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Veikolta Ähtäristä ilmasta energiaa
www.scanofﬁce.ﬁ
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jälkeen ammattilaiset
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ja hyödyt täysin
huoltovapaasta,
puhtaasta ja
ilmaisesta aurinkoOTA YHTEYTTÄ energiasta. Kolmivaiheinen Invertteri- KATSOTAAN SINULLE
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• Energiatehokas A+++
o
• Toiminta jopa -35 C
• Kuiskaavan hiljainen
• Lämmitys ja jäähdytys
• Puhdasta sisäilmaa
• Kaksoisohjaussiivekkeet
• Sisäänrakennettu Wi-Fi
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KAUHAVAN
&
KUNTOLAN

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

KIVIVEISTÄMÖT

Kaikki ulkokukat, kolme kahden hinnalla !

Laurilan Hautauspalvelu
Kuortane, puh. 0400 297 492 Alavus, puh. 0400 297 648
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Alavuden sote-keskukselle haetaan poikkeuslupaa
KESKIKESÄ.
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Tehän tunnette Herramme Jeesuksen
Kristuksen armon:
hän oli rikas mutta
tuli köyhäksi teidän
vuoksenne, jotta te
rikastuisitte hänen
köyhyydestään.

Katselkaa valoisaa elämää,
onhan tämä keskikesää.
Osaanko yhtyä kiitokseen,
kun Luoja loi hyvyyden,
ja ympäristölle kauneuden,
sekä hohtavan valoisuuden.
Meille lahja niin verraton,
tämä kaunis suvemme on.
Ota päiväsi nyt lahjana,
kesä pian voi kadota.
Lyhyt lapsuus on ihmisen,
samoin kesä ei ainainen.
Iloitse kesän kauneudesta,
sen lämmöstä ja valosta,
kiittäen eteenpäin astellen
kauniita kukkia katsellen.
Juhannusterveisin Alli K
14.6.-22

2. Kor. 8:9

Onnittelemme

Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko 22.6.

Paula, Pauliina, Liina

Torstai 23.6.

Aatu, aatto, Aadolf

Perjantai 24.6.

Johannes, Juhani, Juha, Jukka,
Janne, Juho, Jani, Jussi, Juhana

Lauantai 25.6.

Uuno, Juhannuspäivä

Sunnuntai 26.6.

Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno,
Jere, Jeremias

Maanantai 27.6.

Elviira, Elvi

Tiistai 28.6.

Leo

Päivämäärä

Auringonnousu

Auringonlasku

22 Kesäkuu

2022

03:20

23:34

23 Kesäkuu

2022

03:20

23:34

24 Kesäkuu

2022

03:21

23:34

25 Kesäkuu

2022

03:22

23:34

26 Kesäkuu

2022

03:23

23:33

27 Kesäkuu

2022

03:23

23:33

28 Kesäkuu

2022

03:25

23:32

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

Alavuden
kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti, että hyvinvointialueelle esitetään, että se
puoltaisi sote-keskuksen
poikkeuslupahakemuksesta. Sote-keskus rakennettaisiin kaupungin keskustaan,
lähelle palveluasumista ja
liikennettä.
Nykyinen Alavuden pääterveysasema on huonokuntoinen ja osittain käyttökiellossa. Sen takia monet
toiminnat ovat siirtyneet
väistötiloihin.
Alavudelle suunniteltu
sote-keskus kokoaisi sosiaali- ja terveyspalvelut
tiiviisti yhteen. Nykytiloissa tämä ei onnistu. Alavus
on valmistautunut uuteen

sote-keskukseen,
johon
tarvitaan myös ministeriön
lupa.
Tilaluettelon, tilasuunnitelman on laatinut EteläPohjanmaan
sairaanhoitopiiri,
hyvinvointialue,
joten rakennuksen koko ja
kustannusarvio määrittyvät
siitä.
Poikkeuslupahakemuksen tilasuunnitelmassa
sote-keskus on 5 500 huoneistoneliömetriä. Tämän
perusteella kustannusarvio
on 26 miljoonaa euroa.
Tämä on poikkeuslupahakemuksen, ei vielä urakan
hinta.
Alavuden kaupunki hankkeisti viime syksynä sotekeskuksen
valmistelun.
Verona Consultingin toteut-

taman hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma,
joka parhaalla mahdollisella tavalla palvelee koko
maakunnan itäistä/kaakkoista aluetta.
Luonnosta sote-keskuksesta rakennuksena ei ole
vielä olemassa. Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki toteaa, että maankäyttösuunnitelmia on eri tavoin tehty
massoittelun pojalta, että
on voitu tehdä ratkaisuja sijainnista eri vaihtoehdoilla.
Sijainti on määritelty keskuskortteliin, mutta tarkkoja tontin rajoja ei ole vielä
piirretty.
Aluehallituksen käsittelyyn puollon pitäisi päätyä
27. kesäkuuta. Jos puolto

saadaan, hakemus lähtee
ministeriöön kesäkuun aikana.
Kaupunginjohtaja Heinämäki näkee, että nyt kun
sote-lainsäädäntö on voimassa ja hyvinvointialue jo
hallinnollisesti toiminnassa,
on hyvinvointialueen kanta
ministeriölle ratkaiseva.
Puoltamisen lisäksi Alavuden kaupunki esittää, että
hyvinvointialue sisällyttää
hankkeen investointiohjelmaansa. Jos sitä ei päätetä tässä samalla, voitaisiin
poikkeuslupa myöntää vasta, kun investointiohjelma
on vahvistettu, ja tämä on
syksyllä.

Asunmaan kotikilpailulle ennenaikainen päätös
Teemu Asunmaa on joutunut keskeyttämään SM
Pohjanmaa Rallin. SM-sarjapisteissä toisena olleen
Asunmaan kilpailu päättyi
perjantain ensimmäiselle
erikoiskokeelle
ulosajon
vuoksi. Alavutelainen suuntaa katseensa jo loppukauden kilpailuihin.
Teemu Asunmaa, 35,
kartanlukijansa
Ville
Mannisenmäen,26, kanssa,

ovat joutuneet keskeyttämään SM Pohjanmaa Rallin. Keskeytyksen syynä on
ulosajo. Asunmaa ja kartanlukija Mannisenmäki ovat
kunnossa.Hyvässä vauhdissa olleen Asunmaan kilpailu
päättyi aivan ensimmäisen
erikoiskokeen loppuun.
- Noin kilometriä ennen
maalia ollut oikea-vasen
mutkayhdistelmä meni oikean osalta vähän leveäksi

ja tuli kiire kääntää vasempaan. Yritin pelastaa tilanteen ajamalla auton suoraan pellolle, mutta auto
tökkäsi ojan reunaan ja siitä
katolleen. Ollaan kummatkin kunnossa ja saatiin auto
ajamalla trailerin kyytiin.
SM-pisteissä toisena ennen Seinäjoella ajettavaa
SM Pohjanmaa Rallia ollut
Asunmaa kääntää katseet
jo seuraavaa SM-osakilpai-

lua kohti.
- Ruvetaan touhuamaan
saman tien, että päästään
seuraavaan kisaan viivalle. Harmi homma monella
tapaa. Pahoittelut yhteistyökumppaneilleni sekä tiimille.
Ralli SM -sarja jatkuu 26.27.8 Mikkelissä.

Kätkänjoella on jälleen yllätyksellisen hauskaa
Ainakin viimeiset kymmenen vuotta Kätkänjoen kesäteatteri on aloittanut tiistaina juhannuksen jälkeen
esityksensä ja niin nytkin.
Yllätyksellinen on tämänkertainen näytelmä, sillä
nimenäkin on Kylä yllättää.
Kauniissa kylämaisemissa
saadaan nauttia tälläkin
kertaa kymmenen esitystä,
jossa ensi-ilta on tiistaina
28. kesäkuuta kello 19. Tiiviit kahden viikon esityskerrat päättyvät sunnuntaina
10. heinäkuuta, jolloin on
kaksi näytöstä, samoin kuin
sunnuntaina 3.7.
Näytelmää on harjoiteltu
Lakeudenportin kansalaisopiston piirinä helmikuusta lähtien. Nyt alkukesästä
sade on vaivannut, joten on
jouduttu menemään sisätiloihin.
Kätkänjoen kesäteatterilla on takanaan jo pitkästi
kausia, sillä tämä on jo seitsemästoista. Janne Vuorela
on ohjannut Kätkänjoen
kesäteatterilaisia vuodesta
2015 lähtien. Hänellä on
näytelmässä sijaisnäyttelijän osa.
Nytkin harjoituksissa oli
Kätkänjoen kylätalon pihapiirissä kesäidylliä, sillä
alhaalla pellolla käyskenteli
lehmiä. Tätä kaikkea voi kokea myös tässä komediassa
kesäisestä kylästä. Suurin
osa kyläläisiä on lähtenyt
kesälomien viettoon.
Näin ei ole tehnyt Meiju
Palomäen tekemä Kikka,
eikä myöskään Pultsi, jota

esittää Pekka Lyly. He ovat
jääneet pitämään kyläläisten koteja silmällä.
Mutta mitä tapahtuukaan,
kun kylään eksyy vieras ulkomailta, italialainen Alonso, Teuvo Viitasaari, joka ei
osaa sanaakaan suomea, ja
kukaan kylään jääneistä ei
tunnu osaavan englantia.
Kuinka hommasta selvitään, kun kylän ainoat kieliä puhuvat ovat kadonneet
kuin tuhka tuuleen.
Hyvä porukka
- Minut on saanut tulemaan hyvä porukka. Meillä
on hyvä yhteishenki tehdä,
sanoo jo 10 vuotta Kätkänjoen
kesäteatterissa
näytellyt Katja-Maria LahtiRistolainen. Heidän perheeseensä on harjoitusten
aikana ehtinyt syntyä vauva, joka on ensi-illan aikaan
viiden viikon ikäinen.
Hän esittää TaikakukkaAurora
Kurjenmiekkaa,
jonka roolissa hän marisee
kaikesta, eikä kesäloman
vietto suju, kuten hän haluaisi.
Yhdentoista esittäjän joukko on vanhaa tuttua kaartia, mutta aina uusiakin
saadaan mukaan. Sellainen
on tänä kesänä Niinaa esittävä Taina Ylinen.
- Tämä on sopivalla tavalla vähän tavallista kylähullumpi näytelmä, luonnehtii
ohjaaja Janne Vuorela.
Näytelmän on kirjoittanut
Henna Hämäläinen. Hän

sovitti käsikirjoitusta siten,
että jokaiselle saa sopivan
rooliosan.
Meiju Palomäen, Taina
Ylisen, Viitasaaren, Lylyn ja
Lahti-Ristolaisen lisäksi rooleissa nähdään Mari Ylinen,
Pentti Pykälämäki, Anneli
Palolampi, Aliisa Lyly, Teijo
Pienimäki ja sijaisroolissa
Janne Vuorela.
Esitys on valmistunut yh-

teistyössä Lakeudenportin
kansalaisopiston ja Alavuden kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa.
Varaamalla paikat etukäteen, voi ne varmistaa.
Varaukset pyydetään tekemään ensisijaisesti kotisivujen varausjärjestelmän
kautta www.katkanjoenkesateatteri.fi ja varaukset
maksetaan vasta paikalle
tullessa lipunmyyntiin

Tässä käydään nyrkkitappeluun, jossa
rooleissaan
ovat
Pekka Lyly ja Teuvo
Viitasaari. Tappelua
seuraavat vaatetta heiluttava Mari
Ylinen ja Aliisa Lyly,
Pentti Pykälämäki
sekä Katja-Maria
Lahti-Ristolainen.
Pentti Pykälämäki asteli kesäteatterin pihamaalla. Hän
on näytelmässä Hiski Nupola, kylän vanhin, joka on
matkustellut paljon.

Pekka Lyly kurkkaa
roolissaan teltasta.
Hän on Pultsi, Hiskin naapuri, joka
on salaa ihastunut
Kikkaan.
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Alavuden
seurakuntatalo
suunnitteluun
Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto
Jorma Paloranta Oy:n antaman tarjouksen Alavuden
seurakuntatalon suunnittelusta. Kirkkoneuvosto käsitteli lisäksi Töysän seurakuntakodin hankesuunnittelun
tilannetta.
Kirkkoneuvosto päätti
viedä keskiviikkoisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi investointimäärärahan
nostamisen Alavuden uuden, Haverin hautausmaan
uuden osion aluspalkkien
asentamisen osalta 30 000
eurosta 60 000 euroon.
Kirkkoneuvosto päätti
hyväksyä Alavuden uuden,
Haverin hautausmaan H5alueen aluspalkkien asentamisen ja selvittää H2alueen käytettävyyden ja
mahdollisten testipalkkien
asentamisen mielekkyyttä
edellyttäen, että kirkkovaltuusto hyväksyy investointimäärärahan muutoksen.
Kirkkoneuvosto päätti viedä kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi
Lapuan
hiippakunnan alueellisen
keskusrekisterin päivitetyn
sopimuksen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Alavuden seurakunnan
valmiussuunnitelman sekä
kirkkokolehdit Alavuden ja
Töysän kirkoissa syys-joulukuu 2022.
Kirkkoneuvosto päätti
palkata henkilön lastenohjaajan toimeen 15.8.2022
alkaen toistaiseksi. Toimenkuvaan sisältyy lastenohjaajan tehtäviä 60 prosenttia ja keittiön apuemännän
tehtäviä 40 prosenttia.
Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelua
kirkkoherran virkajärjestelyistä.
Kirkkoherra Jussi Peräaho
on valittu Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherraksi ja lääninrovastiksi
29.5.2022 Lapualla toimitetussa vaalissa. Vaali saa
lainvoiman heinäkuussa.

Kuusiokunnat
ja
Järviseutu valtiontuen II-tukialueiksi

Viidelle ansiomerkit
luottamustoimista
Haikeuttakin oli ilmassa ja
paljon muisteluita luottamustoimien vuosista oli
viime viikon keskiviikkona,
kun Alavuden kaupunki
kiitti pitkään ja ansiokkaasti
toimineita luottamushenkilöitä luovuttamalla heille
Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkkejä. Kukaan merkin saaneista ei asettunut
ehdolle viime kunnallisvaaleissa.
- Välillä ajattelee, miten
olette malttaneet luopua
näin kiehtovista hommista. Olette tehneet todella
pitkän työn luottamustoimissa, sanoi kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki. Hän
jakoi ansiomerkit yhdessä
kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Toni Juurakon
kanssa. Hän puolestaan
kertoi, mitä meriittejä tarvitaan, että kunniamerkit
voidaan myöntää.
Suomen kuntaliiton hopeisen kunniamerkin sai
kunnallisneuvos,
rakennusmestari Jorma Lamminmäki, joka on toiminut
monissa poliittisissa luottamustehtävissä Alavudella,
Kuusiokunnissa sekä Seinäjoen kaupunkiseudulla
ja omassa maakunnassaan.
Alavudella hänellä on ollut
luottamustehtävissä vuosikymmeniä lautakuntien
jäsenenä ja puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut pitkäaikainen valtuutettu.
Vuodesta 2009 alkaen hän
on toiminut valtuuston puheenjohtajana ja vuoden
2003 alusta voimaan tulleen Alavus-Töysä kuntaliitoksen toteuttamisessa
hänellä oli merkittävä rooli. Hän on toiminut muun
muassa Etelä-Pohjanmaan
maakuntavaltuuston jäsenenä.
Lamminmäki on tehnyt
pitkän ja ansiokkaan uran
seurakunnan luottamustehtävissä: kirkkovaltuuston
puheenjohtajana ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana ja oli toteuttamassa
seurakuntaliitosta.
Hän teki pitkän virkauran
kaupungin palotarkastaja-

na ja rakennustarkastajana.
Seitsemän kautta valtuustossa
Kultaisen ansiomerkin
sai kuljetusyrittäjä Mikko
Myllymäki 30-vuotisesta
ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon
hyväksi.
Myllymäki on ollut kaupunginvaltuuston jäsen peräti
seitsemän kautta vuodesta
1993 vuoteen 2021. Lisäksi
hän on ollut kaupunginhallituksen jäsen vuodesta 2001
vuoteen 2012 sekä hän on
ollut kaupunginhallituksen
sekä teknisen lautakunnan
varapuheenjohtajana.
Kuntaliiton hopeisen ansiomerkin sai muistikoordinaattori Raija Isoaho.
Hän on ollut kaupunginvaltuuston jäsen neljä
kautta, vuodet 2001-2004
ja 2009-2021. Kaupunginhallituksen jäsen hän oli
vuosina 2013-2017. Isoaho
oli sivistyslautakunnan puheenjohtajana 2017-2021
sekä tarkastuslautakunnan
ja perusturvalautakunnan
varapuheenjohtajana hän
oli vuodet 2009-2012.
Vastaava yksilövalmentaja Marja-Liisa Pienimäki sai

myös Kuntaliiton hopeisen
ansiomerkin. Hänen keskeisiä ansioita on ollut muun
muassa Töysän kunnanvaltuuston jäsenyys kaksi kautta 1997-2001 ja 2009-2012.
Hän toimi Töysän vapaaaikalautakunnan puheenjohtajana 1997-2000 sekä
Töysän sivistyslautakunnan
varapuheenjohtajuus 20092012.
Lisäksi hän on ollut Alavuden kaupunginvaltuuston
jäsen 2013-2021 sekä ollut
kaupunginhallituksen jäsen 2017-2021. Pienimäki
on ollut hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana
2017-2021.
Hopeinen ansiomerkki
luovutettiin palvelutyöntekijä Heli Rajalahdelle. Hän
on ollut kaupunginvaltuustossa viisi kautta vuosina
2021-2021. Kaupunginhallitukseen hän lukeutui vuosina 2009-2010 ja 20132021. Alavuden sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsen
hän on ollut 2001-2004 ja
koulutuslautakunnan jäsen
2005-2012. Lisäksi hän toimi lukion johtokunnan puheenjohtajana 2017-2021.

Kuntaliiton ansio- ja kunniamerkit saivat pitkään luottamustoimissa olleet Heli Rajalahti, Marja-Liisa Pienimäki,
Raija Isoaho, Mikko Myllymäki ja Jorma Lamminmäki.

Valtioneuvosto päätti perjantaina EU:n alueellisen
valtiontuen suuntaviivojen
mukaisista I ja II-tukialueista kaudelle 2022-2027.
Uuden jaon mukaan EteläPohjanmaan maakunnasta
Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukunnat nousevat
II-tukialueiksi.
- Järviseudun ja Kuusiokuntien saaminen II-tukialueen
piiriin on maakunnallemme
tärkeä alueellinen työvoitto. Se lisää yritysten investointimahdollisuuksia ja tuo
alueet tasavertaisiksi hyvin
samankaltaisten Keski-Suomen seutukuntien kanssa,
toteaa maakuntavaltuuston
ähtäriläinen puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko
Savola.
Savola harmittelee kuitenkin sitä, että Suupohjan
seutukunta ei päässyt mukaan II-tukialueeseen, vaikka sen eteen tehtiin vahvaa
edunvalvontatyötä. Yhteisen maarajan puuttuminen
muiden alueiden kanssa
nousi tässä kysymyksessä
esteeksi.
Kuusiokuntien ja Järviseudun seutukuntien lisäksi tukialueeseen II kuuluvat
Keski-Suomen maakunnasta Jämsän seutukunta sekä
Joutsan, Keuruun ja Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnat, Päijät-Hämeen maakunnasta pohjoiset kunnat
Hartola, Sysmä, Padasjoki
ja Heinola sekä Pirkanmaan
maakunnasta Kuhmoinen,
Mänttä-Vilppula ja Juupajoki.
Tukialueet määritellään
EU:n asettamien kriteereiden puitteissa. Keskeisimpiä
kriteereitä ovat väestöntiheys, BKT ja työttömyysaste
sekä tietyt maantieteelliset
erityispiirteet.
Tarkoituksena on kohdentaa tukea alueille, joiden taloudellinen tilanne
on epäsuotuisa suhteessa
koko unioniin tai jotka ovat
kansallisesti epäedullisessa asemassa. Tukialueilla
yritysten
investointeihin
myönnettävän avustuksen
taso voi olla korkeampi kuin
muualla maassa. Tukea
myöntävät Ely-keskukset.

Ruonan koulu
päättymässä
2025
Syksyllä 2025 Kuortaneen
Ruonan koulu aiotaan lopettaa. Tuolloin Ruonan koulussa olisi 16 oppilasta ja Alvarissa enää 135 oppilasta.
Alvarin koulu on rakennettu
150 oppilaalle ja koulujen
yhdistyessä siellä olisi juuri
tämä määrä oppilaita. Kouluverkkosuunnitelmaa kävi
läpi sivistysjohtaja, rehtori
Sanna Koivisto Kuortaneen
kunnanvaltuustossa
Ruonan koulun lopettamiselle ovat sekä taloudelliset että pedagogiset syyt.
Lopullisesti koulun sulkemista ei päätetty nyt, vaan
päätösten aika on vuonna
2024. Koivisto korosti sitä,
että mikäli syntyvyys kasvaa tai muuttoliikettä tulee,
tämä kouluverkkosuunnitelma saadaan unohtaa.
Tulevana lukuvuonna
Kuortaneen Ruonan koululla on 17 oppilasta. Valmistavan koulun opetus on jatkumassa Ruonan koulussa.
Lukuvuonna 2024-2025
Ruonan koulu on näillä näkymin 15-oppilainen. Ylijoen koulu sen sijaan kasvaa
54 oppilaaseen, joka on
hyvänkokoinen kolmeopettajainen yksikkö.
Varhaiskasvatuksen puolella näkyy lasten määrän
kasvua ja hoitopaikkojen
lisäämistarvetta.

Perämäki
jälleen
sahauksen mestari
Jukka Perämäki Kuortaneelta on jälleen moottorisahauksen Suomen mestari. Kovatasoinen kilpailu käytiin
Punkaharjulla Metsämuseo
Luston alueella aurinkoisessa säässä. Voitto oli jo Perämäen yhdeksäs Suomen
mestaruus.
MM-kisat pidetään ensi
vuonna Tartossa Virossa.
Kisoihin lähtee SM-kisojen
perusteella valitut edustajat miesten-, naisten ja juniorisarjoihin.
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Kuortaneen uimavalmennuskeskus odottaa keväällä valtion avustusta
Vielä ei ollut kunnanvaltuustossa päätösten aika
Kuortaneen uimavalmennuskeskuksesta. Huhtikuussa odotetaan myönteistä
valtionavustuspäätöstä ja
sen jälkeen päätetään kunnan osuudesta. Viime joulukuussa on päästy valtion
liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan.
Kuortaneen kunnanvaltuustossa
oltiin myötämielisiä hankkeelle, joka tarkoittaisi kunnalta 3,3 miljoonan euron
rahoitusosuutta kaikkiaan
kustannusarvioltaan 12 miljoonan euron hankkeessa.
Tontti olisi urheiluopiston
alueella nykyisten tenniskenttien vieressä.

Kunnanvaltuustossa uimavalmennuskeskushanketta esitteli kunnanjohtaja
Teemu Puolijoki, joka totesi, että valtionavustuksen
saaminen vaatii kunnan
mukanaoloa.
Joulukuun
jälkeen on aloitettu tiiviit
neuvottelut kunnan ja urheiluopiston välillä, millä
toimintamallilla ja rahoitusosuuksilla halli olisi toteutettavissa. Rahoitussuunnitelmaan pääsy ei riitä, vaan
ministeriön on tehtävä itse
avustuksesta päätös.
Nykyinen uimahalli on
käyttöikänsä päässä. Sen
peruskorjausta ei katsottu
järkeväksi, eikä myöskään
sitä, että tehtäisiin uusi, ny-

kyisenkokoinen uimahalli,
jolla on ollut urheiluopistolla sen verran käyttöä,
että se on ollut paljolti kiinni kuntalaisille.
Neuvotteluissa on Puolijoen mukaan hahmottunut,
että perustettaisiin yhteinen yhtiö, jossa omistajina
olisivat kunta ja urheiluopistosäätiö. Kunnan osuus
olisi 19,9 prosenttia ja opiston 80,1 prosenttia.
- Olemme lähteneet tavoittelemaan sitä, ettei yhtiöstä muodostuisi kunnalle
osakkuusyhteisöä. Tappiot
eivät näin tulisi kuormittamaan kuntakonsernin taloutta.
Rahoitus hoidettaisiin

sijoituksena yhtiön vapaaseen pääomaan 20
vuoden aikana. Kunnan
osalta tämä tarkoittaisi vajaata 3,3 miljoonan euron
Svop-rahoitusta. Kunta ja
urheiluopisto antaisivat yhteisvastuullisen takauksen
yhtiölle. Liikuntalaki antaa
mahdollisuudet takauksen
antamiseen, koska kunta
rakentaa liikuntapaikkaa, ja
uintivalmennuskeskus edistää väestön hyvinvointia ja
terveyttä.
Puolijoki selvitti, että
mahdollistetaan
peruskouluikäisille ja sitä nuoremmille kuortanelaisille
ilmainen uimahallin käyttö.
Uinti voisi tulla urheilulu-

kion uudeksi lajiksi. Koska
uimahalli olisi enemmän
kuin uimahalli, tavoitellaan
myös kunnan ulkopuolista
käyttöä. Kuortane ja urheiluopisto tulevat entistä
houkuttelevimmiksi ja edistetään Kuortanetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kuntana.
Yhtiö aiotaan perustaa
ensi syksynä. Avustushakemus tehdään vuoden viimeiseen päivään mennessä. Jos myönteinen päätös
saadaan,
rakentaminen
kohdistuu vuosille 20242025.
Kunnanvaltuustossa käytettiin myönteisiä puheenvuoroja. Kunnanhallituk-

sen puheenjohtaja Anne
Haapa-aho totesi, että 13.
tammikuuta lähtien on kokoonnuttu tiiviisti. Kunnanhallituksessa ja valtuustossa on pidetty iltakouluja.
- Yli 3 miljoonaa korkojen
ja muiden kulujen kanssa
on iso puserrus tämänkokoiselle kunnalle, mutta kun
vertaa muihin ympärillä rakennettaviin uimahalleihin,
se on kuitenkin kohtuullinen panostus.
Haapa-aho, joka toivoi,
että tämä tuo kuntaan paljon hyvää; uuden lajin lukioon ja uusia kuntalaisia,
veronmaksajia sekä positiivista julkisuutta.

Miljoona Koirassa ennätysmäärä 3 000 koiraa
Kuudettatoista kertaa järjestetty Miljoona Koira
Tuurissa on pysynyt yhtenä Suomen suosituimmista
kaikkien rotujen näyttelyistä. Nytkin paikalle oli
ilmoittautunut ennätykselliset noin 3 000 koiraa ja
yli 200 eri koirarotua. Osallistujia oli ympäri Suomen.
Paikalla oli runsaasti yleisöä tässä kaksipäiväisessä
tapahtumassa, jossa tilava
hiekkakenttä tarjosi hyvät
olosuhteet näyttelyn järjestämiseen.
Onnistuneen näyttelyn
jälkeen katseet ovat jo ensi
kesässä. Miljoona Koira
järjestetään tulevana kesänä 10.-11. kesäkuuta. Sitä
edeltävänä perjantaina 9.
kesäkuuta pidetään kaikkien rotujen näyttely. Näin
samana viikonloppuna Tuurissa on kaksi näyttelyä.
Koko näyttelyn kauneimmaksi koiraksi valittiin valkoinen länsiylämaanterrieri
Who´s Bite The Bullet, jonka omistajana on Eija Hujanen. Valinnan teki Best
in Show-tuomari Marianne
Holm. Kaikkiaan tuomareita oli näyttelyssä 27.
Näyttelytoimikunnan
puheenjohtajana toimi jo
kolmatta kertaa varmoin
ottein ähtäriläinen Helena
Salokangas. Kun muuallakin
maassa on samaan aikaan
paljon eri näyttelyitä, hän
piti hyvänä tuloksena, että
Tuuriin saatiin näin ennätysmäisen paljon koiria,
- Miljoona Koira on koko
perheen tapahtuma. Täällä
pääsee tutustumaan hyvin
hoidettuihin koiriin. Siksi
monille, joille on uuden
pennun hankinta mielessä,

tämä on hyvä paikka tulla
tutustumaan erirotuisiin
koriin, jotka ovat rotunsa
erinomaisia edustajia. Samalla voi keskustella koiran
hoidosta, ruokinnasta, liikunnan tarpeesta ja luonteesta eli kaikesta, mikä
liittyy koiran hankintaan,
sanoi Salokangas.
Yleisö pääsee aivan kehän
viereen seuraamaan arvostelua. Jos koiralle tulee
jano, vettä on useassa vesipisteessä tarjolla.
Hyvin järjestetty
Toimikunnan puheenjohtaja Helena Salokangas näki
suuren suosion johtuvan
siitä, että järjestelyt ovat
hyvät. Hän tietää sen, kun
on ollut mukana kaikissa 16
näyttelyssä. Organsaatio on
selvä; kaikki tietävät, mitä
tekevät.
Hiekkapohjainen kenttä
ulottui aina karavaanialueelle asti. Kenttä ei pölyä.
Lisäksi Veljekset Keskisen
paikoitusalueet ovat käytössä. Koiranomistajat saavat tuoda autonsa lähelle.
Myös majoitus on aivan
vieressä.
Miljoona Koira on drive
in-koiranäyttely, joka tarkoittaa sitä, että näyttelystä
koiranomistaja voi lähteä
koiran kanssa kotiin heti
tuomariarvostelun jälkeen,
jos menestystä ei ole tullut. Koiranäyttelyyn pitää
luonnollisesti ilmoittautua
ennakkoon.
Jokainen tulija saa tullessaan portista sisään koiraansa varten kakkapussin.
Jos jossain näkyi jätöksiä,
siivouspartio lähti heti put-

saamaan.
Talkoolaisia oli parisen
sataa. Yhtenä mukana oli
Töysän 4H-yhdistys, joka oli
kehähuollossa. Myös muun
muassa Alavuden Asemanseudun kyläyhdistyksestä
näkyi väkeä.

Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja
Helena Salokangas tuli kuvauspaikalle, jossa poseerasi helsinkiläisomistaja jo kehässä palkitun koiransa kanssa.

Bertta ensi kertaa
Seinäjokelainen Juho Saarivaara kävelytti tanskandogia Berttaa. Tunnustuksia
oli jo tullut, Bertta oli palkittu muun muassa rotunsa
parhaana.
- Kaikki mahdolliset voitot tulivat. Vähän jännitti,
kun olin ensimmäistä kertaa koiranäyttelyssä, sanoo
Malla Ropponen. Hänen ja
Juho Saarivaaren koirallekin tämä oli aivan uusi kokemus, ensimmäinen koiranäyttely.
Koirilla oli myös oma kuvauspaikkansa, jossa pääsi
poseeraamaan ja mieluusti
sinne tultiin silloin, kun palkintoja oli tullut. Poseerata
osasi luonnostaan ihasa
apso Tigris. Tämän rodun
edustajat ovat olleet aikanaan Tiibetissä sisävartijoina.
Tigris on hankittu Venäjältä, mutta asustaa nyt
emäntänsä Anki Johnsson
kanssa Kokkolassa. Hän
kampaili koiraansa, joka on
hänen mukaansa terapeuttista, kun näyttelykehään
meno vähän jännittää.
Joka kehässä oli toimintaa. Kehässä neljä kävelivät
bichon frisét, jotka olivat
kuin lumipalloja. Niistä ei
ollut pelkoa kauniissa näyttelysäässä.

Seinäjokelainen Juho Saarivaara kävelytti tanskandogia Berttaa. Molemmille näyttelykäynti oli ensimmäinen,
mutta Bertalle heti tuloksekas.

Ihasa apso on rodultaan tämä Tigris,
joka seuraili tyynesti Tuurin Miljoona
Koiran näyttelyelämää ympärillään.

Bichon frisét ovat
tässä kehässä. Niiden sanotaan olevan iloisia, vilkkaita
ja seurallisia koiria.

Vuosi Ähtäri Zoon 50-vuotisjuhlaan
Ähtäri Zoo käynnisti 50vuotisjuhlavuoden viime
perjantaina 17.6. Ähtärin
eläinpuiston
puolivuosisatajuhlaan on nyt tasan
vuosi. Tätä on odotettu ja
virstapylvästä halutaan juhlia pitkään ja kunnolla, siksi
juhlavuoden tapahtumat
käynnistetään jo nyt tasan
vuosi ennen virallista vuosipäivää.
Ähtärin eläinpuisto on
Suomen vanhin luonnonmukainen
eläinpuisto.

Eläinpuiston toiminta ja
eläinlajit ovat muuttunut ja
kehittyneet paljon viimeisten 50 vuoden aikana, mutta puiston tavoitteet ovat
pysyneet pohjimmiltaan samoina: tarjota eläimilleen
tilavat ja luonnolliset elinolosuhteet, lisätä eläinlajien ja luonnon tuntemusta
sekä jakaa kasvatuksellista
tietoa.
Näin juhlavuonna tuodaan erityisesti esille myös
suojeluhankkeita,
joissa

eläinpuisto on vuosien saatossa ollut mukana ja mihin
edelleen osallistutaan, kuten MetsäpeuraLIFE ja kansainvälinen jättiläispandan
suojeluhanke.
Työn alla on myös kattava
digitaalinen historiikki, jossa tulee esille muun muassa silloisen Ähtärin kunnan
johtajan Väinö Jaakolan
vahva rooli eläinpuiston
alussa, eläinpuiston kehitys ja toiminta sekä puiston
merkitys elinkeinoelämälle

Ähtärissä.
Juhlavuoden kalenteria
täydennetään erilaisilla tapahtumilla, ja julkaisemme
syksyn tullen enemmän tietoa,
Juhlavuosi polkaistiin
käyntiin julkistamalla virallinen logo sekä ensimmäinen valokuvakilpailu, johon
voi osallistua Facebookissa.
Lähes kaikilla meillä suomalaisilla on muistoja Ähtärin
eläinpuistosta jo omasta
lapsuudesta ja nuoruudes-

ta ja haemmekin juuri niitä hetkiä vuosikymmenien
takaa, joista julistamme ar-

Ähtäri Zoon juhlavuosi käynnistyi virallisen
logon julkistamisella
sekä valokuvakilpailulla.

vontavoittajan elokuun 31.
Itse juhlavuoden huipentuma tapahtuu 17.6.2023.
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Suomenselän Taiteilijaseuralla En

Sekatekniikkaa edustaa tämä kolmen työn sarja Minun elämä, jota tutkii puheenjohtaja Marita Erkkola-Järvinen.

Peräti 140 teosta on Suomenselän Taiteilijaseuran
kesä- ja vuosinäyttelyssä,
joka on Pirkanpohjan Sinisessä talossa 13. elokuuta
saakka. Näyttely on saanut
nimekseen Entistä ja nykyistä, ja teoksia on noin 50
taiteilijalta: Suomenselän
alueelta, Keski-Suomesta,
Pirkanmaalta ja aina Helsingistä ja Rovaniemeltä saakka. Esillä on niin akryyli-,
öljy- ja sekatekniikalla teh-

tyjä töitä kuin akvarelleja,
lasitöitä ja veistoksiakin.
Suomenselän Taiteilijaseuran keuruulainen puheenjohtaja Marita Erkkola-Järvinen laskee, että nyt
on kyseessä jo 54. kesä- ja
vuosinäyttely. Edellinen oli
syksyllä Virroilla. Ensi vuonna on tavallaan juhlavuosi,
55. näyttely, joka pidetään
Keuruun museossa 18.2.29.3.
Pirkanpohjasäätiön hal-

Ähtäriläisen Raimo Hirvosen työ ikään kuin avaa
näyttelyn, koska se on numeroitu ykkösellä. Öljyväriteos on nimeltään CanCan.

Kuortanelainen Sinikka Koivusalo on maalannut akryylityön, joka on nimeltään
Polku sinne jonnekin.

lituksen kanssa on käyty
keskustelua, josko ryhdyttäisiin sellaiseen yhteistyöhön, että vuodesta 2025
alkaen olisi vuosittain taitelijaseuralla yksi pysyvä jakso Pirkanpohjassa johonkin
vuodenaikaan.
- Meillä on nyt lähes 100
jäsentä ja alkaa mennä jo
kohta ylikin. Koko ajan tulee uusia hakemuksia. Mistään ei tahdo löytää enää
oman seuran jäsenten töille
tarpeeksi isoa tilaa, sanoo
Erkkola-Järvinen.
Pirkanpohjan näyttelyyn
ei läheskään jokainen seuran jäsen tarjonnut töitä,
sillä useilla oli esteitä. Nytkin tarjonta on silti hyvin
kattava ja edustava.
Eniten teoksia on Alavudelta, Kuortaneelta, Virroilta, Keuruulta, Petäjävedeltä
sekä Rovaniemeltä ja luonnollisesti Ähtäristä. Taiteili-

ja Juhani Järvinen on ollut
valitsemassa työt näyttelyyn seuran johtokunnan
kanssa.
Puheenjohtajalla lummetöitä
Pitkään seuran puheenjohtajana toiminut Marita
Erkkola-Järvinen
laskee,
että mukana on kymmenen
veistosta: lasista, puusta ja
keramiikasta sekä metallista sekä sekatekniikalla toteutettuna.
- Olen alkanut tosissani
maalata. Teen Kreikka-sarjaa ja eläinkollaasisarjaa,
joita tosin ei näy vielä tässä
näyttelyssä. Ne ovat tulossa Keuruun näyttelyyn ensi
vuonna.
Lumpeet ovat viehättäneet häntä, ja hän on maalannut lummetyöt, jotka
ovat pystykkäin Pirkanpoh-

jan näyttelyssä.
Edesmennyt professori
Eero Hiironen on ollut yhtenä synnyttämässä Suomenselän Taiteilijaseuraa. Naapurissa Punaisessa talossa
on samaan aikaan hänelle
omistettu näyttely, Eero
maailmalla.
-Tässä seurassa on hyvä
henki ja teemme yhteistyötä, kehuu Erkkola-Järvinen.
Pirkanpohjan Sinisessä
talossa on taiteilijaseuralla

ollut ennenkin näyttelyitä. Marita Erkkola-Järvisen
mukaan tässä talossa tulee juhlava olo, kirkollinen
ja harras tunnelma, eikä
ihme, sillä rakennus on ollut joskus seurakuntatalo.
Suomenselän Taiteilijaseura järjestää jälleen kuvataidekurssin Vetämäjärvellä
ja ajankohta on 21.-24. heinäkuuta. Opettajana toimii
kuvataiteilija Natalia Kaleva
Kristiinankaupungista.
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Kuortane Gamesin sateista
huolimatta hyviä tuloksia

Vaikka oli sateista, juoksuihin olivat suhteellisen hyvät olosuhteet Kuortane Gamesissa,
jotka kisattiin lauantaina. Kuva: Mika Nissinen

Suomenselän Taitelijaseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Marita Erkkola-Järvinen oli kolmen lummetyönsä ääressä. Graafikkona tunnettu on innostunut maalaamaan.

Tällä kertaa Kuortane GPyleisurheilukisat järjestettiin jo viikkoa ennen juhannusta ja hyvinkin kosteissa
sääolosuhteissa. Tämä verotti katsojamäärää, eikä
pääkatsomokaan
ollut
täynnä.
Miesten keihäänheitto oli
nytkin odotettu laji. Pettymys oli lämmittelykierroksen jälkeen se, että Oliver
Helander ilmoitti vetäytyvänsä kilpailuista. Heittokäden olkapää ei ollut vielä
palautunut Turun kisoista,
jolloin Helander heitti lähes 90 metriä. Odotukset
Kuortaneellekin olivat näin
suuret.
Kuortaneen kenttää on
sanottu keihäänheiton mekaksi, eivätkä märät olosuhteet vaikuttaneet paljonkaan keihäänheittoon.
Voittoon kiskaisi intialainen
Neeraj Chopran tuloksella
86,69.
Hyvä päätös seiväshyppääjien mielestä oli se, että
näillä lauantain keleillä seiväshyppy siirrettiin Kuortanehalliin. Ote seipäästä ei
olisi pitänyt.

Voiton vei Alajärven
Ankkurien Mikko Paavola
tuloksella 570. Se jäi vain
sentin hänen omasta ennätyksestään. Paavola joutui
käyttämään lainaseivästä,
koska seipäät olivat menneet hukkaan a Euroopan
reissulla. Naisten seiväskisan voitti Wilma Murto tuloksella 460.
Ruotsin Daniel Ståhl heitti
voittoon ja kovatasoiseen
tulokseen kylmyydessä eli
66,26 metriin. Turussa hän
heitti
maailmantilaston
kakkoseksi tuloksella 70,62,
joten Kuortaneellakin odoteltiin hyvää tulosta. Mies
vaikutti haastattelussa pettyneeltä, mutta ei syytellyt
olosuhteita.
Naisten kolmiloikasta tuli
odotetusti jännittävä kisa.
Senni Salminen loikkasi kolmannellaan 14.32, joka oli
hänen kauden parhaansa ja
sijoittui toiseksi. Ykköseksi tuli Jamaican Shanieka
Ricketts 14.52 metrin loikallaan.
400 metrin aidoissa Viivi
Lehikoinen voitti Kuortaneella ylivoimaisesti ajalla

55,33. 100 metrin aidoissa
Reetta Hurske jätettiin toiseksi, kun voiton nappasi
puolalainen Klaudia Siciarz.
Topi Raitaselta odotettiin
hyvää juoksua 1500 metriltä, mutta hänet jätettiin
viidenneksi.
Neljänneksi
juoksi Joonas Rinne.
Alueellisestikin hyviä tuloksia saatiin, kun Alavuden
Urheilijoita edustava Vilma
Mäki juoksi 100 metrin aitojen alkuerässä tämän
kauden parhaansa 13,75.
Suurin piirtein kuuteen
asti sade piiskasi Kuortaneen kenttää, jonka katsomoissa oli sonnustauduttu
sadeasuihin. Katsomossa
istui myös hiihtäjälegenda
Harri Kirvesniemi.
Kuortane Games oli kova
voimanponnistus Kuortaneen Kunnolta ja urheiluopistolta, sillä talkooväkeä
oli noin 200. Sade vähän
pilasi kisoja katsojien suhteen, sillä katsojia arvioitiin
olleen paikan päällä noin
1 000, mutta televisioiden
ääressä runsaasti. Vuosittain näitä ns. juhannuskisoja seuraa 3 000-5 000
katsojaa.

Fuga hitsatusta teräksestä
on yhden uuden jäsenen,
Riikka Helmisen teos

Näyttely on avoinna samaan aikaan kuin Punainen
talo, kello 12-18 joka päivä
maanantaita lukuunottamatta.

Pääkatsomossa oli katos, mutta siitä huolimatta kisaväki oli varustautunut sadevaatteilla.
Kuva: Anne Haapa-aho
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KotiYhdessä laajensi toimintaansa Töysässä
KotiYhdessä on nyt jakaantunut kahteen eri toimintayksikköön. Yläkerran Tossulan yhteistilassa on kaunis
takka, jonka ääressä seisoivat vastaava ohjaaja Pirjo
Jaatinen, palvelupäällikkö
Minna Liikala sekä vastaava ohjaaja Elina Krihvel.

KotiYhdessä on toiminut
Töysässä puolitoista vuotta
ja nyt on tehty remonttia
sekä laajennettu toimintaa.
Yläkerrassa on kuusi paikkaa ja alakerrassa kolme
perhekuntoutuspaikkaa.
KotiYhdessä sijaitsee Töysän keskustassa Alavuden
kaupungin vuokraamassa
kiinteistössä.
Yläkertaan on tullut ammatillinen tukijaksotoiminta, joka on palvelu perheen
jaksamisen
tukemiseksi.
Lapset voivat olla siellä
eripituisia jaksoja ympäri
vuorokauden aina perheen
tarpeen mukaan. Näin pyritään ehkäisemään sijoituksen tai huostaanoton
tarpeen syntymistä.
Tämä palvelu on aivan
uutta Suomessa, sillä tokko
maassa on toista paikkaa,
missä pienet lapset voivat
tulla pitkiksi viikonlopuiksi
tai tietyiksi jaksoiksi kuukaudessa tiettyyn paikkaan.

Vanhemmat voivat tuona
aikana joko levätä tai hoitaa
asioitaan. Sosiaalityöntekijä suunnittelee perheiden
kanssa jaksot, mikä kullekin
perheelle on sopiva ja mikä
kunkin perheen, vanhempien tarve on.
KotiYhdessä on ollut alkukesästä kiinni, kun on tehty
remonttia. Rakennuksen
kylkeen on rakennettu aidattu leikkikenttä.
- Ennen juhannusta aiotaan päästä aloittamaan
ihan kunnolla, sanoo palvelupäällikkö Minna Liikala.
Toiminnan laajennus
tarkoittaa sitä, ettei välttämättä tarvitse olla päihdetaustaa, vaan perhekuntoutukseen voidaan ottaa
missä tahansa haasteellisissa tilanteissa olevia perheitä vastaan. Koko perhe voi
tulla, myös isät.
Nyt Liikalan mukaan alkavat näkyä koronan vaikutukset siten, että kysyntä

tällaisille palveluille on lisääntymässä. Asiakkaita ja
toimintaa oli viime syksystä
lähtien, mutta toiminta-alueen laajentuessa pystytään
antamaan entistä kokonaisvaltaisempi tuki perheille.
- Nyt voidaan ottaa vastaan perheitä, millä taustalla tahansa ja antamaan
erilaisia tukimuotoja, sanoi
Liikala.
Yläkerrassa on töissä 4,5
ohjaajaa ja mahdollisesti
tarpeen mukaan otetaan
sijaisia. Alakerrassa on aiemminkin ollut 3 ohjaajaa.
Alakerrassa vastaavana ohjaajana toimii Pirjo Jaatinen
ja yläkerrassa vastaavana
ohjaajana Elina Krihvel.
KotiYhdessä viihtyisä paikka
KotiYhdessä on viihtyisä
paikka, koska se on kodinomainen.
- Asiakkaat, jotka olivat

meillä viime syksystä kevääseen, tykkäsivät kovasti
alakerrasta, omista huoneistaan ja huoneistoistaan sekä yhteisistä tiloista.
Kaikkia kiinnosti ympäristö.
Sai ulkoilla; oli rauhallista ja
mukavaa ja sai liikkua lasten kanssa, selvitti vastaava
ohjaaja Pirjo Jaatinen.
Alakerta, perhekuntoutusyksikkö on saanut nimekseen Rantala. Yläkerta
on Tossula, lasten yksikkö,
jossa taitaa lasten pienet
tossut juosta vipeltää. Nyt
koko rakennus tulee tavallaan käyttöön, joskin nämä
ovat kaksi erillisiä osastoa
henkilökuntineen.
Tossulassa samanikäisiä
lapsia kootaan samoihin
ryhmiin. Saman perheen sisarukset voivat olla omana
ryhmänään ja he saattavat
olla hyvinkin eri-ikäisiä.
Ruoka valmistetaan yksikössä itse. Perhekuntoutuksessa asiakkaat äidit ja
isät ovat mukana kaikissa
päivittäisissä toiminnoissa,
missä pystyvät.
Alakertaan voi asiakkaita
tulla mistä suunnasta maata tahansa. Tossulan asiakkaat ovat lähinnä lähialuilta, pohjalaismaakunnista
ja Pirkanmaalta sekä Keski-Suomesta. Kun kyse on
jaksottaisesta toiminnasta,
yläkerta on tiistait ja keskiviikot kiinni, jolloin lapset
ovat aina kotona.
Tiloja on kunnostettu
Tyytyväisiä ja kiitollisia ol-

Aivan pieniäkin tossunkuluttajia odotetaan Tossulaan, jossa tossuja nosti häkkisängystä vastaava ohjaaja Elina Krihvel ja vieressä peittoa piteli palvelupäällikkö Minna Liikala.

Yläkerran keittiössä ovat uudet keittiökalusteet. Alavuden
kaupungille siivitetään kiitosta kunnostustöistä.
laan siihen, miten Alavuden
kaupunki on suhtautunut
tähän KotiYhdessä-sosiaalialan yritykseen, sillä tiloja
on kunnostettu ja korjattu.
Yläkertaan on syntynyt uuden Tossulan yksikön viihtyisät tilat keittiöineen ja
huoneineen sekä yhteisine
tiloineen. Myös alakerta
on saanut uudenlaita valoisuutta.

Kiitokset myös osoitetaan
Kuusiolinna Terveys Oy:n
sosiaalipuolelle, josta on
voitu kysyä monenlaista
ohjeistusta ja neuvoa. Sosiaalityöntekijöitä on käynyt
tutustumassa
yläkerran,
Tossulan toimintaan.
KotiYhdessä piti avoimet
ovet, jolloin viihtyisiin tiloihin pääsi tutustumaan
silloin, kun sinne ei ole vielä
saapunut asiakkaita.

Ähtärissä ja Töysässä 39 KERRAN KÖPÖTELTIIN KESÄYÖSSÄ
Suomen Ladun paikallisyhdistykset, Suomenselän Samoilijat, (toimina-aue Ähtäri, Soini ja Lehtimäki), ovat
vuodesta 1983 Töysän Talsijoiden kanssa järjestäneet
säännöllisesti Kesäyön Köpöttelyn. Nyt perjntai-illan
hienossa, 15 lämpöasteen
myöhäisillassa köpöteltiin
ja pyöräiltiin jo 39 kerran.
Kaikki kuitenkin joutuvat
köpöttelemaan loppumatkan.
Tapahtuma on järjestetty
vuosittain viikkoa ennen
juhannusta, perjantaina tai
lauantaina. Osanottajia on
enimillään ollut lähes 60
ja vähiten 8 kaatosateessa.
Eniten aina töysäläisiä. Nyt
osanottajia oli yhteensä nelisenkymmentä Ähtäristä,
Töysästä, Kuortaneelta sekä
myös muutama Alajärveltä

ja Soinista.
Kuortanelaisten
runsas
osanotto suorastaan yllätti.
Olihan Kuotaneen Ladusta
mukana, kaikkien aikojen
ennätysmäärä: 12 naista ja
miestä.
Ensimmäiset 12-vuotta käveltiin porukalla Ähtärin
Kellomästä runsaan 6 km:n
matkan. Töysän suunnasta talsittiin NS:n pihasta
ja joinakin vuosina Säpänniemesta. Matkaa kertyi
yli 10-kilometriä, yhteen
suuntaan.
Viime vuosina on edelleen
jotkut kävelleet Kellomäestä ja isommalla porukalla
pyöräilty Ähtärin keskustasta. Töysän yhteislähtö
on aloitettu torilta ja myöskin kotipihasta, eri kyliltä.

Fillaroinitia on kesäyössä
kertynyt osanottajilla edestakaisin 24-50 km. Pitempimatkaiset ehtivät takaisin
kotipihaansa, vasta lauantain puolella.

maassa kaatuuneen jyhkeä
puisen opastekilven.
Puheenjohtaja

Markku

Akonniemi muistutti, että
ensi vuoden kesän alussa
tulee Talsijat toimineeksi
40-vuotta.Ja järjestään sii-

hen siihen kuuluvana samalla 40 Köpöttely.
PENTTI HAUTALA

Töysän Talsijoiden puolesta tarjottiin nuotiokahvit,
töysäläisten korppujen ja
pikkuleipien kanssa, sekä
makkarat kaikille paistettavaksi. Pääkokkeina toimivat
Kaisa ja Jorma Toopakka
sekä Markku Akonniemi.
Kauniissa kesäyössä nautittiin yhdessäolosta nyt jopa
parisentuntia,
ÄhtärinAlavuden rajavyöhykkeellä.
Mantilanjärven,
Suomeselän Taipaleen nuotiopaikalla suuniteltiin hieman
tulevaa toimintaakin ja pystytettiin uudestaan oikien
kivien kanssa suopäräisessä

Nelisenkymentä henkilöä kuntoili, 39 kerran järjestetyssä Kesäyön Köpöttelyssä, Mantilanjärven nuotiopaikalle. Kuvat:Pentti Hautala
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Ähtärissä tehdään Vesisankareita
Ähtärin Saharanta täyttyy
toiminnasta
suositussa
Vesisankarit-tapahtumassa
tiistaina 28.6. Paikan päällä
pääsee osallistumaan hauskoihin ja hyödyllisiin vesi- ja
pelastustaitoja kehittäviin
rasteihin.
Saharannan uimarannassa tapahtuu, kun kaupungin
liikuntapalvelut,
Ähtärin paloaseman henkilökunta sekä SPR Ähtärin
osasto järjestävät yhteistyössä Vesisankarit-rantatapahtuman. Tapahtumassa pääsee muun muassa
harjoittelemaan elvytystä
ja vesipelastusta, tutustumaan VPK:n vesikalustoon
sekä melomaan ja pelaamaan rantalentopalloa.
Jo vuodesta 2015 toiminut Vesisankarit-hanke
kannustaa vesillä liikkumisen harjoitteluun niin uimahallitapahtumissa kuin
Vesisankarit-kouluissa.
Vesisankarit-tapahtumia on
järjestetty jo yli 260 ympäri
Suomen.
- Viime kesän ennätykselliset helteet lisäsivät valitettavasti hukkumiskuolemia.
Herättelemmekin koululaisia harjoittelemaan vesillä
liikkumiseen liittyvää osaamista jo pienestä pitäen.
Vesisankarit-tapahtumat
ovatkin loistava tilaisuus

opetella vesitaitoja käytännössä, sanoo Vesisankaritkoordinaattori Paula Liljeström Koululiikuntaliitosta.
Vuoden 2022 tapahtumien teemoina ovat melonta
ja luonnonvedet. Yhteistyö perheyritys Melomon
kanssa mahdollistaa 2
packraftiä eli ilmatäytteistä
kanoottia testattavaksi kaikissa vuonna 2022 järjestettävissä tapahtumissa.
Henri Pajander ja kaupungin liikuntapalveluiden
suunnittelija Janne Kujala
korostavat sitä, että tämä
on koko perheen tapahtuma. Saharantaan voi ottaa
eväitä mukaan ja tulla koko
perheen voimin nauttimaan
kesästä ja myös oppimaan
vesipelastusta.
Koululiikuntaliiton koordinoimassa Vesisankarithankkeessa ovat mukana
Sukeltajaliitto,
Suomen
Melonta- ja Soutuliitto,
Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti,
Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto
sekä Suomen Uimaopetusja
Hengenpelastusliitto.
Hanketta tukee Reijo Rautauoman säätiö sekä Jenny
ja Antti Wihurin rahasto.
Saharannan tapahtuma
kaupungintalon rannassa
alkaa puolelta päivin ja kestää kello 15 saakka

Koko perheen tapahtumaan Saharantaan olivat laiturilla kutsumassa Tuula Setälä, Henri Pajander, Tiina Sulkava ja Janne
Kujala.

Sepänniemessä avautuu tilamoduulissa jäätelökioski
Töysän
Sepänniemessä
avautuu viimeistään juhannuksena työnimeltään Lissun kioski tai parempiakin
nimiehdotuksia
otetaan
vastaan. Kioski on pystyssä
toukokuussa rakennetun
20 neliön terassin vieressä.
Erikoinen kioski on siinä,
että se saattaa olla lähes ainoita jäätelökioskeja, missä
myydään myös olutta ja hot
dogeja. Kioski on myös rakenteeltaan ainutlaatuinen
tilamoduuli Valtsu, joka on
kioskityyppisenä
ensimmäinen laatuaan.
Kovin kaukaa tätä uutuutta ei ole tarvinnut hankkia,
sillä tilamoduulin on valmistanut T:mi Jari Valtaala
Ritolanmäeltä. Valtaalalla
on näistä tilamoduuleista
kaksi prototyyppiä, ja tämä
on ensimmäinen kioski, jossa on tarjoiluluukku. Noin
15 neliön tilamoduulin saa
periaatteessa räätälöityä
mihin tarpeeseen tahansa.
Sepänniemen yrittäjä
Marja-Liisa Pienmäki näki
prototyypin Yrittäjät Areenalla-messuilla ja ajatteli hetimiten, että hankkii
tällaisen. Eniten ostossa
painoi sen, että Valtsu on
siirreltävissä. Hänellä on
kauan ollut kioskin laitto
Sepänniemeen ajatuksissa,
ja nyt se toteutuu.
Tilamoduuli Valtsu on niin
uusi tuote, että sen markkinointi ja valmistaminen
käynnistyvät varsinaisesti
syksyllä. Kesän aikana tuotteelle ovat tulossa nettisivut.
Jäätelökioskissa myydään
erilaisia Valion jäätelöitä,

mahdollisesti myös irtojäätelöitä.
Paljon ohjelmaa juhannuksena
Sepänniemen Lomakylän
juhannuksesta on tulossa
vilkas. Jo keskiviikkoiltana
22.6. on tulossa kesäinen
yhteislauluilta kello 18 lähtien. Silloin lauletaan tunnin verran Pirkko Rankilan
johdolla kesäisiä lauluja.
Esilaulajana on Eloisatkuoro. Säestyksestä vastaavat Reijo Nieminen, Risto
Purho ja Timo Rinta-aho.
Juhannusaattona, Jussin
päivänä, nostetaan kello 18
juhlallisesti lippu salkoon.
Esiintymään saapuu Ensti, Aulis Uusi-Hakimo, joka
laulaa ja soittaa tanssimusiikkia. Slams Grand, Juice
Tribute-bändi saapuu esiintymään kello 21.
Kokkokin poltetaan, jos
ei tuule liikaa. Se leimahtaa
tuleen illalla kymmenen
aikoihin, yleensä silloin ei
tuule enää.
Lauantaina on vielä kahden miehen duo esiintymässä, jotka laulattavat
yhteislauluja ja soittavat
haitarilla ja kitaralla perään
tanssimusiikkia. Luvassa on
juhannuslauluja. Tämä duo
koostuu Pekka Peltolasta ja
Mikko Koivusta. He aloittelevat alkuillasta.
Koko juhannukseksi on Sepänniemen mökit varattuja. Jo seitsemän asuntovaunupaikkaa on varattuna, ja
Pienimäki uskoo, että jos
kelejä riittää, saattaa tulla
telttailijoitakin. Paikallisia

kutsutaan myös viettämään
juhannusta Sepänniemessä.

Viimeistään juhannuksena on tämä tilamoduuli jäätelökioskina. Sen tarjoiluluukusta katselivat tilamoduulin toimittaja
Jari Valtaala ja Sepänniemen yrittäjä Marja-Liisa Pienimäki. Tilamoduuli on uuden 20 neliön terassin vieressä.
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EL ALAVUS: ABC Bingo, tauolla ajalla 7.6.-9.8.2022
Lumivaara-Seura ry järjestää ruskaretken Ylläkselle 5.-8.9.2022.
Yöpyminen Ylläsjärvellä Hotelli Saagassa 2hh:ssa. Hinta hotelli + aamiainen 340,- euroa (29 hlöä) tai 310,- euroa (40 hlöä).
Hinta määräytyy lähtijöiden mukaan. Hintaan sisältyy kuljetus.
Reitti Alavus-Seinäjoki-Ylläs. Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä 40 ensimmäistä. Tiedustelut; Aino-Maija Alkula puh.
0408203289 sp am.alkula@gmail.com. Sitovat ilmoittautumiset
10.6.2022 mennessä.
Etukuurtanelaaset ry osallistuu valtakunnalliseen avoimet kylättapahtumaan järjestämällä kirppisrallin 11.6. klo 10 – 16, kirppisralliin voi osallistua pitämällä kirppistä kotonaan tai tulemalla
Ylipään kentälle pitämään vilttikirppistä. Kentällä kahvio avoinna.
Osallistumismaksu 10 e. Ilmoittautumiset ja tied. Marita MäkiKahra 050-5212004 maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen
040-9348246 sarimaija.ylinen@gmail.com. Asiasta tarkemmin
facebook/etukuurtanelaaset.
Etukuurtanelaaset ry. toukokuun ja kesäkuun ajan Ylijoen koululta voi lainata Fatbiken käyttöönsä. Pyörät omistaa Kuortaneen
kunta, lainaustoiminnasta vastaa kyläyhdistys. Lainattavissa on 3
pyörää, miesten, naisten ja lasten koko. Maksimini lainausaika 3
vrk. Tiedustelut ja lainavaraukset Antti Koivumäki 045-1190118.
Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaaset.
Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry: Järjestämme kaikille avoimen risteilyn Aurora Botnialla Vaasasta Uumajaan ja takaisin ti 2.8.-22.
Laiva lähtee Vaasasta klo 13.15 ja palaa sinne klo 21.15. Risteilyn aikana pääset osallistumaan mielenkiintoiseen asiantuntijaohjelmaan sekä laivan monipuoliseen viihdeohjelmaan.Matkan
hintaan sisältyy menomatkalla iltapäiväkahvit välipalan kera ja
paluumatkalla maukkaan saaristolaispöydän antimet. Yhteiskuljetus lähtö Ähtäristä Alavuden kautta kohti Seinäjokea,ja liityntäkuljetus Soinista, aikataulu ilmoitetaan matkaan osallistuville. Yhdistyksen 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 jatkuvat elokuun loppuun. Lähtö Puistolasta, Puistotie 4 klo 18.00.
Varusteina kypärä, heijastusliivi ja juomapullo. Pyöräilyreitit löytyvät Puistolan katoksen seinästä. Kts. lisätied. facebookista @
suomenselansamoilijat
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: ”YLLÄTYSVIERAITA” -TEATTERIMATKA 9.7.2022 Karstulaan Wanhat Wehkeet kesäteatteriin on täynnä. 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 Gluteeniton) kerro, mikäli on muita ruokarajoituksia. Pakkalan bussi: Tuuri
eTuurin pysäkki klo 11.45, Töysä –talo klo 12.
KUORTANEEN syöpäkerhon reissu TI- 5.7.2022. Sovimme puh.
johtajan kanssa että jokainen osallistuja kustantaa ruokailun ja
kahvit itse. Kerho tarjoaa bussikuljetuksen, jonka hinta on odotetusti kohonnut, maailmantilanteen takia! Lähtö klo 9.00 Kuurnan
pihasta, S-Marketin piha 9.05. Lähtö Lapuan suuntaan, kyytiin
otetaan matkan varrelta tulevat! Ruokailu on Härmässä, jaksaa
siitä sitten eteenpäin ostoksille! Ilmoittautumiset, joita onkin jo
hyvin: Eila 0405029560
Lumivaara-Seura ry tiedottaa lumivaaralaisjuurisia ja karjalaisuudesta kiinnostuneita. Killinkoskella järjestetään Lumivaaralaisten kirkkopyhä, Lumivaara-Museon avajaiset ja Lumivaarajuhla
su 3.7.2022! Lumivaaralainen kirkkopyhä klo 10.00 Killinkosken
kirkossa Inkatie 11, Killinkoski. Lumivaara-Museon avajaiset klo
13.00 Into-keskuksessa Inkatie 60, Killinkoski. Lumivaarajuhla
klo 13.30 Into-keskuksessa. Päivän ohjelmaan sisältyy keittolounas Into-keskuksessa klo 12.00 alkaen 5,-euroa. Lumivaarajuhlan
käsiohjelma 5,-euroa. Lumivaaralaisen juhlapäivän järjestäjinä
toimivat Lumivaara-Perinneyhdistys ry, Lumivaara-Museo ry ja
Etelä-Suomen Lumivaaralaiset ry.

Alavuden asemanseudun kyläyhdistys ry Vuokraa Alavuden
asemalla sijaitseva Konttuuri juhliisi. Yhtenäinen astiasto ja istumapaikat 60hengelle, hyvin varusteltu keittiö. Ota yhteyttä numeroon 044 9774885/kyläyhdistys tai aseman.konttuuri@gmail.
com
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
Suomenselän Samoilijat ry Sauvakävely joka maanantai klo 9.00.
Kokoontuminen Ähtärin keskustan kuntoradan alailmoitustaululla. Tervetuloa entiset ja uudet kävelijät.
Etukuurtanelaiset ry Kesävuokraaamo meiltä voi lainata pientä
korvausta vastaan pöytiä, tuoleja, pop up teltta, Muurikka pannusetti (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/etukuurtanelaaset.
Etukuurtanelaaset ry Pihapelilainaamo avoinna keskiviikkoisin 1.
kesäkuuta klo 18:00 alkaen Lainattavissa mm. frisbeegolf koreja
ja frisbeet, erilaisia pihapelejä. Muina aikoina sovitusti soittamalla tai tekstaamalla Marita Mäki-Kahra 050-5212004 maritzameri@hotmail.com tai Sari Ylinen 040-9348246 sarimaija.ylinen@
gmail.com. Asiasta tarkemmin facebook/etukuurtanelaaset.
Suomenselän Invalidit ry: Yllätysvieraita-kesäteatteriesitys Karstulassa la 16.7. klo 15. Bussi Saavutuksesta n.klo 13. Lisätiedot ja
ilm. Merja 040-7369528 kesäkuun loppuun mennessä.
Alavuden seudun Hengitysyhdistys Ry järjestää retken Seinäjoen
teatteriin lauantaina 1.10.2022 Patruunatehdas -näytelmään. Retki 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. Sitovat ilmoittautumiset ja osallistumismaksu 20.7.2022 mennessä
Riitta Penttilälle puh. 0405037898. Maksu tilille: FI45 4108 0011
5086 22 viestinä Patruunatehdas.
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 €. Leppälänkylän koululla. Osoite pastontie 24, 63120 Leppälänkylä Elofestivaalit 13.8. Mäkivetokisat Mäkitiellä klo: 12:00 alkaen. Liput
ennakkoon lippu.fi tai pakanpäällä Leppälän koululla illalla esiintyvät klo: 21:00 alkaen: Pasi ja Anssi, Ressu Redford ja Movetron.
Leppälänkylän koululla. Osoite pastontie 24, 63120 Leppälänkylä
Liput ennakkoon lippu.fi tai pakanpäällä
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: RYHMÄJUMPPA vielä keskiviikkona
22.6. Töysän Nuorisoseuralla klo 14-14.45. Syksyllä jatkuu uudella
ajalla (parittomien viikkojen torstaisin klo 9.45-10.30). BOCCIAA
ja TONKKUMIA pelataan kesän ajan Iivarin kentällä keskiviikkoisin
klo 12-14. Tervetuloa kaikki naiset ja miehet!
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: TERVETULOA Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin ensimmäisiin TONKKUMIN (nännikumien heitto
maitotonkkaan) PIIRINMESTARUUSKILPAILUIHIN Töysään ti 2.8.
klo 12 alkaen. Iivarinkoulu, urheilukenttä, Wilskmanintie 1, Töysä. Sarja: Neljän hengen sekajoukkue. Osallistumismaksu: 25€/
joukkue, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen: viimeistään 25.7. pirkko.kallio@netikka.fi tai puh. 0400
504 372. Samalla pidämme Eläkeliiton TÖYSÄN YHDISTYKSEN
LIIKUNTAPÄIVÄN, jossa mm. frisbeegolfin alkeita ja omatoimista
radan kiertämistä. Kahvitarjoilu kentällä ja Peikonpesä -laavulla
makkaraa. Tervetuloa!

Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Järviluomantie 12 63300
Alavus KUUSTUPA auki ma,to ja pe klo:10-14 Kuustuvalla tehdään
käsitöitä,askartelutöitä. pidetään laulutuokioita ja kuunnellaan
musiikkia. Rupatellaan kuulumisia ja kahvitellaan hyvässä seurassa. Tervetuloa toimintaan mukaan. Yhteystiedot: 0440544668
(arkisin 10-18)
ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT KYLPYLÄMATKA PÄRNYYN ent PUISTOTALOON 28.8.-3.9.-22 TÄYSIHOIDOLLA JA LÄÄKÄRIN MÄÄRÄÄMILLÄ HOIDOILLA . HINTA 439€ 2 HLÖN HUONE JOS 40 LÄHTIÄÄ
JOS VÄHEMPI LÄHTIÖITÄ JOUDUMME VÄHÄN HINTAA KOHOTTAMAAN .MATKUSTAMME VAIN JOS MATKA SILLOIN TURVALLISTA.
TIEDUSTELUT JA ILMOITUKSET TUULALLE 040-7321145.
Etukuurtanelaiset ry Kahvikaraoke toinen torstai kesän ajan 16.6.
30.6. 14.7. ja 28.7. Ylijoen koululla Tule laulamaan, tule kuuntelemaan, tule kahville, tule muuten vaan. Vapaa sisäänpääsy. Kahvista 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/etukuurtanelaaset.
Pyylammin sukuseura ry:n SUKUJUHLA JA -KOKOUS la 9.7.2022
Jokivarren Nuorisoseura, Jokivarrentie 349, Alavus 10:00 Kukkalaitteen lasku Alavuden sankarihaudalle, 11:00 Virallinen sukukokous, 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!
Kuortaneen syöpäkerhon porukka. Ennakkotietoa kesäreissustamme vko 27. Päivä on suunniteltu TI-5.7.2022. Lähtö tapahtuu
Kuurnan pihasta klo 9.00, siitä S-Marketin pihaan klo 9.05. Kerätään kyytiin kaipaavia. Kaara kurvaa kohti Kokkolaa, katsotaan
kotiruokaa kaikille. Kuljetaan kukaties kauppoihin, kahville, kirkkoon, kunne kukin kaipailee! Kelloa kukaan kehtaa kattoa, kotiin
kerkiää kuitenkin! Kommentit Kuusistolle 0405029560, keräilen
kerkiäviä! Kiitoksia
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 maatalousseura r.y. järjestää kesäretken Kangasalan
suuntaan ke 13.7. Käymme Frick Arboretumissa, Vehoniemen
automuseossa ja Juupajoen kenkämuseossa. Retken hinta on 25
€. Ilmoittautumiset viimeistään 6.7. mennessä numeroon 040
5359012 Ilmoita myös ruokarajoitteet. Lähtö n. 8:30 Pakkala,
9:00 Keskustan linja-autoparkki. Tervetuloa kylien naiset ja miehet mukaan!
Töysän Karjalaiset ry Lauluilta "Karjalaisia lauluja" Huhtalavalla ti
5.7.2022 klo 18.00. Laulattajana Jussi Lampi. Järjestäjänä Alavuden kaupunki. Huom! Kesäsään mukainen vaatetus!
Ähtärinjärven Reumayhdistys : Osallistumme pe 8.7. Karstulan
teatterimatkalle klo 18.30 alkavaan Yllätysvieraita- näytelmään.
Ilm. ma 27.6. mennessä Marita p. 050 3238 551 tai Raija p. 040
777 2363.
EL Kuortaneen yhdistys ry LÄHTÖ KESÄTEATTERIIN la 2.7. klo
13.00 S-Marketin parkkipaikalta ja myös Mäyryn Nesteeltä heti
klo 13.00 jälkeen kyytiin. Varaathan tasarahan matkalle (55€/hlö)
mukaan, kerätään autossa
KUULOAUTO on M. Mäki - Tuuri Oy:n pihassa 2.7.2022 klo 9 -16
( Alavudentie 548 Tuuri ) KUULON TUTKIMISEN HINTA 5€ Myynnissä arpoja KÄTEISMAKSU Halutessasi voit varata tutkimusajan
numerosta : 050-3651174

info@lakeudenportti.com

Kuortaneen perinteinen Helatorstain kuntopyöräilypäivä oli jälleen to 26.5.2022.
Tänä vuonna tapahtuma
järjestettiin omatoimitapahtuman sijasta normaalina
yleisötapahtumana
yhteisine palvelu- ja mehupisteineen.
Tapahtumapäivä vietettiin hyvinkin sateisissa merkeissä,
minkä vuoksi tapahtuman
osallistumisaikaa jatkettiin
sunnuntai-iltaan
saakka.
Sää jatkui melko sateisena
myös melkein koko viikonlopun. Sateisesta säästä
huolimatta osallistujat olivat lähteneet yllättävän hyvin liikkeelle.
Helatorstaina klo 11.00
Kuortaneen Osuuspankin
edustalta starttasi Kuortaneen Ladun vetämä maastopyöräretki. Lisäksi kunnan
nettisivuilla sekä jokaisella
palvelu- ja mehupisteellä
oli tarjolla suunnistusjaoston valmistelemat valokuvasuunnistusradat, jotka
menivät sekä järven ympäri
että Kortesmäessä. Radat
ovat edelleen paikoillaan,

ja suunnistuskarttoja saa
joko kunnan nettisivuilta
Helatorstain pyöräilypäivän
tapahtumasivulta tai paperisena versiona kunnantalolta ja kirjastosta. Radat
ovat paikoillaan Kuhinoihin
asti.
Kokonaisuudessaan päivän
aikana
osanottajakortin
palauttaneita oli 120 henkilöä. Osallistujien yhteenlaskettu kilometrimäärä oli
2273 km, mikä tekee jokaista osallistujaa kohden noin
19 kilometriä. Suosituin
reitti lienee ollut perinteeksi käynyt Kuortaneenjärven
ympäryslenkki. Useat jaksoivat pyöräillä pidemmänkin matkan ja helatorstain
TOP3 pyöräilymatkassa olivat Hannu Hautaniemi 110
km, Salme Uusi-Pohjola 48
km sekä peräti yhdeksän
henkilöä olivat pyöräilleet
40 km.
Osanottonsa pystyi myös
tänä vuonna ilmoittamaan

eri tavoin, joko paperilipukkeella tai sähköisesti.
Osanottajakortin palauttaneiden kesken arvottiin
muutamia palkintoja, joista
pääpalkinto oli Kuortaneen
Osuuspankin lahjoittama
polkupyörä, joka meni tänä
vuonna Taisto Möykkymäelle. Alla tarkemmin arvontavoittajat.

Arvonnassa voittaneet:
1. Jopo-polkupyörä (arvo 400€) – Taisto Möykkymäki
2. Kuortane Games 2020 2 hlön lippupaketti – Ella Myllymäki
3. Lehtilahjakortti – Sirpa Luukko
4. Keilailulahjakortti – Merja Ahola
5. 2 x kesähattu – Esa Rintala
6. 2 x kesähattu – Seppo Partanen
7. Lippis – Viivi Kivimäki
8. Lippis – Salme Uusi-Pohjola
Palkinnot voi noutaa kunnantalon infopisteeltä sen aukioloaikojen puitteissa. Onnea kaikille voittajille!
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HYDRAULIIKKAPALVELU

AUTOKORJAAMO

SISUSTUS- JA REMONTTIPALVELUT

AUTOKOULU

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

040 665 2070
DGZRRGȴ

TIETOKONEMYYNTI / HUOLTO

PELTISEPÄNTYÖT

LVI-ALAN PALVELUT
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RAKENNUS- JA PELTISEPÄNTYÖT

MAA-AINES KULJETUKSET
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APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT
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Tule kannustamaan APV voi��n!

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit
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Lupiineja metsästetään Ähtärin matkailualueelta
Pitkävartiset ruohosakset
ovat hyvä väline valikoivaan niittoon. Hankekoordinaattori Tiina Tarkkosen
mukaan, kun saadaan lupiineja pois, tilaa tulee kasvien monimuotoisuudelle.

Tässä Tiina Tarkkosella oli
välineenään pitkävartinen
rikkaruohonpoistaja

vähintään pätkä juurakkoa
mukana.
Ennen siementen muodostumista pois

Lupiinipöpelikön alta putkahtaa esiin keto- ja niittykasveja sekä metsän
kasveja: luonnonvaraisia orvokkeja, metsätähteä, ahomansikkaa, siankärsämöä,
talvikkia, harakankelloja,
oravanmarjaa, ketunleipää,
kultapiiskua, puolukkaa ja
mustikkaa. Maa- ja metsätalousministeriö on halunnut tehostaa haitallisten
vieraslajien torjuntaa ohjaamalla avustusrahoitusta
torjuntatoimiin.
Varoja sai 27 hanketta ympäri Suomea. Yksi näistä toteutuu tämän kesänä aikana
Ähtärin matkailualueella.
Hankekoordinaattori Tiina
Tarkkosen mukaan hankerahoituksella yritetään hävittää komealupiinia, kurtturuusua ja jättipalsamia
tai vähintään estää niiden
leviämistä. Lisäksi otetaan
huomioon sekä jätehuoltoa
että kansalaisten neuvontaa, joka toteutuu kaikille
avoimissa talkooretkissä.
Yhteistyössä toimivat hankerahoituksen saaja Ähtärin Zoo Resort Oy, jolla on
toteutusvastuu,
Ähtärin
kaupunki sekä alueen matkailutoiminta.
Luonnon
monimuotoisuuden vaaliminen ja luontotiedon jakaminen eteenpäin ovat heille yhteisiä tavoitteita.
Mukana on ollut lupiineja
kitkemässä muun muassa
yksi espanjalainen työharjoittelussa sekä tehokaksikko, jonka kanssa saatiin
Roomuniemen suunnalta
yksi metsänlaita putsattua
lupiineista.
- Opiskeluaikana kiersin
työharjoittelussa biologin ja

maisemanhoidon neuvojan
kanssa perinnebiotoopeilla eli harvinaisiksi käyvillä
kedoilla, niityillä ja hakamailla. Sen myötä lamppu
syttyi, ja silmät avautuivat
näkemään
monimuotoisuudelle tärkeät pienet ja
hennot keto- ja niittykasvit.
Ne pärjäävät ja kukoistavat
kukkaloistollaan niukkaravinteisessa maassa, missä
moni muu kasvi ei pysty
kasvamaan. Ne viihtyvät hyvin esimerkiksi pientareilla
ja paahteisissa rinteissä.
- Keto- ja niittykasvit jäävät
liian helposti vieraslajien
varjoon, ja luonto yksipuolistuu, jos mitään ei tehdä,
sanoo Tarkkonen, jolla oli
traktorimönkijän kyydissä
iso arsenaali erilaisia työkaluja.
Puuntaimia lupiinien alta
Talkookohteita ovat olleet
Ähtärin
matkailualueen
metsäisillä virkistysalueilla, kaupungin omistamilla
mailla, lähellä eläinpuistoa. Talkooretkillä etsitään
maastosta komealupiinin,
kurtturuusun ja jättipalsamin hajaesiintymiä ja testataan erilaisia käsityövälineitä niiden poistamiseksi
juurineen. Myös kitkentäjätteet huolehditaan ohjeistuksen mukaisesti jätehuoltoon siten, että ne eivät
enää pääse leviämään.
Talkootoimintaa on pitkin
kesää, ja mukana voi olla
sen mukaan, kuinka itselle
sopii, vaikka kokeilemalla parin juurakon verran,
miten lupiinin juuri lähtee
milläkin työvälineellä. Val-

tavia kukkakimppuja voi
kerätä leikkokukaksi kukinnan alettua. Siihenkin on
suositeltavaa olla hanskat
ja sakset mukana. Lupiini
on myrkyllinen, joten hyötykasviksi siitä ei ole.
Loppukesästä tehdään
ylläpitokierroksia ja seurataan, miten torjuntatoimet
tehoavat. Tärkeintä on estää leviäminen edelleen
– nämäkin lupiinit olivat jo
matkalla Roomuniemeen
päin.
Parasta Tarkkosen mukaan on se, kun lupiinien
alta löytyy pieniä puuntaimia, jotka ovat kylväytyneet sinne ja jääneet lupiinien varjoon selviytymään.
- Raivaamalla lupiinit pois
autamme niitä pääsemään
valoon ja hyvään kasvuun
nyt, kun ne ovat pieniä.
Puuntaimet kasvavat aikanaan suuriksi puiksi, saattavat elää satoja vuosia, ja
isoina puina muodostavat
metsän eläimille pesäpaikkoja, toimivat hiilivarastona
ja suojaavat meitä ihmisiäkin sääilmiöiltä muuttuvassa ilmastossa.
Puiden istutus on nyt
trendikästä.
Esimerkiksi
Pariisin kaupunki istuttaa
lähivuosina 170 000 puuta
suojaamaan kaupunkilaisia
korkeilta lämpötiloilta.
- Puut ovat kuin sateenvarjoja, jotka suojaavat ja
ylläpitävät monia muita
elämänmuotoja. Siksi on
aina ilon aihe, kun lupiinien
alta löytyy pieni puu, joka
on ihan itse ja ilmaiseksi
itsensä sinne istuttanut.
Kuluu sekunti ja sen ympäriltä on otettu lupiinit pois,

Hankekoordinaattori Tiina
Tarkkosella olivat pitkävartiset ruohosakset, jotka ovat
hyvä työväline valikoivaan
niittoon ja vieläpä ergonominenkin. Muutamat lupiinit jo alkoivat tehdä kukkaa,
joten tässä vaiheessa on kiirekin napsaista ne pois.
Talkootoiminnassa käytetään käsityövälineitä, joten
koneet eivät pärise häiritsemässä. Näin otetaan
huomioon lomailevat matkailijat.
Pesäkkeissä, joissa lupiinia
on runsaasti, tulee ottaa
konevoimaa eli useimmiten
siimaleikkuri avuksi, ainakin alkuvaiheessa ja niittää
maanpäälliset osat pois tarpeeksi usein. Tämä hoidetaan omana työnä, samoin
liikennealueet ja sellaisilla
alueilla, joilla tiedetään
menevän johtoja ja kaapeleita maan alla, toimitaan
varovaisesti tämä huomioonottaen.
Maanomistajan lupa pitää olla aina. Kaupunki on
poistanut kurtturuusua, ja
metsään karanneet taimet
napataan pois tässä samalla.
Siementaimet lähtevät
pehmeästä maasta helposti
ja pienellä vaivalla. Tarkkosella oli myös pitkävartinen
rikkaruohorauta, jolla hän
otti lupiineja täsmätorjuntana juurineen. Pätkä
juurta pois on jo hyvä alku.
Maapallon toiselle puolelle
ei kannata kaivaa.
Kaikki sellaiset siemeniä
sisältävät
komealupiinin
kukinnot ja juurakot, joista
se voi levitä edelleen, on
hävitettävä huolellisesti esimerkiksi laittamalla ne kaksinkertaisessa jätesäkissä
polttokelpoiseen sekajätteeseen. Niiden voi antaa
kuivahtaa ennen sekajätteisiin laittamista. Jätehuoltoyhtiöltä kannattaa kysyä
ohjeistusta, jos vieraslajijätteitä on iso määrä.
Maanantaina oli Tuurissa
Ely-keskuksen järjestämät
lupiinitalkoot, jossa mukana
olivat Suomenselän Luonnonystävät. Siellä mentiin
Töysänjoen reunustaa lupiineja hävittäen.
Jos joku on kiinnostunut
matkailualueen lupiinitalkoista, voi yhteyttä ottaa
tiina.tarkkonen@ahtarizoo.
fi tai puhelimella 044-978
4042

Traktorimönkijässä oli paljon eri työvälineitä, joissa Ähtärin matkailualueella on käyty metsästämään lupiineja.

Lupiinijuurakko oli tässäkin melko iso.

Tämä metsätähti sai uuden elämän, kun varjostavat ja
maasta voiman vievät lupiinit eivät sen eloa enää häiritse.

