuului laulua, 
kun lähestyttiin kylätalon 
takana olevaa kotaa. Siellä 
soittivat ja lauloivat kylän 
omat musikaaliset miehet: 
Klaus Lavila ja Timo Rinta-
aho. Kodassa paloi iloisesti 

Hakojärvi on talkoiden ja harrastusten paikka

valkea, ja kyläyhdistys tar-
josi kävijöille makkarat ja 
mehut.
  Kömmeli on kylän vanha 
puhelinkeskus, joka kun-
nostetaan nuorille ajanviet-
topaikaksi.
   -  Meillä on paljon sellai-
sia pelejä, jotka ovat olleet 
hallissa säilytyksessä, koska 
niille ei ole ollut muualla 
tilaa. Yksiä tällaisia pelejä 
ovat pöytäjalkapallopeli ja 
liitokiekkopeli, sanoo Ha-
kojärven kyläyhdistyksen 
puheenjohtaja Ari Hakola. 
Lisäksi on elektronisia pe-
lejä, jotka nekin pääsevät 
Kömmeliin.
  Tämän viikon torstaina 
käynnistyvät varsinaiset 
kökät. Valmiina pitäisi olla 
lokakuun lopussa, mutta 
Hakola vakuuttaa, että val-
mista saadaan aikaisem-
min.
   Kömmeli on nyt ikkunaton 
ja saa ikkunan ja eteensä 30 
neliön ällänmuotoisen te-
rassin. Lattia tulee uudesta 
materiaalista. Kömmeliin 
hankitaan myös nyrkkeily-
kone, joka näyttää, kuinka 
kovaa siihen lyödään. Köm-
meliä varten haettiin rahoi-
tus Ely:ltä ja saatiinkin.
   
Koko alue valvonnassa

   Kuudestaan ry:llä on ol-
lut Turvallisuutta ja hyvin-
vointia kyliin-teemahanke, 
jonka rahoituksen turvin on 

saatu uusi valvontakamera. 
Se on kylätalon takaseinäs-
sä ja osoittaa Kömmeliin. 
Nyt on kuusi kameraa val-
vomassa aluetta.
  Aivan uusin hankinta on 
paintball-aseet ammuk-
sineen ja varustuksineen. 
Aseita on kymmenen. Tä-
hänkin on saatu Kuudes-
taan ry:ltä rahoitus. Innos-
tusta pelaamiseen tuntuu 
olevan.
   Miika Kesäniemi opasti 
ammuntaan, jossa kuulat 
ovat ympäristöystävällisiä. 
Vielä ei ole tarkoin mietitty, 
miten ampuminen järjes-
tetään, perustaanko vaikka 

jonkinlainen kerho. Niin 
aseet kuin varustuksetkin 
on hankittu vasta muutama 
viikko sitten.
    Hakojärvellä riittää mo-
nenmoista, muun muassa 
pihapiiriin on saatu neljä 
matkaparkkia, johon voi 
asuntoautonsa tai -vaunun-
sa luvallisesti pysäköidä. 

Eteläpohjalaiset Spelit juh-
livat 50-vuotista taivaltaan 
17-19. kesäkuuta Kauha-
joella. Siellä nähdään läpi-
leikkaus Speleissä olleita 
teemoja. Eteläpohjalaiset 
Spelit kansanmusiikkiyh-
distyksen puheenjohtajana 
toimii Alavudelta lähtöisin 
oleva Timo Saarimäki.
  JuhlaSpeleissä on myös 
alavutelaista ohjelmaa, 
eikä yksin musiikillista, sil-
lä lauantaina auditoriossa 
kuullaan Lakeudenportin 
kansalaisopiston lausunta-
ryhmää. Keskipäivällä ulko-
lavalla soittavat Alavuden 

JuhlaSpeleissä myös alavutelasta väriä
Kaksiriviset ja lauantaina 
kuullaan Antti Paalasen 
soivaa luentoa.
   JuhlaSpelit soivat 300 
esiintyjän voimin. Per-
jantain avajaisten jälkeen 
vietetään musiikkihetki 
pitkäaikaisen Spelivaikut-
tajan, Mauno Rinta-Säntin 
muistolle. Ilta jatkuu Etelä-
Pohjanmaan Mieslaulajien, 
Jussien, Jonna Pirttijoen ja 
Aguecan, Kansanmusiikki-
yhtye Rällän ja
Kotamäki Companyn sekä 
lukuisten kansanmusiikki-
harrastajien konsertein.
    Lauantai aloitetaan huu-

liharpunsoiton SM-kisan 
sekä pelimannien merkki-
suoritusten
parissa. Spelien yhteyteen 
järjestettyyn Spelimanni-
musiikin sävellyskilpailuun 
saatiin yli 30 uutta kansan-
musiikkikappaletta ja näistä 
valikoitui kymmenen esitet-
täväksi omassa konsertis-
saan. Illan aikana koetaan 
muun muassa kansantans-
sia, MäSä Duon reipasta 
soitantaa, ja ilta huipentuu 
vuoden 2002 Speliyhtyeen, 
Elonkerjuun esiintymiseen. 
Ja koko päivän soi suuren 
kansanmusiikin harrastaja-

joukon musiikki kahdessa 
salissa.
    Sunnuntai on omistettu 
akateemikko Jorma Panu-
lalle. JuhlaSpeleissä juhli-
taan hänen jo ohitettua 90-
vuotissyntymäpäiväänsä 
hienossa iltapäiväkonser-
tissa.
   Spelien 50-vuotinen histo-
ria ilmestyy kirjana
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Illan kohokohta oli taikurin 
Markku Anttilan esitykset. 
Hän sai kolme apulaista.

Josefin hyppäsi 
keppariradal -
la esteiden yli. 
Taustalla on pik-
kuveli Johannes.

Lapsille ja nuo-
rille lupaavat 
järjestää jat-
kossakin toi-
mintaa Töysän 
4H-yhdistyksen 
puheenjohtaja 
Marjo Hirvelä ja 
toiminnanjohta-
ja Katri Takala-
Niemistö.

Onkiminen oli 
Töysän 4H-yhdis-
tyksen 90-vuo-
tistapahtumassa 
suosittua. Ritva 
Lavila onki yhdes-
sä lastenlasten 
Ainon ja Annin 
kanssa.

       Ei juhlapuheita, vaan 
rentoa ja mukavaa oli koko 
perheen tapahtumassa, 
kun Töysän 4H-yhdistys 
vietti samalla 90-vuotispäi-
viään. Toiminnanjohtaja 
Katri Takala-Niemistö lupa-
si, että kun 100 vuotta tu-
lee täyteen, silloin juhlitaan 
isosti. Koko illan kruununa 
oli taikuri Markku Antti-
lan taikaesitys, jossa näkyi 
kyyhkysiä, mutta hatusta 
ei pompahtanutkaan kani, 
vaan siellä oli suuri noppa. 
Sepänniemen lavalla riitti 
taikuutta ja ympärillä ihas-
tuneita lapsia ja heidän 
perheitään.
    Markku Julku ja Jorma 
Toopakka opastivat lapset 
hyviin onkipaikkoihin ja 

Töysän 4H-yhdistys juhli rennosti 90 vuotta

laittoivat matoja koukkuun. 
Ainakin muutama särki oli 
Ponnenjärvestä jo noussut 
alkuiltana. Jollakin tulijalla 
oli oma matopurkki mat-
kassa.
     Kaloja ei ehkä tullut pais-
tettaviksi saakka, mutta 90-
vuotiaan yhdistyksen pu-
heenjohtaja Marjo Hirvelä 
huolehti siitä, että kaikki 
halukkaat saivat laavulla 
makkaraa syödäkseen. Si-
sällä Sepänniemen tuvas-
sa oli tarjolla juhlavuoden 
kunniaksi täytekakkukahvit.
    Toiminnanjohtaja Takala-
Niemistö laskeskeli, että 
maksaneita aikuisjäseniä 
yhdistyksellä on tällä haa-
vaa 70 ja lapsia 160 pintaan 
eli melkoisen paljon. Koko 

osallistuvien määrä on 260 
tienoilla.
   - Tämä on tällainen lasten 
juhla, sillä lapsia ja nuoria 
varten täällä ollaan, tuumaa 
toiminnanjohtaja. Viimeksi 
on juhlittu 80-vuotispäiviä, 
mutta nyt mennään vähän 
rennommin.
     Sepänniemen yrittäjä 
Marja-Liisa Pienimäki on 
hänkin ollut joskus ansi-
oitunut 4H-jäsen. Itse Se-
pänniemen Lomakylälläkin 
on juhlavuosi, kun se on 
40-vuotias. Sitä puolestaan 
juhlistetaan elokuun vii-
meisenä viikonloppuna niin 
kahvituksella kuin musiikil-
lisella Elonkerjuulla.
     Sepänniemi on saanut 
ulos ison terassin, jossa 

juotiin 4H-yhdistyksen juh-
lakahvit kauniissa, aurinkoi-
sessa kesäillassa.

 Lapsille tekemistä

Koko perheen illassa oli 
monenlaista tekemistä. Kai-
sa Toopakka ohjasi kyykän 
peluuseen, sillä yhteistyös-
sä järjestelyissä olivat niin 
Töysän Karjalaiset kuin Ala-
vuden Seudun Osuuspank-
kikin.
    MLL:n Töysän yhdistyksel-
tä olivat Susanna Vienola 
ja Tytti Ahopelto olivat 90-
vuotislahjaksi avustamassa 
keppariradalla, jonka kier-
täneet saivat halutessaan 
ottaa karkin ja jaossa oli 
myös tarroja. Kepparirata 
oli suosittu, mutta joku ha-
lusi juosta radan läpi ilman 
keppariakin.
     Kesäistä menoa kävi kat-
somassa 14 vuotta Töysän 
4H-yhdistyksen toiminnan-
johtajana aiemmin toimi-
nut Helli Loukasmäki. Pe-
räti 18 vuotta hallituksessa 
on ollut Outi Pennala, joka 
toimii yhdistyksen varapu-
heenjohtajana. Hän on lap-
sesta asti ollut 4H-kerhossa 
ja myös kerhon vetäjänä.
    - Tässä toiminnassa tapaa 
kivoja ihmisiä ja toiminta-
kin on mukavaa. Vanhim-
malla pojalla on 4H-yritys, 
nurmikonleikkuuta. Kes-
kimmäinenkin on laitta-
massa yritystä, kun täyttää 
18 vuotta.
      Puheenjohtaja Marjo 
Hirvelän mukaan Töysän 
4H-yhdistys on todella ak-
tiivinen ja järjestää toimin-
taa nuorille ja lapsille, joka 
on yhdistyksen ydintehtä-
vä. Nuorille järjestetään 
kesätöitä.
Viime viikonloppuna pidet-
tiin Tuurissa Miljoona Koi-
ra, jonka järjestelyissä oli 
avussa 4H-nuoria. Heitä on 
kesän aikana myös Tuurin 
Muumipuistossa neljä.
      Yhdistyksellä on leik-
kikenttätoimintaa, joista 
Ylipään leikkikenttä on yh-
distyksen omaa, mutta kes-
kustassa, Tuurissa ja Hako-

järvellä ollaan yhteistyössä 
kaupungin kanssa.
    Tämä koko perheen ta-
pahtuma sisältyi Töysä-viik-
koon.

Alavuden kaupunki halusi 
kuntalaiset mukaan päät-
tämään loppuvuodesta 
2021, millaisiin kohteisiin 
tai asioihin kaupungin tu-
lisi käyttää budjettirahaa. 
Kaupungin verkkosivuilla 
kerättiin enintään 30 000 
euron ehdotuksia kohteista 
tai asioista, joihin osallis-
tavan budjetoinnin rahaa 
olisi hyvä käyttää.  Erilai-
sia ehdotuksia osallistavan 
budjetoinnin määrärahan 
käytöstä tuli määräajassa 
yli 700, joista suuri osa koh-
distui lapsiin, lasten leikki-
paikkoihin ja liikuntamah-
dollisuuksiin.
     Ehdotusten perusteella 
päätettiin, että osallista-

Osallistavan budjetoinnin raha lapsille
vaan budjetointiin varattu 
raha käytetään kokonaisuu-
dessaan Mäkipuiston leik-
kipuiston kehittämiseen. 
Mäkipuiston leikkikenttä on 
suosittu ja kovassa käytössä 
oleva leikkipuisto Salmen 
alueella.
     Mäkipuiston kaikki väli-
neet uusitaan ja lisäksi puis-
toon tulee uutena muun 
muassa iso kiipeilyteline ja 
hämähäkkikeinu. Uudista-
misen aikana puisto on het-
ken aikaa pois käytöstä, kun 
vanhat välineet irrotetaan 
ja vaihdetaan uusiin. Uusit-
tu puisto on valmis syksyllä 
2022.
  -Vaikka osallistavaan bud-
jetointiin varattu määrä-

raha käytetään kokonai-
suudessaan Mäkipuiston 
uudistamiseen ja kehittä-
miseen, on toteutukseen 
jo lähdössä muitakin kyse-
lyssä esiin tulleita, hienoja 
ja tärkeitä ehdotuksia. Osa 
ehdotuksista toteutetaan 
normaalin kunnossapito-
määrärahan turvin, osa voi-
daan budjetoida ensi vuo-
delle ja osa ehdotuksista oli 
sellaisia, joita voimme läh-
teä viemään eteenpäin esi-
merkiksi hanketoteutukse-
na yhteistyössä yhdistysten 
kanssa, tiivistää kaupun-
ginjohtaja Liisa Heinämäki 
osallistavan budjetoinnin 
kokonaisuutta.

  -Kaikkineen saimme ehdo-
tuksista hyvän käsityksen 
kaupunkilaisten toiveista.

Leikkipuistoseikkailu

   Leikkipuistot tulevat tu-
tuiksi leikkipuistoseikkailun 
avulla. Eri puolella Alavut-
ta sijaitsee lukuisia, hyviä 
leikkipuistoja, joihin voi 
tutustua esimerkiksi koko 
perheen voimin var hais-
kasvatuksen organisoimas-
sa leikkipuistoseikkailussa, 
joka alkoi viime viikon maa-
nantaina.
 Leikkipuistoseikkailussa 
puistoista löytyy tehtäviä 
niin pienille kuin isommil-
lekkin QR-koodien avulla.

      Varhaiskasvatuksen väki 
muistuttaa, että myös päi-
väkotien leikkikentät
ovat iltaisin kuntalaisten 
vapaassa käytössä.
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Tässä näyttelyn 
v a l o ku v a s s a 
on mestari itse 
kaivertamassa 
puureliefiä.

Vielä tuli yksi 
työ näyttelyyn, 
ravikuva, jonka 
toi Päivi Raja-
laaksolle Kirsti 
Herrala.

Puure l ie fe jä 
on näyttelyssä 
kaikkiaan 54, 
ja eivätkä täs-
sä ole suinkaan 
kaikki Paavo 
Haapasen tai-
dokkaasti kai-
vertamat työt

Tässä puureliefissä 
on Eino Kuokkanen 
lyömässä golfia ja 
bagin luona on puo-
liso Hilkka

Näyttelyssä olivat 
käymässä Eila ja 
Paavo Haapasen 
lisäksi heidän tyt-
tärensä Päivi Raja-
laakso, joka on ke-
rännyt ja koonnut 
näyttelyn. Pekka 
Haapanen on ny-
kyisten Tohnisen 
äijä-veistosten te-
kijä, joten taito on 
periytynyt isältä 
pojalle.

Lokakuussa 90 vuotta täyt-
tävä Paavo Haapanen on 
varsinainen mestari teke-
mään puureliefejä.

Ainutlaatuinen on töysä-
läisen syksyllä 90 vuotta 
täyttävän Paavo Haapasen 
puureliefien näyttely Töysä-
talon yläkerrassa. Kun hä-
neltä jäi puusepänliikkees-
sä hukkapaloja, niistä syntyi 
reliefejä. Puumateriaalina 
voisi ajatella sukunimen 
perusteella olevan haapa, 
mutta pääasiassa reliefit 
ovat syntyneet lepästä.
  Suuren työn puureliefi-
en keräämisessä samaan 
paikkaan on tehnyt Eila ja 
Paavo Haapasen tytär Päivi 
Rajalaakso, joka huomasi, 
kuinka paljon näitä reliefejä 
oli töysäläiskodeissa. Näyt-
telyssä on peräti 54 työtä.
  -  En enää muistanutkaan, 
että näitä oli tullut tehtyä 
näinkin paljon, miettii Paa-
vo Haapanen. Hänen lap-
sensa halusivat näyttelyllä 
myös muistaa isän tulevaa 
lokakuista merkkipäivää. 
Puureliefejä on todellisuu-
dessa paljon enemmänkin, 
sillä kaikki eivät luonnolli-
sesti ole näyttelyssä.
   Haapanen kertoo, että 
työt ovat paljolti mieliku-
vituksen tuotteita, mutta 
reliefeissä on nähtävissä 
myös töysäläisiä henkilöi-
tä. Hän hahmotteli ensin 
piirroksen ja alkoi työstää 
koristeveistotaltalla työtä, 
piirros häipyi taka-alalle 
ja kuva tarvitsi vain kaivaa 

esiin.
   -  Sitä olen ihmetellyt, mi-
ten hän on saanut puure-
liefeihin kolmiulotteisuutta, 
vaikka niissä ei ole syvyyttä 
kuin sentti tai kaksi, sanoo 
Haapasen nuorin poika 
Pekka Haapanen.
  Paavo Haapanen on käyttä-
nyt petsiä saadakseen esiin 
reliefien vähän tummem-
mat kohdat. Jotkut ovat ha-
lunneet tilata työn omasta 
pihapiiristään. Reliefeissä 
näkyy myös mennyttä ai-
kaa, historiaa talletettuna 
kuten Herralan risteykses-
sä ja Koskelan talon isos-
sa puussa Mutkankylässä, 
jossa puusta näkyy vielä iso 
kanto.
    Puoliso Eila Haapanen 
huikkaa takaa, että siinä 
on hänen muotokuvansa. 
Ahkera kutoja on kuvattu 
kangaspuissa kurotelles-
saan loimia. Työn nimenä 
on Pasmat sekaisin.
   
Puureliefeissä huumoria
 
    Puureliefit eivät ole vaka-
via, ja niissä riittää huumo-
ria. Monet niistä kertovat 
tilojen arkisista askareista.
   Pekka Haapanen kertoo, 
että hän sai aikanaan puu-
reliefin 30-vuotislahjaksi. 
Työ kertoo sorsastamisesta 
Ponnenjärvellä, ja saate-
sanoina on taulun takana: 

”Saatiinpa ainakin yksi. Vai 
kuoliko sekin nauruun.”
  Päivi Rajalaaksosta on 
kuva leikkimökin ääressä 
pienenä tyttönä. Yhden 
työn oli Anelma Myllymäki 
saanut lahjaksi, ja reliefi ku-
vasi näytelmää Viisi pientä 
vekkulia.
  Monia hänen ystäviään tuli 
tapaamaan puutaiteilijaa yl-
lätykseksi, ja Myllymäki oli 
yksi heistä. Eino Kuokkanen 
tuli tervehtimään vanhaa 
ystäväänsä. Tämä kunnal-
lisneuvos näkyy parissakin 
työssä, muun muassa gol-
faiheisessa reliefissä, jossa 
hän on yhdessä puolisona 
Hilkan kanssa golfkentällä.
   -  Olen aina sanonut, ettei 
Haapanen ei olisi elämänsä 
aikana tehdä mitään muuta 
kuin näitä, miettii Kuokka-
nen.
   Haapanen on nuoruudes-
saan käynyt maalauskurs-
seja ja oli professori Eero 
Hiirosenkin kurssilla. Hän 
halusi esittävää, näyttävää 
taidetta, ei abstraktista. 
Puureliefien luonnoksia 
hän piirsi ensin paperille.
  Puusepänverstaassa hän 
valmisti usein tilaustöitä, 
niin ovia ja ikkunoita sekä 
Liiakselle Härmään muun 
muassa tuoleja. Hän kerran 
katsoi Uuno Turhapuro-
elokuvaa ja huomasi siellä 
nikkaroimansa tuolin.

Viulut lastenlapsille

   Taitava veistäjä on tehnyt 
kaikille lastenlapsille viulut, 
kaikkiaan 12 viulua. Hänen 
haaveenaan oli valmistaa 
myös sello, ja sellaisenkin 
hän on tehnyt, ja se on ko-
tona kauniina soittimena.
  Yksi viulu näytteillä näyt-
telyn vitriinissä. Paavo Haa-
pasen taituruutta kuvaa se, 
että hän on tehnyt viulun 
vain 12-vuotiaana.
   Töysän Lions-toiminnassa 
pitkään ja ansiokkaasti ol-
lut Haapanen on veistänyt 
lionsklubille rasian, jossa 
nyt rasian päälle istahta-
nutta leijonaa säilytetään. 
Rasia on aina presidentin 
hallussa, jollainen veistäjä-
kin on ollut 90-luvun puo-
livälissä. Haapanen veisteli 
aikanaan myös Töysän kun-
nan antamia lahjoja, joista 
yhtenä esimerkkinä on vit-
riinissä puinen lapikas.
  Tohnisen äijä luovutettiin 
jälleen sunnuntaina. Al-
kuperäinen äijäveistos on 
Paavo Haapasen käsialaa 
ja niistä ensimmäinen luo-
vutettiin Eino Kukkolalle. 
Taidot ovat periytyneet lap-
sille ja nyt Tohnisen äijän 
veistää nuorin poika Pekka 
Haapanen.
   Näyttelyn kokoaja Päivi 
Rajalaakso oli kiitollinen, 
kun sai yhteydenottoja ja 
viestejä, että heilläkin on 
isän, Paavo Haapasen töitä. 
Joillakin saattoi olla use-
ampikin teos. Reilut puolet 
näyttelyn töistä on saatu 
ulkopuolisilta.
   Päivi Rajalaakso toteaa, 
ettei olisi saanut näyttelyä 
toteutettua ja koottua il-
man miehensä Heimo Raja-
laakson apua. Hän valmisti 
tauluille tuet, jotta ne saa-
tiin aseteltua esille ja kiersi 
vaimonsa kanssa keräile-
mässä tauluja.
    Näyttely on avoinna ju-
hannukseen saakka.
 
 Tarja Riihimäki

Paavo Haapasen puureliefeissä
kolmiulotteisuutta ja huumoria

Markus Sulkava ja Tea-Han-
na Leino Ähtärin Vuokrata-
loilta vierailivat Pohjanrii-
hen vuokratalokohteessa 
lähellä Ähtärin keskustaa. 
Piha oli siisti ja kohde oli 
kaikin puolin kunnossa.

Kiinteistö Oy Ähtärin Vuok-
ratalojen ajanvarauskäytän-
töihin on kesäkuun alussa 
tullut uudistuksia. Jatkossa 
ajan voi varata asiakas-
käynnille viikon jokaiselle 
päivälle, joko puhelimitse 
asuntotoimiston palvelu-
numerosta 0400 861 509 
tai netin kautta Ähtärin 
Vuokratalojen ja Ähtärin 
kaupungin verkkosivuilta. 
Ilman ajanvarausta asunto-
toimisto palvelee aina tiis-
taisin.
     Tea-Hanna Leino aloitti 
toukokuussa Ähtärin Vuok-
ratalojen vuokra-asuntosih-
teerinä ja suosittelee, että 

asiakkaat käyttäisivät net-
tiajanvarausta aktiivisesti 
hyväkseen:
   -  Asiakkaan kannalta ver-
kon välityksellä tai puheli-
mitse tapahtuva ajanvaraus 
tuo ennen kaikkea jousta-
vuutta, kun asioiden käsit-
telyyn voi varata tarpeeksi 
aikaa, eikä tule kiireen tun-
tua. Olemme laajentaneet 
aukioloaikojamme niin, että 
etukäteen ajan varaamalla 
voimme ottaa varauksen 
tehneen asiakkaan vastaan 
viikon jokaisena päivänä. 
Ilman ajanvarausta asunto-
toimistossa voi asioida tiis-
taisin kello 9–15 (lounasai-

ka klo 11–12).
      Ähtärin Vuokratalojen 
toimitusjohtaja Markus 
Sulkava kertoo, että Ähtärin 
Vuokratalojen tarjoamien 
asuntojen tasoon on viime 
vuosina panostettu voi-
makkaasti.
  -  Asuntoja on remontoitu 
kymmenittäin, kodinkonei-
ta uusittu ja piha-alueita 
laitettu kuntoon.
Meillä on nyt tarjota hyvä-
kuntoisia vuokra-asuntoja 
varsin kilpailukykyiseen 
hintaan, Sulkava lupaa.
       Ähtärin kaupunkikon-
serniin kuuluvalla Ähtärin 
Vuokrataloloilla on noin 

230 vuokra-asuntoa, joista 
suurin osa sijaitsee Ähtä-
rin keskustan tuntumassa. 
Asunnot ovat pääasiassa 
yksiöitä, suuria kaksioita 
sekä kolmioita. Suurimmas-
sa osassa on oma sauna. 
Parhaimmillaan asunnon 
voi saada jopa samana päi-
vänä.

Uusia tuulia Ähtärin Vuokrataloilla ajanvarauksessa
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EL ALAVUS: ABC Bingo, tauolla ajalla 7.6.-9.8.2022 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 

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12 63300 
Alavus KUUSTUPA auki ma,to ja pe klo:10-14 Kuustuvalla tehdään 
käsitöitä,askartelutöitä. pidetään laulutuokioita ja kuunnellaan 
musiikkia. Rupatellaan kuulumisia ja kahvitellaan hyvässä seu-
rassa. Tervetuloa toimintaan mukaan. Yhteystiedot: 0440544668 
(arkisin 10-18) 

Lumivaara-Seura ry järjestää ruskaretken Ylläkselle 5.-8.9.2022. 
Yöpyminen Ylläsjärvellä Hotelli Saagassa 2hh:ssa. Hinta hotel-
li + aamiainen 340,- euroa (29 hlöä) tai 310,- euroa (40 hlöä). 
Hinta määräytyy lähtijöiden mukaan. Hintaan sisältyy kuljetus. 
Reitti Alavus-Seinäjoki-Ylläs. Mukaan pääsee ilmoittautumisjär-
jestyksessä 40 ensimmäistä. Tiedustelut; Aino-Maija Alkula puh. 
0408203289 sp am.alkula@gmail.com. Sitovat ilmoittautumiset 
10.6.2022 mennessä.

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

Etukuurtanelaaset ry. toukokuun ja kesäkuun ajan Ylijoen kou-
lulta voi lainata Fatbiken käyttöönsä. Pyörät omistaa Kuortaneen 
kunta, lainaustoiminnasta vastaa kyläyhdistys. Lainattavissa on 3 
pyörää, miesten, naisten ja lasten koko. Maksimini lainausaika 3 
vrk. Tiedustelut ja lainavaraukset Antti Koivumäki 045-1190118. 
Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaaset. 

Etukuurtanelaaset ry osallistuu valtakunnalliseen avoimet kylät- 
tapahtumaan järjestämällä kirppisrallin 11.6. klo 10 – 16, kirp-
pisralliin voi osallistua pitämällä kirppistä kotonaan tai tulemalla 
Ylipään kentälle pitämään vilttikirppistä. Kentällä kahvio avoinna.  
Osallistumismaksu 10 e. Ilmoittautumiset ja tied. Marita Mäki-
Kahra 050-5212004 maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen 
040-9348246 sarimaija.ylinen@gmail.com. Asiasta tarkemmin 
facebook/etukuurtanelaaset.

ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KYLPYLÄMATKA PÄRNYYN ent PUIS-
TOTALOON 28.8.-3.9.-22 TÄYSIHOIDOLLA JA LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄ-
MILLÄ HOIDOILLA . HINTA 439€ 2 HLÖN HUONE JOS 40 LÄHTIÄÄ 
JOS VÄHEMPI LÄHTIÖITÄ JOUDUMME VÄHÄN HINTAA KOHOTTA-
MAAN .MATKUSTAMME VAIN JOS MATKA SILLOIN TURVALLISTA. 
TIEDUSTELUT JA ILMOITUKSET TUULALLE 040-7321145.

Suomenselän Samoilijat ry Sauvakävely joka maanantai klo 9.00.
Kokoontuminen Ähtärin keskustan kuntoradan alailmoitustaulul-
la. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.

Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry: Järjestämme kaikille avoimen ris-
teilyn  Aurora Botnialla Vaasasta Uumajaan ja takaisin ti 2.8.-22. 
Laiva lähtee Vaasasta klo 13.15 ja palaa sinne klo 21.15.  Ristei-
lyn aikana pääset osallistumaan mielenkiintoiseen asiantuntija-
ohjelmaan sekä laivan monipuoliseen viihdeohjelmaan.Matkan 
hintaan sisältyy menomatkalla iltapäiväkahvit välipalan kera ja 
paluumatkalla maukkaan saaristolaispöydän antimet. Yhteiskul-
jetus lähtö Ähtäristä Alavuden kautta kohti Seinäjokea,ja  liityntä-
kuljetus Soinista, aikataulu ilmoitetaan matkaan osallistuville. Yh-
distyksen jäsenille tuettu osallistumishinta eli jäsen aikuinen 80€, 
lapsi 12-17 v 40 €, lapsi 6-11 v 30 € ja alle 5 v 0 €. Muille hintaan 
+20 €. Henkilöllisyystodistus tarvitaan matkalle mukaan. Huom! 
Sitovat ilmoittautumiset kesäkuun loppuun mennessä:etelapohj
anmaandiabetes(at)gmail.com. tai soita yhdistyksen puhelimeen 
045 316 9250 Virpi Kanth
Suomenselän Samoilijat ry Perinteiset keskiviikkopyöräilyt jat-
kuvat elokuun loppuun. Lähtö Puistolasta, Puistotie 4 klo 18.00. 
Varusteina kypärä, heijastusliivi ja juomapullo.  Pyöräilyreitit löy-
tyvät Puistolan katoksen seinästä. Kts. lisätied. facebookista @
suomenselansamoilijat
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: ”YLLÄTYSVIERAITA” -TEATTERIMAT-
KA 9.7.2022 Karstulaan Wanhat Wehkeet kesäteatteriin on täyn-
nä. Matkan hinta 55 € maksetaan bussissa tai yhdistyksen tilille 
Fi38 4108 0011 1937 89. Lähempänä ajankohtaa voi tiedustella 
peruutuspaikkoja Pirkko Kallio 0400 504372. Teatteriesitys alkaa 
klo 15.00 ja ruokailu on ennen näytöstä klo 13.30. Pääruokana 
on Talon lihapata isännän kastikkeessa (Laktoositon ja Gluteeni-
ton) kerro, mikäli on muita ruokarajoituksia. Pakkalan bussi: Tuuri 
eTuurin pysäkki klo 11.45, Töysä –talo klo 12.

Alavuden kansalliset seniorit ry Tervetuloa osallistumaan perin-
teiseen seniorikävelyyn perjantaina 10.6.22. Kokoonnumme Pa-
hajoen kosteikon laavulla klo 13.00 Tarjolla kuntojumppaa, muka-
vaa yhdessäoloa ja pikkupurtavaa, sekä tietysti arvontaa!

Etukuurtanelaaset ry Pihapelilainaamo avoinna keskiviikkoisin 1. 
kesäkuuta klo 18:00 alkaen  Lainattavissa mm. frisbeegolf koreja 
ja frisbeet, erilaisia pihapelejä. Muina aikoina sovitusti soittamal-
la tai tekstaamalla Marita Mäki-Kahra 050-5212004 maritzame-
ri@hotmail.com tai Sari Ylinen 040-9348246 sarimaija.ylinen@
gmail.com. Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaaset.

Etukuurtanelaiset ry Kesävuokraaamo  meiltä voi lainata pientä 
korvausta vastaan pöytiä, tuoleja, pop up teltta, Muurikka pan-
nusetti (muurinpohja-, monitoimi-ja paellapannu) Kesäjuhliisi 
tai muuhun tarpeeseen. Tied. Marita Mäki-Kahra 050-5212004 
maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen 040-9348246 sarimaija.
ylinen@gmail.com. Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaa-
set.

Etukuurtanelaiset ry Kahvikaraoke toinen torstai kesän ajan  16.6. 
30.6. 14.7. ja 28.7.  Ylijoen koululla Tule laulamaan, tule kuuntele-
maan, tule kahville, tule muuten vaan. Vapaa sisäänpääsy. Kahvis-
ta ja nisusta pieni maksu  Tied. Marita Mäki-Kahra 050-5212004 
maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen 040-9348246 sarimaija.
ylinen@gmail.com. Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaa-
set.
EL Kuortaneen yhdistyksen matkalle IKAALISIIN 15.-17.8.22 "Kuin 
silloin ennen Festareille" vain muutama paikka vapaana! Ilmoit-
taudu pian, viimeistään 15.6. Ritvalle 040 549 2825.

JOKIVARREN NUORISOSEURA ry. kevät-/kesäkokous su 12.6.2022 
klo 18.00 seurantalolla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! Johtokunta.

Kuortaneen Kokoomus ry:  Siirretty sääntömääräinen vuosiko-
kous pidetään 19.6 klo 17.00 Urheiluopistolla. Tervetuloa kaikki 
jäsenmaksun suorittaneet.

Suomenselän Invalidit ry: Yllätysvieraita-kesäteatteriesitys Kars-
tulassa la 16.7. klo 15. Bussi Saavutuksesta n.klo 13. Lisätiedot ja 
ilm. Merja 040-7369528 kesäkuun loppuun mennessä. 

EL Kuortaneen yhdistyksen matkalle Ikaalisiin 15.-17.8. "Kuin si-
loin ennen Festareille" vapaana vain muutamia paikkoja. Ilmoit-
taudu pikaisesti mukaan Ritvalle viim. 15.6. mennessä 040 549 
2825. Kesäteatteriin 2.7. vain muutama paikka.

Pyylammin sukuseura ry:n SUKUJUHLA JA -KOKOUS la 9.7.2022 
Jokivarren Nuorisoseura, Jokivarrentie 349, Alavus 10:00 Kukka-
laitteen lasku Alavuden sankarihaudalle, 11:00 Virallinen suku-
kokous, sääntömääräiset asiat, 11:30 Ruokailu, 13:00 Sukujuhla, 
mm. juhlapuhe kenraalimajuri evp Pertti Puonti ”Mistä turvaa 
Suomelle”, luento DNA sukututkimuksessa”. Ilmoittautuminen 
24.6.2022 mennessä os: lk.ilomaki@gmail.com / p.040-8221408. 
Merkitse ilmoittautumisen yhteydessä: nimi, osoite, sp-osoite, 
puh.no sekä erikoisruokavalio. Maksu: Juhla+ruokailu+kahvi 40€ 
tai juhla+kahvi 25€, lapset 7-12 v 20€/10€ - Alle 7-v ja sot.vet. 
ilmaiseksi. Maksu tilille: FI98 4108 0011 2381 05, Lisätietoa www.
pyylampi.org Jokainen on sydämellisesti tervetullut! 

Suomenselän Samoilijat ry Perinteinen Kesäyön Köpöttely Töy-
sän Talsijoiden nokipannukahville Luoman nuotiopaikalle  Manti-
lanjärvelle pe 17.6.22. Pyöräilijät Puistolasta klo 19.30 ja kävelijät 
Kellomäestä klo 18.30. Nuotiopaikalla kahvit, mehut ja makkarat. 
Kts. lisät. facebookista @suomenselansamoilijat.

Alavuden Sapsalammin kalastusseura ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous keskiviikkona 15.6.2022 klo:18.00 Sapsalammin ky-
lätalolla. Tervetuloa! Johtokunta

info@lakeudenportti.com

SUOMENSELÄN LUONNONYSTÄVÄT RY järjestää opastetun luon-
nonkukkapäivän retken su 19.6.  Alavudella Kuivasjärven Pikkuse-
län pohjoisosassa lintutornin lähimaastossa. Kokoontuminen van-
han tanssilavan ja lintutornin P-paikalle klo 12. Liikumme kosteilla 
paikoilla, joten kumisaappaat on hyvä jalkinevalinta. Retki kestää 
noin 2 tuntia.  Tapahtumassa selvitellään myös Kuivasjärvelle 
suunniteltua lintuvesikunnostusta.

KUORTANEEN syöpäkerhon porukka! Taas olisi päivän piristys-
reissu suunnitelmissa! TO-16.6. klo 12,00 olisi yhteislähtö, omilla 
autoilla Kuurnan pihasta. Mäyryn suunnasta ei kannata tulla kir-
kolle! Täytetään autot kavereilla, niin säästyy polttoainetta! Aluk-
si tutustuminen Soile Yli-Mäyryn taiteeseen. Jokainen kustantaa 
maksun itse, 3€ ollut aiemmin. Sieltä jatkamme Kaatialan louhok-
selle, jossa kerho tarjoaa makkarat ja kahvit. Otan laulujen sanoja 
mukaan, jos vaikka laulattaa?! Tullaan Lahdenkankaantietä takai-
sin, jos nähdään lihakarjaa? Pysähdytään Kuharantaan jossa voi 
syödä mielen mukaan jätskin tai katsella golffaajien pelaamista! 
Ilmoittakaa minulle joka tarvitsee kyytiä tai on muuta kysyttävää: 
EILA 0405029560 ps. heinäkuun alussa teemme päivän reissun 
vähän kauemmaksi, siitä lähempänä! Nähdään

Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset Ry :n järjestämä retki 
alueen ( Ähtäri. Alavus, Kuortane) omaishoitajille ja hoidettavan 
läheisille pe 1.7. 2022.Ohjelmassa tutustuminen Anne Mattilan 
taidekahvilaan, ruoka ja kahvit. Karvian kesäteatteri "Ei meidän 
äiti-esitys klo. 18.00. Hinta 20€ jäsen, 35€ei jäsen.Ilmoittaudu 
+erikoisruokavaliot 20.6. mennessä p. 0505882007/Eila tai s.posti 
helena.anttila@pihlajalinna.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä saat 
lisätietoja aikataulusta ja linja-autoon nousupaikat.

Alavuden Martat tekee retken Kätkänjoen kesäteatteriin ti 5.7. 
katsomaan "Kylä yllättää"-maalaiskomediaa. Esitys alkaa klo 
19.00. Mennään kimppakyydeillä, lähtö entisen matkahuollon 
edestä klo 18.15. Martat tarjoaa väliaikakahvit jäsenille. Ilmoit-
tautumiset Kaisalle iltaisin 0400549740 tai alavudenmartat@
gmail.com 20.6. mennessä.

Kuortaneen syöpäkerhon porukka. Ennakkotietoa kesäreissus-
tamme vko 27. Päivä on suunniteltu TI-5.7.2022. Lähtö tapahtuu 
Kuurnan pihasta klo 9.00, siitä S-Marketin pihaan klo 9.05. Ke-
rätään kyytiin kaipaavia. Kaara kurvaa kohti Kokkolaa, katsotaan 
kotiruokaa kaikille. Kuljetaan kukaties kauppoihin, kahville, kirk-
koon, kunne kukin kaipailee! Kelloa kukaan kehtaa kattoa, kotiin 
kerkiää kuitenkin! Kommentit Kuusistolle 0405029560, keräilen 
kerkiäviä! Kiitoksia

Sapsalammin kyläyhdistys ry 18.6.2022 klo 20-01 Odotetut ke-
sän lavatanssiavajaiset Siikinniemen rantalava, Virtaintie 1774, 
Sapsalampi. Tanssiorkesteri Top Feelings, liput 15€, maksut kätei-
nen ja pankkikortti.Tervetuloa!

TÖYSÄN TALSIJAT: Perinteinen Kesäyön köpöttely pe 17.6 Luo-
man nuotiopaikalle Mantilanjärven rannalle. Lähtö Töysän Torilta 
klo 20.00. Myös kävelymahdollisuus Suomenselän samoilijoiden 
matkassa Kellomäestä nuotiopaikalle (matka n. 6km sivu), lähtö 
18.30. Tied. Markku Akonniemi 0400262574

8.7. klo 20–02 karaoke, Leppälänkylän koululla. Osoite pastontie 
24, 63120 Leppälänkylä • Juhannustanssit ja -karaoke 24.6 klo 
20–02 jolloin myynnissä pizzaa klo 19–22. Liput 5 €. Leppälän-
kylän koululla. Osoite pastontie 24, 63120 Leppälänkylä Elofes-
tivaalit 13.8. Mäkivetokisat Mäkitiellä klo: 12:00 alkaen. Liput 
ennakkoon lippu.fi tai pakanpäällä Leppälän koululla illalla esiin-
tyvät klo: 21:00 alkaen: Pasi ja Anssi, Ressu Redford ja Movetron. 
Leppälänkylän koululla. Osoite pastontie 24, 63120 Leppälänkylä 
Liput ennakkoon lippu.fi tai pakanpäällä 

Alavuden Seudun Sydänyhdistys / Ähtärinjärven  Sydänyhdistys
yhteiset kesäretket Porvooseen ja Karstulaan perutaan retkille 
ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi. Hyvää kesää kaikille 
jäsenille!

Kuortaneen Latu ry. Maastopyöräilyä ma 20.6. klo 18 urheiluopis-
ton pallohallin parkkipaikalta. Tervetuloa!

SUOMENSELÄN LUONNONYSTÄVÄT. Olemme mukana lupiinital-
koissa Tuurissa ma 20.6. klo 17-19. Kokoontuminen Toivontien 
ja Onnentien risteyksessä. Hanskoja, jätesäkkejä ja myös talkoo-
evästä saatavana. Kaikki tervetulleita!

Alavuden Karjala-seura ry. Kirsi ja Reino Karinen ovat kutsuneet 
tarinailtaan mökilleen ke 22.6.2022 klo 18.00. Tule kuulemaan 
”kukkuuko käki kuusikossa”. Tarjoilua, saunomista ja arvontaa. 
TERVETULOA ! Kokoontuminen linja-autoasemalle klo 17.30.

Alavuden seudun Hengitysyhdistys Ry järjestää retken Seinäjoen 
teatteriin lauantaina 1.10.2022 Patruunatehdas -näytelmään. Ret-
ki alkaa lounaalla klo 11.30, klo 13 näytös, jonka väliajalla kahvit.  
Retken hinta 56,50 € (jäsenille 50,-) hinta sisältää teatterilipun, 
lounaan, väliaikakahvit sekä kuljetuksen. Lähtöaika Ähtäristä/
Alavudelta/Kuortaneelta ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa. Si-
tovat ilmoittautumiset ja osallistumismaksu 20.7.2022 mennessä 
Riitta Penttilälle puh. 0405037898. Maksu tilille: FI45 4108 0011 
5086 22 viestinä Patruunatehdas. Alavuden syöpäkerho: Teatterimatka Kalajärven kesäteatteri Su 

3.7. Antti Tuurin kirjoittama Maakunnan mies. Lähtö su 3.7. klo 
13.10 vanha matkahuolto.Mukaan voi lähteä jokainen, 25 e/ h 
sisältää lipun, kahvin ja matkan.Kerholaisille ilmai nen.Ilmoittatu-
miset Orvokille 19.6. mennessä puh 0400 821074. TervetuloaSuomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho ke 15.6. klo 12 

Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri.

Viime lauantaina avattiin 
Sapsalammin Siikinniemen 
rantalavan kesätapahtumat 
tälle kesää ikonisella mu-
siikilla, kun Gimme Abba! 
-show esitti ABBA- yhtyeen 
ikivihreitä kappaleita kah-
den tunnin edestä. 
Gimme Abba! - show’n joh-
tavat artistit ovat musiikin 
monitaitaja, The Voice of 
Finlandista tuttu Annica 
Milán, sekä Syke ja Uusi 
päivä- tv sarjoista tutuksi 
tullut näyttelijälaulaja Valt-
teri Lehtinen. Heidän lisäk-
seen yhtyeen rivissä esiin-
tyi eilen näyttelijälaulaja 
Joel Bonsdorff sekä musii-

Sapsalammin täytti Gimme Abba
kinalan ammattilainen Kia 
Laitakari. 
”Keikasta jäi mahtava fiilis! 
Miljöö ei olisi voinut olla 
tunnelmallisempi; kaunis 
kesäilta järven rannalla. 
Yleisö oli vastaanottavai-
nen, tuntui kommunikoivan 
esiintyjien kanssa, ja illan 
yhteishenki tuntui voimak-
kaalta. Loppua kohden bi-
leet vain paranivat, ja ilta 
olisi saanut jatkua ikuises-
ti!”- laulaja Valtteri Lehti-
nen kommentoi esiintyjien 
iltaa Alavudella. Artisti ker-
toi Abban musiikin mer-
kitsevän yhtyeelle haus-
kanpitoa sekä nostalgiaa. 

Yhtyeen lempikappaleeksi 
hän nimeää Mamma Mia! 
- kappaleen, koska se saa 
yleisössä aikaan jokaisella 
keikalla valtavan hurmion. 
Tilaisuuden järjesti Terhi Sy-
telä yhdessä Sapsalammin 
Siikinniemen kyläyhdistyk-
sen kanssa. Paikalle saa-
pui noin kuusikymmentä 
Abbaa fanittavaa kuulijaa, 
jotka nauttivat illasta, salin 
täydeltä tanssien ja laulaen 
musiikin tahdissa. Paikalle 
ihmiset saapuivat sekä omil-
la autoillaan, sekä Pakkalan 
l inja-autokyydityksellä, 
jonka tapahtuma oli järjes-
tänyt kulkemaan Alavuden 

keskustasta Siikinniemeen, 
ja keikan jälkeen takaisin. 
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AUTOKORJAAMO

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO

Remontoimme seinät, lattiat, katot
ja keittiöt sekä teemme kalusteiden asennusta.

040 665 2070

Kaikkiin kohteisiin.
Myös puusepäntyöt

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

PELTISEPÄNTYÖT

HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKOULU

RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖTPELTISEPÄNTYÖT

LVI-ALAN PALVELUT

APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

Tule kannustamaan APV voi� � n!

SEURAAVA KOTIOTTELU

ke 15.6.2022 klo 18 monttu

OTTELU-
ISÄNTÄNÄ:

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

Tule kannustamaan APV voi� � n!

VS.

Lauantaina 28.5. toteutettiin Tuurin nuorisoseu-
ralla metallimusiikin festari-ilta Rokkiporukka ry:n 
järjestämänä. Kuusi illan esiintyjää edustivat kukin 
erilaista metallimusiikin laitaa, ja paikalla kuultiin 
mm. rockia, pop rockia, death metallia, brutal dea-
th metallia sekä indrustial metallia. Festari-iltaa 
tukivat Töysän Säästöpankkisäätiö, K-Supermarket 
Alavus, Alavuden kaupunki sekä Olvi. 
Metallimusiikin ystäviä laskettiin olevan paikalla n. 
120. Lavalla nähtiin illan aloittava Boneset, Living 
Inferno, The Lust I Seek, Segmentia, Cumbeast, ja 
illan päätti odotettu King Satan. Illan menot olivat 
rauhalliset ja rennot, täynnä kovaa metallimusiik-
kia, joka toi yhteen musiikin harrastajat ja yhteiset 
tutut. Pandemia-ajan jälkeen kokoontuminen tun-
tui entistä suuremmalta ja jälleennäkemisen rie-
mua ja musiikin kuulemisen euforiaa oli ilmassa. 

Toukokuun Alavus on the 
rocks tunnelmointia

MAA-AINES KULJETUKSET
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Jari-Matti Latvala 
istui Töysä-Seuran 
70-vuotisjuhlassa 
ja Töysä-päivän 
pääjuhlassa van-
hempiensa Helena 
ja Jari Latvalan kes-
kellä.

Jari-Matti Latvala on uusi 
Tohnisen äijä. Äijäveistok-
sen luovutti hänelle viime 
kesänä vastaavan arvoni-
men saanut Erkki Vainion-
pää. Kaupunginjohtaja Lii-
sa Heinämäki puhui uudelle 
äijälle saatesanat.

Toyotan tallipäällikkö Jari-
Matti Latvala on uusi Toh-
nisen äijä. Äijän hänelle 
luovutti viimevuotinen 
Tohnisen äijä Erkki Vainion-
pää, ja luovutuspuheen piti 
kaupunginjohtaja Liisa Hei-
nämäki. Hän muistutti, että 
äijää on jaettu vuodesta 
1986. Tohnisen äijäksi on 
aina valittu henkilö, joka on 
tehnyt toiminnallaan paik-
kakuntaa tunnetuksi.
   -  Jari-Matti Latvala on 
menestynyt hyvin ralliural-

Jari-Matti Latvalasta vauhdilla Tohnisen äijä

la ja tuonut samalla koti-
paikkaansa Tuuria ja Töysää 
esille. Hän on aina esiinty-
nyt edustavasti ja antanut 
positiivisen kuvan kotipai-
kastaan.
  Ralliura alkoi kartingista 
jo 7-vuotiaana. Siitä innos-
tuneena hänen vanhem-
pansa Helena ja Jari Latva-
la puuhasivat kartingrataa 
Töysään ja rata saatiinkin 
valmiiksi. Kun radan avajai-
set olivat, Jari-Matti oli jo 
17-vuotias ja siirtynyt rallin 
pariin ulkomaille.

  Heinämäki muistutti, että 
ralliharrastus on alkanut 
Töysän hiekkateillä ja on 
ollut täällä varsin aktiivis-
ta. Töysässä on nykyisikin 
useita rallipajoja, joissa ra-
kennetaan ja viritetään ral-
liautoja. Jari-Matti Latvalan 
paja Tuurissa on Heinämä-
en mukaan niistä varmasti 
hienoin.
  - On hienoa nähdä, miten 
Jari-Matti arvostaa juuriaan 
ja myös isänsä rallihistoriaa. 
Yritystilat Tuurissa ja koko 
Parc Ferme tuovat hienosti 

esiin kehityskaaren, jossa 
nykyaika kohtaa historian.
   Heinämäki oli iloinen, että 
kaikista maailman paikoista 
Jari-Matti Latvala on palan-
nut yrittäjäksi juuri Tuuriin.
     
Jo koulussa kaikki rallia

   Jari-Matti Latvala oli kii-
tollinen ja tyytyväinen va-
linnastaan. Hänen mum-
molansa oli lähellä Tohnia 
Liesmäellä, jossa lähellä 
koulua mäkeen tuli kyltti 
Tohnisen äijän kivestä. Hän 
kertoi ihmetelleensä, että 
kyse on ollut aikanaan mie-
hestä, joka on siihen siirtä-
nyt valtavan kiven.
   -  Tässä maailmassa pystyy 
ihminen tekemään ja suo-
rittamaan paljon, mutta se 
vaatii uskoa asiaan. Uskoa 
tarvitaan menestymiseen, 
omaan tekemiseen.
   Jari-Matti Latvala kiitteli 
isäänsä, joka on Töysässä 
ollut pioneeri, joka on läh-

tenyt viemään rallipuolta 
eteenpäin. Hän itse halusi 
4-vuotiaasta ajaa rallia, ja 
kaikki koulussa liittyi jolla-
kin tavalla ralliin.
  - Halusin päästä ajamaan 
rallia ja nousta rallin am-
mattilaiseksi. Kaikkein 
kirkkain jäi saavuttamatta, 
rallin maailmanmestaruus. 
Silloin hän katsoi muita ta-
voitteita elämässä. Hän oli 
ajanut kuudessa maanosas-
sa, noin 50 maassa ja käy-
nyt 100-150 maassa, mutta 
kotiseutu, Töysä on aina ve-
tänyt puoleensa.
    Hän aloitti yritystoimin-
nan Tuurissa ja samalla 

avautui ovi Toyotan talli-
päälliköksi. Viime kaudella 
hän saavutti Toyotan merk-
kimestaruuden. 
  Suomessa saadaan Lat-
valan mielestä olla ylpeitä 
siitä, että maailman suurin 
autovalmistaja Toyota us-
koo siihen, että tässä maas-
sa pystytään tekemään hy-
viä tuotteita, autoja. Niitä 
voitaisiin valmistaa logisti-
sesti jossain muualla, mutta 
Jyväskylässä heillä on 150-
200 ihmistä töissä rallimaa-
ilman parissa. Ralli ylipää-
tään auttaa tekemään yhä 
parempia autoja.

Töysän nuorisoseuran 
naiskuorolaiset Ritva 
Sorilan johdolla ehätti 
myös pyörähtämään 
laulujen lisäksi.

Paitsi, että juhlit-
tiin Töysä-Seuran 
70-vuotispäiviä, 
Tö y s ä - p ä i v ä ä 
vietettiin nyt 
jo 40. kertaa. 
Seuran puheen-
johtaja Tapani 
Ala-Mutka esitti 
tervetulosanat

Kotiseutuliiton ansiomerkeillä muistettiin. Ritva Sorilaa, Tarja Ylimäkeä ja Janne Vuorelaa 
sekä kunniakirjat saivat Sirpa Hankaniemi, Seppo Harju ja Tapani Ala-Mutka.

V i e s t i n tä n e u v o s 
Tauno Äijälä tuuma-
si, ettei töysäläisyys 
lähde hänestä ikinä. 
Vieressä istui puo-
liso Katja, joka on 
lähtöisin Ähtäristä.

Jos viestintäneuvos Tauno 
Äijä saisi päättää, valtatie 
18 varteen sahaa vastapää-
tä rakennettaisiin kymmen-
metrinen puinen lapikas 
ja sen viereen muutaman 
metrin korkuiset puura-
kenteiset Töysä-kirjaimet. 
Näin jäisi nimi mieleen ja 
lapikkaan korkeudelta voisi 
käydä kuvaamassa.
   Töysästä lähtöisin oleva 
Äijälä on ollut ennenkin 
puhumassa Töysä-päivillä, 
vuosina 1988 ja 2004. Nyt 
sunnuntaina juhlittiin Töy-
sä-Seuran 70-vuotista tai-
valta ja myös Töysä-päiviä 
on järjestetty jo 40 vuotta.
   -  Muutimme Töysään, 
Töysän asemalle Hakojär-
velle lokakuussa 1950 ja 
sieltä Tuurin asemalle hel-
mikuun viimeisenä päivänä 
1956. Isä oli rautatieläinen 
ja asuimme sekä Hakojär-
vellä että Tuurissa asema-
rakennuksissa.
   Äijälä puhui tuoksuista. 
Hänen oli helppoa palaut-
taa mieliin rautateihin liitty-

vät niin tuoksut ja mautkin.
 Hän löysi aikoinaan vaimon 
Mustikkavuoren tansseista, 
Katja Hietaharjun. Tauno 
Äijälä sanoo asuneensa 
Helsingissä vuodesta 1967 
alkaen. Töysäläisyys ei ole 
kuitenkaan ottanut hävitäk-
seen.
   - Me olemme olleet töysä-
läisiä, me olemme töysäläi-
siä ja me tulemme olemaan 
töysäläisiä, virkkoi Äijälä.
   Hän muistutti, että kotiseu-
tua koskeva murros iskee 
erityisen syvään tunnesuh-
teeseen, sillä maaseudulla 
ihmiset ymmärtävät itsen-
sä ja maailman usein asuin-
paikkansa kautta. Äijälän 
mukaan virtuaalisen koti-
seututyön merkitys kasvaa. 
Töysä ennen ja nyt ja muut 
kyläsivustot ovat kotiseutu-
työtä parhaimmillaan.
   
Useita Tohnisen äijiä

   Töysä-Seuran puheenjoh-
taja Tapani Ala-Mutka kiit-
teli niin seuraa muistaneita 

kuin Töysä-päivien järjes-
täjinä toimineita eri järjes-
töjä. Päivä alkoi juhlaju-
malanpalveluksella Töysän 
kirkossa, ja sankarihaudalla 
puhui viime vuoden Tohni-
sen äijä, Erkki Vainionpää.
   Paikalla oli useita Tohnisen 
äijän arvonimen saaneita, 
ja heitä oli myös esiintyjä-
kaartissa. Juhlan juontanut 
ja nuorisoseuran naiskuo-
roa vetänyt Ritva Sorila oli 
Tohnisen äijä vuosimallia 
2001, Töysän nuorisoseuran 
kruunuhäätanssit ohjannut 
Anelma Myllymäki sai tä-
män tittelin 1990. Musiik-
kia toi Klaus Lavila yhdessä 
Timo Rinta-ahon kanssa. 
Lavila oli Tohnisen äijä 1996 
ja sai miesten kanssa laula-
maan myös Hanna Murto-
mäki-Kukkolan.
   Tohnisen äijä vuodelta 
2006 Seppo Harju kävi läpi 
menneitä vuosia ja vuotta 
1952, jolloin seura perustet-
tiin. Erityisesti hän mainitsi 
kotiseutumies Urho Haavis-
ton, jolla oli paljonkin teke-

mistä siinä, että museoalue 
saatiin Sepänniemeen. Har-
ju toimi pitkään aiemmin 
Töysä-Seuran puheenjoh-
tajana.
   Viimeinen sotakorvausju-
na lähti matkaan ja Töysä-
Seura perustettiin samana 
päivänä. Tässä oli yksi kurio-
siteetti seuran taipaleelta.
  Töysä-Seuran lehti Kotiseu-
dun kasvot on juuri ilmesty-
nyt. Kun menee kaikki leh-
det läpi, saa hyvän kuvan 
seuran ja kotipaikkakunnan 
historiasta. Töysä-Seura on 
yhä aktiivinen ja monessa 
mukana, muun muassa täs-
sä Töysä-päivän järjestämi-
sessä.

Kotiseututyöstä merkkejä

    Kotiseutuliiton myöntä-
miä ansiomerkkejä oli luo-
vuttamassa liiton puolesta 
Tuija Ahola Töysä-Seuran 
aktiivisille ja ansioituneille 
toimijoille. Kultaisen an-
siomerkin sai Ritva Sorila. 
Hopeisella ansiomerkillä 
muistettiin Tarja Ylimäkeä 
ja pronssisella ansiomerkil-
lä Janne Vuorelaa.
  Lisäksi luovutettiin Koti-
seutuliiton kunniakirjat Sir-
pa Hankaniemelle, Seppo 
Harjulle sekä Tapani Ala-
Mutkalle. 
    Juhla alkoi Eloisat-kuoron 
esityksellä ja sitä johti niin 
kirkossa kuin juhlapaikalla 
Pirkko Rankila. Alavuden 
kaupunki tarjosi juhlakah-
vit, joiden eteen olivat 
puurtaneet Anni ja Reijo 
Tikkamäki. Anni Tikkamäki 
on Tohnisen äijä vuodelta 
2020.

Töysän kohdalle voisi tulla kymmenmetrinen lapikas


