
1Lakeuden Portti

Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

Tervetuloa!

RYSKÖÖ
viikollaKir��

pOPUP
alusasujen

kera

Alavuden 
ykköskirppiksellä 

tavataan
to-pe 30.6.-1.7. klo 10-17 

ja La 2.7. klo 10-14 

  Kirsi Peltoniemi p.0400-888192    www.koriajakomia.fiWWW.KINOKYNTAJA.FI ¥ JŠrviluomantie 5, Alavus ¥ WWW.SUNKINO.FI ¥ Lukiontie 3, €htŠri

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 29.6. KLO 15.45 
KE 29.6. KLO 17.00 
TO 30.6. KLO 16.30 
PE 1.7. KLO 17.00 

SU 3.7. KLO 16.00 
TI 5.7. KLO 16.30 
TO 7.7. KLO 17.00 
K7/4, 12! 

SUN KINO: 
KE 29.6. KLO 16.30 
TO 30.6. KLO 17.00 
PE 1.7. KLO 16.30 

LA 2.7. KLO 13.30 
KE 6.7. KLO 17.00 
K7/4, 12! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 29.6. KLO 18.00 
TO 30.6. KLO 17.30 
PE 1.7. KLO 18.00 

SU 3.7. KLO 16.30 
TI 5.7. KLO 18.30 
K7, 15! 

SUN KINO: 
KE 29.6. KLO 18.30 
PE 1.7. KLO 18.30 
K7, 15! 

LA 2.7. KLO 15.30 
TO 7.7. KLO 18.00 

BAMSE JA TULIVUORISAARI 
KINO KYNTÄJÄ: 
KE 6.7. KLO 17.00 
S, 11! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 6.7. KLO 18.00 
K12/9, 10! 

HURJA JENGI

TOP GUN: MAVERICK 

KINO KYNTÄJÄ: 
TI 5.7. KLO 16.00 
K7/4, 9! 

SUN KINO: 
LA 2.7. KLO 18.45 
K12/9, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 30.6. KLO 18.45 
SU 3.7. KLO 18.15 

TO 7.7. KLO 19.15 
K12/9, 13! 

KOSKINEN THOR: LOVE AND THUNDER
SUN KINO: 
KE 6.7. KLO 19.00 
K12/9, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 6.7. KLO 19.00 
TO 7.7. KLO 18.00 

K12/9, 13! 

JURASSIC WORLD: DOMINION
KINO KYNTÄJÄ: 
PE 1.7. KLO 19.15 
TI 5.7. KLO 19.00 

K12/9, 13! 
SUN KINO: 
TO 30.6. KLO 19.00 
K12/9, 13! 

5 kpl sarjalippuja vain 50!! Sarjaiput käyvät kaikkiin 10-13 euron näytöksiin ilman lisämaksua.  
Voimassa 12 kk ostopäivästä. Yksityisnäytökset alkaen 120!, lisätiedot ja tilaukset: info@sunkino.Þ 
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Perjantai   1.7..            Aaro, Aaron

Lauantai  2.7.               Maria, Maija, Mari, Meeri, 
                 Marika, Maiju, Maaria, Maikki, Kukka-Maaria

Sunnuntai  3.7.             Arvo                                      

Maanantai  4.7.            Ulla, Ulpu

Tiistai  5.7.                      Unto, Untamo

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  29.6.        Pekka, Petri, Petra, Petteri, 
                                       Pietari, Pekko

29 Kesäkuu       2022        03:26                      23:31 

30 Kesäkuu       2022        03:27                      23:30 

01 Heinäkuu     2022        03:28                      23:29  

02 Heinäkuu     2022        03:30                      23:28 

03 Heinäkuu     2022        03:32                      23:27 

04 Heinäkuu     2022        03:33                      23:26 

05 Heinäkuu     2022        03:35                      23:24 

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    30.6.              Päiviö, Päivö 

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

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

Kaikki ulkokukat, kolme kahden hinnalla !

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

   KESÄMME.

Tunnetko,kesä lämmin on ?
Kuuletko lintujen laulelon ?
Tunnetko suuren rakkau-
den?
Tuon hellän,hyvän Paime-
nen.

Herra,loit luonnon kauneu-
den.
Loit myös pienen ihmisen.
Näin keskikesään kuljettuna,
saan hyvyyttäsi muistella.

On kaunis tää isänmaa..
Ja Herra vielä armahtaa.
Saa rukoilla myös rauhaa.
Vain armosta saamme tur-
vaa.

Jospa päivä taas uutena,
saisi vielä eteemme aueta..
Herran pelko jos hallitsee,
niin elämä oikeaksi kääntyi-
lee.

    Alli Kulju          22.6-22

Su 3.7. Klo 13 Messu kirkossa, Peräaho, Järvinen.
Su 10.7. Klo 10 Honkiniemi 1-rippikouluryhmän konfir-
maatio Alavuden kirkossa, Tuomi, Järvinen.
Klo 13 Messu kirkossa, Peräaho, Pääkkönen, Setälä.
Ke 13.7. Klo 18 Seurat Töysän hautausmaalla, Martikainen, 
Setälä.

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

Perinteiset yhteislauluillat tulevat taas!  

 

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.

Alavuden seurakunnan kirk-
kovaltuusto hyväksyi viime 
vuoden tilinpäätöksen, jos-
sa oli alijäämää reilut 323 
000 euroa. Edellisenä vuon-
na vastaavasti tilinpäätös 
oli noin 54 000 euroa yli-
jäämäinen. Kirkkovaltuusto 
kokousti keskiviikkoiltana 
juhannuksen alla.
 Koronapandemia on vai-
kuttanut henkilöstökului-
hin tilikausina 2020 ja 2021 
laskevasti, koska kaikkia 
tilaisuuksia ei rajoituksien 
vuoksi ole ollut mahdolli-
suutta täysimääräisesti jär-
jestää.
  Poistoja ja arvonalentumi-
sia kirjattiin 587 882 euroa, 
josta 478 620 euroa oli ker-
taluonteinen Töysän ja Ala-
vuden seurakuntatalojen 
alaskirjaus jäljellä olevasta 
tasearvosta. Tilinpäätök-
seen kirjattiin myös pois-
toeron vähennys 59 718 
euroa, joka kohdistuu Ala-
vuden seurakuntataloon.

Alavuden seurakunnalla
viime vuosi alijäämäinen

   Verotulokertymä tämän 
vuoden tammi-maaliskuul-
ta on 3,9 prosenttia suu-
rempi kuin viime vuonna 
samalta ajanjaksolta. Kerty-
mä on ollut myös suurempi 
kuin vastaavana ajanjakso-
na vuonna 2020.
   Kirkkovaltuusto hyväksi 
talousarvion ylitykset viime 
tilikaudelta.
   Kirkkovaltuusto päätti hy-
väksyä investointimäärära-
han nostamisen Alavuden 
uuden hautausmaan uuden 
osioin käyttöönoton osalta 
30.000 eurosta 60.000 eu-
roon. Investointiosan mää-
rärahan nostaminen koskee 
Alavuden uuden, Haverin 
hautausmaan aluspalkkien 
asentamista.
    Aluspalkkien kustannus 
huomioidaan hautapaikko-
jen hinnoittelussa ja alueen
valmistumisen jälkeen Ala-
vuden uuden hautausmaan 
hautausmaksuja aiotaan 
päivittää.

Ähtärin kaupungin tulos 
on ylijäämäinen noin 319 
000 euroa ja kertyneitä 
ylijäämiä on noin 2,6 mil-
joonaa euroa. Tarkastuslau-
takunnan puheenjohtaja 
JP Kiilunen näki Ähtärin ti-
lintarkastuskertomusta lä-
pikäydessään, että Ähtärin 
talouden tasapainotus on 
onnistunut, ja toiminta on 
järjestetty tarkoituksenmu-
kaisella tavalla.
   Kuntakonsernin tilannetta 
hän piti vakavana, eivätkä 
kuntakonsernin tytäryhtiöi-
den tavoitteet toteutuneet. 
   Kaupunginjohtaja Jarmo 
Pienimäki meni diasarjalla 
läpi viime vuotta. Jossain 
vaihteessa vuotta näytti, 
että taloudessa olisi menty 
pakkaselle. 
   Hyvään tulokseen vaikut-
tivat muun muassa se, että 
verotulot toteutuivat noin 
860 000 yli talousarvioen-
nusteen, samoin harkinnan-
varain valtionosuus ja tiuk-
ka talouskuri. Lainamäärä 
oli viime vuoden lopussa 4 

102 euroa per asukas.
    Pienimäki laski, että lai-
namäärä tulee nousemaan, 
mutta Ähtäriin saadaan 
erinomaiset perusopetuk-
sen tilat. Uusi koulu olisi 
toiminnassa vuoden 2024 
elokuussa. Toisen asteen 
koulun eli Tuomarnimen 
kampuksen tarjoukset ovat 
tulleet Sedulle ja uutta kou-
lua suunnitellaan tiiviissä 
yhteistyössä Sedun kanssa. 
Toisen asteen kampuksen 
pitäisi valmistua vuoden 
2024 lopussa.
   Hallinto- ja talousjohtaja 
Seppo Karjala kävi vielä tar-
kemmin läpi tilinpäätöstä. 
Hän laski, että kaupunki on 
pystynyt tasapainottamaan 
vuodesta 2015 peräti 9 mil-
joonalla eurolla talouttaan, 
jotta on päästy viime vuo-
den 2,6 miljoonan euron 
ylijäämään.
   Keskustan valtuustoryh-
män puheenjohtaja Irma 
Kuoppala muistutti, että 
sote-paleluiden korttipakka 
on Kuusiokuntienkin alu-

eella uudessa jaossa. Tässä 
pelissä on hänen mukaansa 
oltava hereillä.
   -  Kiinteistö Oy Sairaalan-
mäki tarjoaa toimivia tiloja 
edullisella vuokratasolla. 
Tarjolla ovat hyvät tilat ja 
sinne on valittava nykyises-
tä palvelukokonaisuudesta 
ne palvelut, joiden käyttö 
tulee paikallisesti lisäänty-
mään väestön ikärakenteen 
muutoksen vuoksi.
   Kunnat ovat olleet yk-
simielisiä sote-keskuksen 
perustamisesta Alavudelle. 
Kuoppala sanoi, että sen 
sijaan paleluiden sijoittumi-
sesta ja tilojen rakentami-
sessa olisi ollut toivottavaa 
keskustella avoimemmin ja 
tietoja vaihtaen.
    Sosiaalidemokraattien 
ja vasemmiston ryhmäpu-
heenvuorossa Niina Ylinen 
totesi, että perusopetuk-
sen uusi oppimisympäris-
tö, uimahalli sekä Sedun ja 
lukion kampus ovat olleet 
heille kaikille vastuullisia 
hankkeita, joiden merkitys-

tä ei voi liikaa korostaa. 
    Kokoomuksen ryhmäpu-
heenvuorossa Joakim Siirilä 
halusi nostaa esiin kau-
punkikonsernin roolin, sillä 
konsernitasolla on paran-
nettavaa. Perusuomalaisten 
valtuustoryhmän puheen-
vuorossa Erja Gadd korosti 
sitä, että lasten ja nuorten 
hyvinvointiin on satsattava 
entistä lujemmin, ja hän oli 
tyytyväinen, että Ähtärissä 
tämä on otettu tosissaan.
    Viestintäpäällikkö Maarit 
Rapp esitteli viestintäsuun-
nitelman, jonka valtuutettu 
Mikko Savola koki tärkeäk-
si. Hyväksytyksi tuli myös 
hallintosääntö.
   Kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajana toimi ensim-
mäinen varapuheenjohtaja 
Sirpa Leinonen, joka muis-
tutti, että uuden hallinto-
säännön mukaan ryhmä-
puheenvuorot saavat olla 
enintään viiden minuutin 
pituisia. Nyt ne olivat tätä 
pitempiä.

Ähtäri saanut tasapainotettua talouttaan

Jumala saa teissä 
aikaan sen, että tah-
dotte tehdä ja myös 
teette niin kuin on 
hänen hyvä tarkoi-
tuksensa.

Fil. 2:13

Elokuva seuraa Elvis Pres-
leyn (Butler) elämää ja mu-
siikkia hänen ja arvoituksel-
lisen managerinsa eversti 
Tom Parkerin (Hanks) vä-
lisen erikoisen suhteen 
kautta. Tarina paneutuu 
Presleyn ja Parkerin yli 20-
vuotiseen monimutkaiseen 
dynamiikkaan Presleyn 
noususta kuuluisuuteen 

ja ennennäkemättömään 
tähteyteen Amerikan kult-
tuurimaiseman murroksen 
keskellä. Keskeinen hahmo 
tarinassa on Priscilla Pres-
ley (Olivia DeJonge), joka 
oli yksi Elviksen elämän 
merkittävimmistä ja vaiku-
tusvaltaisimmista henki-
löistä.

Viikon ensi-ilta: Elvis
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 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

ALAVUDEN KAUPUNGIN  
KESÄAUKIOLOAJAT JA PÄIVYSTYSNUMEROT

11.-31.7.2022. Kuulutukset, pöytäkirjat, esityslistat ja 

Päivystysnumerot:  

 
   

 

 

   

   aikana 
    

 
 

  
  Aurinkoista kesää!

1.-2.7.2022
Tule tapaamaan kaupungin edustajia  

Rysköö-teltalle kirjaston eteen!

Omikron-virusvariantin uu-
simman BA.5-muunnoksen 
odotetaan rantautuvan 
Etelä-Pohjanmaalle
lähiviikkoina. Näin tiedot-
taa Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri.
   Etelä-Pohjanmaan koro-
natilanne pysyttelee tasai-
sena. Sairaalahoidon tarve 
on vähentynyt maaliskuun 
alun huippuviikoista. Siitä 
huolimatta tiistaina 21.6.
Seinäjoen keskussairaalas-

sa oli yhteensä 12 korona-
potilasta. Terveyskeskusten 
vuodeosastoilla oli 33 ko-
ronapotilasta, joten epide-
mia ei suinkaan ole täysin 
väistynyt.
    Seinäjoen keskuspuhdis-
tamon jätevesiseurannassa 
havaitaan edelleen korona-
virusta. Jäteveden
koronavirusmäärä on laske-
nut jonkin verran alkuvuo-
desta, mutta on edelleen 
korkeammalla tasolla kuin 

esimerkiksi viime syksynä.
   Terveydenhuollon koro-
natestaus on vähentynyt 
merkittävästi. Otetuista 
pcr-näytteistä positiivisiksi 
osoittautuu silti edelleen 
36 prosenttia. Tartuntoja 
todetaan muutamia kym-
meniä päivittäin.
    Omikron-alavariantti BA.5 
on yleistynyt voimakkaasti 
etenkin pääkaupunkiseu-
dulla ja Varsinais-
Suomessa. Toistaiseksi Ete-

lä-Pohjanmaan sekvensoin-
tituloksista ei ole löytynyt 
BA.5-muunnosta, mutta 
alavariantin odotetaan le-
viävän meillekin lähiviikkoi-
na.
    BA.5-muunnoksen tie-
detään olevan jälleen tar-
tuttavampi kuin aiemmat 
omikronin alavariantit.
Taudinkuva ei kuitenkaan 
vaikuta vakavammalta kuin 
aiempien varianttien koh-
dalla.

   Tilannetta seurataan sekä 
valtakunnallisesti että pai-
kallisesti.
    Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos antoi toissa vii-
kolla suosituksen uudesta 
koronavirusrokotteen
tehosteannoksesta niil-
le yli 12-vuotiaille, joiden 
immuunipuolustus on voi-
makkaasti heikentynyt. 
Uusi tehosteannos tarkoit-
taa viidettä koronarokotus-
ta, mikäli henkilö ei ole ko-

Uusi koronamuunnos on rantautumassa
ronavirustautia sairastanut.
    Kunnat tiedottavat ko-
ronarokotusten järjestämi-
sestä
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Hyvän Tuurin

SILMÄLASI
Patunkuja 1, TUURI p. (06) 5125 441

ma-pe   10-18 
la            10-16
su           12-16

Tuurin 
Grillin 

vieressä. 
NÄHDÄÄN  LA 2.7.

Varaa aika p. (06)5125441

-50% -50%

-50%-50%

-50%

39,-

KEHYKSET

-20%-20%

-20%-20%

-20%
LINSSIT KESÄN 

AURINKOLASITOptikon 
näöntarkastukseen 

ILMAN 
AJANVARAUSTA 

klo. 10-12

HEINÄKUUSSA
avoinna SILMÄLÄÄKÄRIN

 VASTAANOTOT:

RILLIALE RILLIALE RILLIALE

alk.

info@lakeudenportti.com

19-vuotias Alex Jaskari lensi 
kaksipaikkaisella Cessnalla 
Alavuden lentokentälle ta-
paamaan sukulaisiaan Pirjo 
ja Pekka Kaihoniemeä. Ta-
voitteena nuorella miehellä 
on lentokapteenin ura.

Viime viikolla alavutelaiset 
Pirjo ja Pekka Kaihonie-
mi saivat lentäen vieraita 
Tampereelta. Pirjo Kaiho-
niemen sisaren poika tuli 
kylään poikansa Alex Jaska-
rin kanssa, joka on tämän 
kevään ylioppilas. Erikoista 
tässä on se, että kaksipaik-
kaista Cessnaa ohjasi tämä 
19-vuotias, joka on äsket-
täin saanut lentolupakirjan 
ja ohjasti koneen Alavuden 
kentälle.
   Nuorella Alex Jaskarilla on 
aina ollut haaveena lento-
kapteenin ammatti, ja hän 
pyrkii määrätietoisesti sitä 
kohti. Ylioppilaaksikin hän 
pääsi Vääksyn lukion ilmai-
lulinjalta.
   Armeijan jälkeen nuoren 
miehen tavoitteena on Il-
mailuopisto, jonne ei kovin 
hevillä pääse. Hän on ollut 
aina hyvä koulussa. Yläas-
teenkin päättötodistuksen 
keskiarvo oli 9,2.
   Alex Jaskari lupasi tulla su-
kulaisvierailulle Alavudelle 
uudelleenkin.
    Alavuden kentällä on tä-
näkin kesänä vilkas pienko-
neliikenne. Koneita laskee 
ja nousee ja kentällä näh-
dään paljon laskuvarjohyp-
pääjiä.
  Lentokenttäsäätiö on juuri 
pitänyt kokouksensa. Vie-
raskoneiden lasku kentälle 
maksaa 10 euroa.

19-vuotias lensi sukulaisia 
tapaamaan Alavudelle

Kuortaneella Alvarin van-
han koulukiinteistön purku 
aloitetaan todennäköisesti 
loppukesästä. Purkuasia 
tuotiin Kuortaneen tek-
niselle lautakunnalle vain 
tiedoksi, sillä purkamisesta 
oli tehty päätökset jo aika-
naan uuden Alvarin koulun 

Alvarin purku odottaa loppukesää

Porin prikaatin Pohjanmaan 
jääkäripataljoonan 2/2022 
saapumiserän
sotilasvakuutus ja -vala 
järjestetään torstaina 
11.8.2022 Kuortaneella. 
Alokkaita on
noin 500 ja Porin prikaatin 
muuta henkilöstöä noin 
100.
    Varusmiesten läheisiä 
odotetaan saapuvaksi noin 

Porin prikaatin sotilasvala Kuortaneella

Top Feelengs-yhtye soittaa ja tanssittaa Alavuden Rysköil-
lä hotellin edustalla. 

Perinteistä tanssimusiikkia 
soittava Top Feelings-yhtye 
tuo oman panoksensa Ala-
vuden kesään ja Rysköille 
lauantaina 2. heinäkuuta. 
He tanssittavat Rysköö-
yleisöä ja soittavat hotellin 
edustalla.
   Tanssiorkesterin kokoon-
panossa ovat Johanna An-
nala, harmonikat, Hannu 
Antila koskettimet ja laulu, 
Pertti Keskinen, basso ja 
laulu, Veli-Matti Koivunen, 
kitara, Veli-Antti Koivisto, 
kitara ja laulu, Vesa Korpela 
rummut, Heli Sivula, laulu. 
Rysköillä Veli-Mattia tuuraa 
kitaristi Heikki Koivisto.
   -  Takuuvarmaa tanssi-
musiikkia kaikelle kansalle, 
lupaa yhtyeen ”manageri” 
V-A Koivisto.
   Soitannot alkavat noin 
kello 16.

Top Feelings tanssittaa Rysköillä

hankesuunnitelman hyväk-
symiskäsittelyn aikana ja 
määrärahat osoitettiin jou-
lukuussa kunnan talousar-
vion käsittelyn yhteydessä.
  Teknisen johtajan Martti 
Rannan mukaan kiire pur-
kamisella ei ole. Koko tämä 
kuluva vuosi on aikaa.

  Kuortaneen kunnan tekni-
nen toimi on kilpailuttanut 
entisen Alavarin koulun 
koulukiinteistön purkami-
sen. Urakoitsijaksi on valit-
tu halvimman tarjouksen 
tehnyt Purkueskspertit Oy. 
Hinta on ilman arvonlisäve-
roa 104 000 euroa.

1 500- 2 000 henkilöä. Li-
säksi toivotetaan kaikki 
kuntalaiset mukaanlukien 
koululaiset seuraamaan ta-
pahtumaa.
   Kuortaneen kunta kutsuu 
kunnan sotiemme vete-
raanit, sotainvalidit ja lotat 
puolisoineen sekä sidosryh-
mien edustajat seuraamaan 
sotilasvalan vannomista ja 
ohimarssia.

   Porin prikaatin komenta-
ja vastaanottaa sotilasva-
kuutuksen, -valan ja ohi-
marssin. Paraatijoukkoja 
komentaa Pohjanmaan jää-
käripataljoonan komentaja.
    Valatilaisuutta valmis-
tellaan yhteistyössä Porin 
Prikaatin ja Kuortaneen 
kunnan
kesken.
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Lasiveistos Lutra Lutra 
on ollut tällä poreal-
taiden puolella ja saa 
uimahallin valmistut-
tua todennäköisesti 
uuden paikan.

U i m a - a l t a i d e n 
koko pysyy nykyi-
sellään, mutta ne 
laatoitetaan uu-
delleen. Allashuo-
neen katosta on 
poistettu ritelikkö.

Liikuntapuolen 
toimistotilat tu-
levat nykyiseen 
verrattuna toi-
selle puolelle 
liikuntahallia. 
Sinne keskit-
tyvät kaikki 
liikuntapuolen 
toimistot.

Toimitusjohtaja Mikko Ylis-
elä, kiinteistöpäällikkö Tomi 
Perkiö ja liikuntapalvelu-
päällikkö Leena Mäki-Fossi 
katselivat ylhäältä tulevi-
en toimistotilojen puolelta 
alas liikuntahalliin.

Kunto-Lutran re-
montti etenee suu-
rin piirtein aika-
taulun mukaisesti 
ja valmistuu ensi 
kesänä. Nyt kes-
kellä näkyy aukko, 
jonka yläpuolelle 
tulee katto ja sen 
päälle ilmastointi-
huone.

Alavuden liikuntahalli-
uimahallin Kunto-Lutran 
remonttityöt etenevät. 
Kunto-Lutra on valmiina 
tämänhetkisen aikataulun 
mukaan ensi kesänä. Jonkin 
verran on tullut viivästyksiä 
materiaalien saatavuuden 
vuoksi maailmanpoliittises-
ta tilanteesta johtuen. Työt 
aloitettiin maaliskuussa. 
Moni on jo kysellyt, mil-
loin pääsee taas uimaan. 
Todennäköisesti uimahalli 
avautuu syyskesällä 2023, 
kun kesälomat ovat ohi.
   Moni on kummastellut, 
mikä on iso aukko Kunto-
Lutran rakennustyömaan 
keskellä. Siihen tulee teräs-
runko, uusi välipohja sekä 
ylös uusi ilmastointikone-
huone.
  Liikuntahalli pääsi jo 40 
vuoden ikään ja uimahallin 
puolikin jo 25-vuotiaaksi. 
Näinä vuosina tekniikka on 
päässyt pahasti vanhentu-
maan, muun muassa uima-
altaiden puhdistusjärjestel-
mä sekä ilmanvaihto.
  -  Nyt remontin aikana on 
huomannut, että tämä on 
hyvin keskeinen paikka Ala-
vuden kaupungin elämässä. 

Kun tässä toiminta käynnis-
tyy uudelleen, alkaa taas 
olla väkeä moneen suun-
taan menossa ja tulossa, 
sanoo liikuntapalvelupääl-
likkö Leena Mäki-Fossi.
   -  Tekniikka menee kaikki 
uusiksi: sähköt, LVI, auto-
maatio, uimahallista pinnat 
ja vedenkäsittely. Salin puo-
lelta kaikki pinnat uusitaan, 
luettelee pääurakoitsijan 
Rakennus Yliselä Oy:n toi-
mitusjohtaja Mikko Yliselä.
    Liikuntahallin puolelle 
tulevat uudet pesutilat. 
Toimistot siirtyvät ylös toi-
selle puolelle liikuntahallia, 
jonne tulevat kaikki liikun-
tapuolen työtilat sosiaaliti-
loineen, myös liikuntapal-
velupäällikön toimisto.
  Niin vastaanotto kuin kios-
kitilat tulevat suurin piirtein 
samoille kohdille kuin aikai-
semminkin.

Tekniikka täysin uusiksi
   
   Kunto-Lutran urakkahin-
nat ovat noin 7,1 miljoonaa 
euroa, joten kyse kaupun-
gilta isosta investoinnista. 
Opetus- ja kulttuuriministe-
riöltä saatiin peruskorjaus-

töihin täysimääräinen 800 
000 euron avustus.
   Kaikki urakat ovat alavu-
telaisilla yrityksillä, lukuun 
ottamatta vedenkäsittely-
järjestelmän urakoitsijaa. 
LVI-työt ovat on alavutelai-
sella LVI-Asiantuntija, Suo-
mi Oy:llä ja sähkötyöt Säh-
köasennus A-P Manninen 
Oy:llä. Vedenkäsittelyura-
koitsija on EnviroProcess 
Finland Oy.
  -  Aina, kun vanhaa kor-
jataan, rakenteissa tulee 
yllätyksiä, mutta ei mitään 
peruuttamatonta ole tullut 
vastaan, sanoo toimitus-
johtaja Mikko Yliselä.
   Joka puolella työmaata 
työt olivat ahkerasti käyn-
nissä. Yliselä laski, että 
työmaalla heidän kokonais-
vahvuutensa on 15 henkeä. 
Kesällä pidetään vähän 
kesälomia pois, mutta työ-
maalla ei ole varsinaista 
keskeytystä.
    Kun kaikki pinnat ja tek-
niikka menevät uusiksi, ui-
mahalli on avautuessaan 
kuin uusi.
   -  Kun esimerkiksi liikun-
tahallin puolella on ollut 40 
vuotta vanha ilmanvaihto, 

niin ehkä käyttömukavuus 
muuttuu jonkin verran, kun 
saadaan uusi, sanoo liikun-
tapalvelupäällikkö Leena 
Mäki-Fossi.
   Kunto-Lutra on ollut ko-
vassa käytössä, sillä vuosit-
tainen kävijämäärä on ollut 
reilut 50 000 kävijää. Mäki-
Fossi uskoo, että uimahallin 
taas avautuessa kävijämää-
rä lisääntyy.
   Uima-altaat pysyvät ny-
kyisen suuruisena. Uutena 
tulevat allasnostimet.
   Liikuntahallin puolelle tu-
lee entistä enemmän puku-
tiloja. Myös uimahalli saa 
uudet pukutilat ja saunat 
uusitaan. Kokoustilat pysy-
vät nykyisellään.
   
 Kaikki neliöt käyttöön
  
    Uimahallin sisäkattopin-
taa on uudistettu ja liikun-
tasalin katon puupanelointi 
on maalattu, joka antaa va-
loisaa ilmettä. Koko raken-
nus saa energiaa säästävät 
led-valot. Yhtään vanhaa 
sähköjohtoa ei jää.
  Kun vanhat toimistotilat 
siirtyvät toiselle puolelle lii-
kuntahallia, entisiin tiloihin 
ylös tulee pienryhmiä var-
ten liikuntatiloja.
  Mäki-Fossi miettii tulevia 
aukioloaikoja, pysyvätkö ne 
entisinä. Paljolti aukioloajat 
riippuvat uinninvalvojien 
saatavuudesta.
    Uimahallin puolella ei toi-
minnallisia muutoksia tule 
juuri mitään. Kaikki pinnat 
sielläkin menevät uusiksi.
   -  Kaikki neliöt on otettu 
käyttöön, mitä vain voi. 
Eivätköhän nämä sitten 
palvele taas seuraavat 40 
vuotta, Mäki-Fossi tuumii.

Kunto-Lutran remontti etenee     

Alavuden kesämarkkinat, 
Ryskööt järjestettiin viimei-
sen kerran kesällä 2019. 
Tuolloin ne olivat 30. jär-
jestetyt kesämarkkinat Ala-
vuden keskustassa. Monen 
vuoden odotuksen jälkeen, 
Alavuden kesä saa omat 
markkinansa takaisin, run-
saan toritoiminnan sekä 
järjestetyn kaksipäiväisen 
ohjelman voimin. 
Rysköiden markkinakojut 
aukeavat torikansalle kym-
meneltä perjantaina, ja vi-
rallisesti markkinat avaavat 
Alavuden Ilmailukerhon 
laskuvarjohyppääjät kah-
deltatoista. Rysköille on jär-
jestetty molemmille päivil-
le ohjelmaa sekä Alavuden 
Yrittäjien Huhtalavalle, että 
markkinakatujen lisäksi 
muun muassa Kauppakes-
kus Kyntäjän pihalle. Tämän 
lisäksi Rysköiden ajan pi-
detään avoimet ovet Ala-
vuden Harrin taidekeskuk-

Ryskööt saapuvan 31. kerran!
seen sekä Sotavanhuksen 
museoon. Monet muutkin 
liikkeet, kaupat ja yhdistyk-
set pitävät ovensa avoime-
na keskustan tuntumassa 
markkinoiden aikana. 

Kauppakeskus Kyntäjän 
pihalla järjestötori ja käsi-
työmyyjiä

Kauppakeskus Kyntäjän pi-
halla toimii alavutelaiset 
harrastusyhdistykset- ja jär-
jestöt. Näiden lisäksi Kyn-
täjän pihasta löytää muun 
muassa Jari-Matti Latvalan 
ralliauton, joka asetetaan 
näytille markkinoiden ajak-
si. Kyntäjän pihalta voi os-
taa käsitöitä sekä tavata 
paikallisten harrastusyhdis-
tysten- ja järjestöjen jäse-
niä, sekä tutustua heidän 
toimintaansa. 

Koko perheen tapahtuma

Runsas markkinatoimin-
ta, arvonta- ja myyntikojut 
tarjoavat elämyksiä sekä 
tuotteita koko perheelle. 
Ryskööt- markkinat ovat 
suunniteltu ja toteutettu 
siten, että se viihdyttää kai-
kenikäisiä sekä tarjoaa oh-
jelmaa lapsille sekä aikui-
seen makuun. Tänä vuonna 
lapsille on luvassa esimer-
kiksi lapsille tarkoitettua 
musiikkikonserttia Huhta-
lavalla. Entisille ja nykyisille 
alavutelaisille järjestetään 
myös yhteen kokoontumi-
nen. 
Ryskööt ovat erittäin suosit-
tu alavutelaisten, kesäasuk-
kaiden ja ohikulkijoiden 
markkinatapahtuma, joka 
herättää tapahtumallaan 
koko kaupungin eloon vili-
nällään. 

Alavuden kaupungin yri-
tyspalveluista Alavuden 
Kehityksestä soitettiin 
touko-kesäkuun vaihteessa 
alavutelaisyrittäjille auto-
maattipuhelu, jossa ker-
rottiin haettavissa olevista 
yritystuista sekä Alavuden 
Kehitys Oy:n palveluista. 
Soittokierros oli varsin on-
nistunut ja peräti 71 yrit-
täjää oli kiinnostunut yri-
tyksensä kehittämisestä ja 
toivoi yhteydenottoa yritys-
palveluilta.

Kaikkiin yhteydenottopyyn-
nön jättäneisiin tullaan ole-
maan yhteydessä, mutta 
näin kesälomien kynnyksel-
lä Kehityksen väki haluaa 
näkyä myös Alavuden ke-
sän ehkäpä vilkkaimmassa 
tapahtumassa eli Rysköö-
markkinoilla.

Yrityspalveluiden ja Alavu-
den kaupungin yhteinen 
piste sijaitsee Rysköö-ka-

dulla Alavuden kirjaston 
edessä ja toivomme, että 
alavutelaiset yrittäjät tuli-
sivat markkinoiden aikaan 
pistäytymään teltalla päi-
vittämässä yhteystietonsa 
Kuusiokuntien yritys- ja 
palveluhakemistoon. Vai-
vanpalkaksi saa kaikille ja 
kaikkeen menoon sopivan 
kesähatun! 

Yritys- ja palveluhakemistoa 
ylläpitää Alavuden Kehitys 
ja siinä mukana oleminen 
ja tietojen päivittäminen 
on yrittäjille maksutonta. 
Hakemisto palvelee niin 
kuluttajia, julkisia toimijoita 
kuin yrityksiä itseään ja yh-
teystiedot kannattaa pitää 
ajan tasalla.

Lisäksi Alavuden Kehitys 
muistuttaa, että he palvele-
vat myös yrittäjäksi halua-
via ja vasta yritysideaansa 
kehitteleviä, joten Rysköö-
teltalla pyydetään käymään 

myös niitä, joilla on mietin-
nässä oma yritys. Oma ide-
ansa kannattaa tulla kerto-
maan, niin voidaan yhdessä 
miettiä, miten asiassa voisi 
edetä ja sopia vaikkapa ta-
paamisaika.

Rysköillä voi yritysasian-
tuntijan lisäksi tavata myös 
hankevetäjiä mm. Kuuden 
tähden reitistö ja Mikrosta 
Milliin -hankkeista.

Tervetuloa moikkaamaan, 
kyselemään ja tuomaan 
terveisiä!

Alavuden Kehityksen hattutempaus Rysköillä 1.-2.7.
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Kuortaneen Kunto täytti 
viime vuonna 100 vuotta 
ja sen kunniaksi julkaistaan 
juhlavuoden jatkoksi juh-
lakirja Terwaviikolla. Kirjan 
nimenä on Kuntoa Kun-
nosta, Sata vuotta urheilun 
riemua Kuortaneella. Juh-
lakirja tulee Terwaviikolla 
myyntiin.

KuKu:n juhlakirja Terwaviikolle

Veteraanitie saa heinäkuun alussa päällysteen. Kevyen lii-
kenteen väylä päällystettiin jo viime kesänä.

Alavuden Veteraanitielle 
tulleet kepit kertovat siitä, 
että tie pian päällystetään. 
Teknisen johtajan Timo 
Myllymäen mukaan ura-
koitsija on ilmoittanut tule-
vansa kuun vaihteessa.
   Viime kesänä uusittiin 
Veteraanitien kerrokset. 
Myös katuvalot uusittiin, ja 
samassa Laaksotie sai myös 
katuvalot.
  Menneenä kesänä Vete-
raanitien vierustalla kulke-
va kevyen liikenteen väylä 
sai jo päällysteen.
   Tiellä on suhteellisen vil-
kas liikenne.

Veteraanitie päällystetään pian

    Kuortaneen Kunnon juh-
lakirja on kunnianosoitus 
edellisten ja nykyisten su-
kupolvien urheiluseuran 
hyväksi tekemälle valtaval-
le talkootyölle. Kuortaneen 
kunnan kotisivulla on lista, 
mistä kaikesta kirja kertoo.
  Kirja on liitteineen 400-
sivuinen. Kirjaa voi ennak-

koon tilata Kuortaneen kir-
jakaupasta.
  Terwaviikko käynnistyy 18. 
heinäkuuta. Itse tervahauta 
syttyy keskiviikkoiltana 20. 
päivä heinäkuuta.

Lämpinänä kesäkuun tors-
taina juodaan kahveja La-
keudenportin kansalais-
opiston taukohuoneessa. 
Kansalaisopiston lukuvuosi 
on ollut paketissa jo huhti-
kuun lopusta lähtien, mut-
ta kuten Lakeudenportin 
Kansalaisopiston rehto-
ri, Arto Juurakko toteaa, 
tämä aika, kun heillä ei ole 
kurssit käynnissä, on yhtä 
opiston kiireisintä aikaa. 
”Meillä on kiire saada uu-
den lukuvuoden lehti pai-
noon, puhumattakaan en-
nen sitä selvitettävä, mitä 
kursseja voimme tarjoa, 
mihin aikaan ja mistä saada 
opettajat kaikille kursseille, 
sekä sopia aikatauluista”- 
Juurakko luettelee tässä 
vain murto-osaa siitä, mitä 
kaikkea heidän tulee ottaa 
huomioon uutta lukuvuotta 
suunnitellessa. 

Suosittuja vakiokursseja 
sekä uutta kurssitarjontaa

Rehtori Arto Juurakko sekä 
kansalaisopiston kuvatai-
teiden opettaja Sinikka Kor-
honen kertovat, että kan-
salaisopiston kurssitarjonta 
on suunniteltu niin, että se 
palvelisi mahdollisimman 
kattavasti paikallisia iästä ja 
harrastuneisuudesta huo-
limatta. Lakeudenportin 
kansalaisopiston toimialu-
eena ovat Alavus, Kuortane 
ja Ähtäri. 
Lakeudenportin Kansalais-
opisto tarjoaa kursseja eri-
laisista liikuntamuodoista 
kuvataiteisiin, musiikkiin 
sekä kädentaitojen kurssei-
hin, sekä moneen muuhun. 
”Esimerkiksi pilates on yksi 
vahva kestosuosikki ollut jo 
monen lukuvuoden ajan”- 
Juurakko tuumaa. 

Keväällä 2022 Alavuden 
kulttuurikeskuksen moni-
toimisalissa järjestettiin 
tanssin teemapäivä, jossa 
oli tarjolla lapsille ja nuo-
rille Olga Saikkosen, enti-
sen ballerinan vetämänä 
baletin opetusta. Kyseinen 
teemapäivä sai hyvää pa-
lautetta ja toivetta baletin 
opetuksen jatkumosta, jon-
ka myötä tulevana syksynä 
balettikurssille voi ilmoit-
tautua omaan ryhmäänsä 
lapset, ja toiseen aikuiset 
Saikkosen vetämänä. 

Lakeudenportin Kansalais-
opisto tarkoitettu jokaisel-
le

Juurakon ja Korhosen mu-
kaan suurin osa heidän asi-
akkaistaan ovat vanhempaa 
väestöä, mutta he tahtovat 
korostaa, että aikuisten li-

Lakeudenportin kansalaisopiston 
opintotarjonta jatkaa monipuolistumistaan

säksi opiston lukuvuoden 
opintotarjonta on suunni-
teltu kaikenikäisille. Harras-
tustoimintaa löytyy erittäin 
matalalla kynnyksellä, ja 
kurssien laatuun ja mo-
nimuotoiseen tarjontaan 
nähden erittäin huokeaan 
hintaan. He suosittelevat 
jokaista tutustumaan elo-
kuussa postiluukuista tule-
vaan opinto-ohjelmaan. 
Ilmoittautuminen syksyllä 
alkaviin kursseihin alkaa 17. 
elokuuta, mutta opintotar-
jontaa kannattaa silmäillä 
jo nyt. Opintotarjonta on 
luettavissa Lakeudenportin 
kansalaisopiston sivuilta. 
”Opintotarjontaa kannat-
taa lukea ehdottomasti jo 
nyt, sillä vaikka suurin osa 
kursseista alkaa syyskuun 
alussa, niin toteutamme 
muutamia kursseja jo kesän 
aikana, esimerkiksi kolmen 
päivän kuvataideleirin, joka 
toteutuu täällä kulttuuri-
keskuksen tiloissa”- kuva-
taiteen opettaja Sinikka 
Korhonen vinkkaa. 

Monipuolinen harrastus-
ten ja ammatillisen osaa-
misen alkulähde

Lakeudenportin Kansalais-
opisto toimii moninaise-
na opetuspohjana kaikille 
kiinnostuneille, jotka voivat 
kursseilla tutustua erilaisiin 
taiteen muotoihin ja käden 
taitoihin. Siellä voi opetella 
muun muassa lasinsulatus-
ta,  mustavalkovalokuvien 
kehittämistä, tai sitten vaik-

ka uusia kielitaitoja. Rehto-
ri Arto Juurakko suosittelee 
tutustumaan esitteeseen, 
sillä koskaan ei voi tietää, 
jos vaikka löytäisi jotain 
uutta harrastusta itselleen. 

Ryhmissä voi oppia yksin, 
tai tekemisen lomassa tu-
tustua uusiin ystäviin, joi-
den kanssa jakaa intressin 
saman harrastuksen äärel-
lä. 

Maalaustekniikoita- ja ideoita. Kuva: Sinikka Korhonen

Lakeudenportin Kan-
salaisopistossa oppii 
käden taitoja. Kuva: 
Sinikka Korhonen

Marjo Lammen vetämät 
jumpat ja erimuotoiset lii-
kuntakurssit ovat suosittu-
ja. Kuva: Marjo Lampi

info@lakeudenportti.com
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Kuvarte toimii Vierteentien alkupäässä Mäyryn keskustas-
sa. Omat toimitilat on saatu pari vuotta sitten hankitun 
punakylkisen ison pohjalaistalon päätyyn. Tulossa on vielä 
tämän kesän aikana kyltit opastamaan valokuvaamolle.

Lapsikuvauksissa tarvitaan mo-
nenlaista rekvisiittaa, muun mu-
assa pohjalaiskuviin sopivia mai-
totonkkia.

Kehysvalikoima on laaja ja myynnissä on suomalaisia, 
laadukkaita puukehyksiä. Kuvarte kehystää myös tauluja.

Hänellä on myös erilaisia kehyksiä niin valokuviin kuin tauluihin ja tilattaessa niitä saadaan nopeasti lisää. Tässä hän 
sovitteli yksivuotiskuvaan kehyksiä.

Valokuvauksen hehkua lä-
hellä ja liikkeellä! Tämä on 
kuortanelaisen valokuvaus-
liikkeen Kuvarten tunnus-
lause, joka tarkoittaa, että 
toimitilat ovat Mäyryssä 
punakylkisessä isossa poh-
jalaistalossa lähellä, ja valo-
kuvaaja Iida-Linnea Jokela 
liikkuu pitkiäkin matkoja 
kuvaamassa vaikkapa per-
hetapahtumia tai mitä ta-
hansa tilataankin.
   Hänellä on intohimo va-
lokuvaukseen, ja sitä hän 
saa toteuttaa omassa liik-
keessään, joka on nyt toista 
kuukautta Mäyryssä. Mäyry 
valikoitui paikaksi paitsi sik-
si, että sieltä Vierteentien 
alkupäästä Mäyryn kes-
kustasta löytyi ostettavaksi 
ihastuttava nelikerroksinen 
iso talo, niin myös se, että 
Mäyry sijaitsee keskeisel-
lä paikalla. Ollaan Kuorta-
neella; lyhyt on Seinäjoelle, 
Alaudelle ja vaikkapa Leh-
timäelle, puhumattakaan 
Iida-Linnean kotikylään Ha-
kojärvelle, mummilaan.
   Intohimo valokuvaukseen 
vei hänet opiskelemaan Jy-
väskylän ammattiopistoon 
kuvallista ilmaisua kolmeksi 
vuodeksi, ja Jokela valmis-
tui 2012 valokuvauksen 
ammattilaiseksi. 2,5 vuotta 
perhe on asunut Mäyrys-
sä. Sydän toi hänet takaisin 
Etelä-Pohjanmaalle, kotiin, 
joka oli ensin pitkään Ilma-
joen Ahonkylässä, josta lai-
tettiin talo myyntiin.
   Tänään Kuvartella on yri-
tyksenä 10-vuotisjuhlavuo-
si, mutta yrittäjä itse on 
tehnyt 15 vuotta valoku-
vaustöitä. Yritys on entisel-
tä nimeltään Kuva-artesaa-
ni Iida-Linnea Jokela. Hän 
vaihtoi tänä keväänä yrityk-
sen nimeksi Kuvarte. 
     Aiemmin hänellä ei ollut 
varsinaista kiintopaikkaa, 
joka on nyt Mäyryssä. Siel-
tä aloittaa koulutiensä per-
heen ekaluokalle menevä 
tytär.

Lämmintä asiakaspalvelua
  
    Iida-Linnea Jokelalla on ai-
kaisempaa kokemusta asia-
kaspalvelusta, joten hän 
sanoo, että Kuvarte tarjoaa 
lämpimän palvelun. Hän on 
ollut töissä erikoisliikkeissä, 
joten asiakaspalvelu on hä-
nelle tuttua ja tärkeää.
    Passikuvauksiin on jo osat-
tu tulla Mäyryyn ja siellä voi 
käydä aukioloaikoina ilman 
ajanvaraustakin. Kuvarte on 
avoinna maanantaisin, tiis-
taisin ja keskiviikkoisin sekä 
myös loppuviikon jousta-
vasti ajanvarauksella.
  Torstaista eteenpäin on va-
rattu liikkuville kuvauskei-
koille. Niitä on riittänytkin, 
sillä takana ovat nyt yliop-
pilaskuvaukset ja valmistu-
jaiset ja kesällä on tulossa 
runsaasti häiden kuvauksia. 
Hän käy kuvaamassa myös 
hautajaisia. Paljon hänen 
pakeillaan käydään yksivuo-
tiskuvauksissa, joissa nyt 
etsittiin yhdelle asiakkaalle 
hänen lapsenlapsensa ku-
vaan sopivia kehyksiä.
   Paikan päällä valokuvaa-
molla hän kuvaa passikuvat 
ja muut studiokuvaukset, 
mutta ylipäätään hän on 
valmis liikkumaan pait-
si Kuusiokunnissa, Etelä-
Pohjanmaalla niin ympäri 
Suomen. Nyt hän oli juhan-
nukseksi lähdössä rennol-
le kuvausreissulle, mutta 
samalla lomalle perheensä 
kanssa Keski-Eurooppaan.

Kehystyspalvelut
  
    Kaikenlaiset muotokuva-
ukset ovat häntä lähellä, ja 
hän pitää asiakaspalvelus-
ta. Iida-Linnea Jokela kuvaa 
myös tuotekuvauksia, joka 
on ikään kuin näkymätön-
tä työtä. Hän tekee paljolti 
kultasepänliikkeiden verk-
kokauppoihin korukuva-
uksia. Yhdenkin yrityksen 
kanssa hän on toiminut jo 

yhdeksän vuotta.
  Hänellä on myös kehystys-
palvelut mittatilaustyönä. 
Tätä työtä oli aikaisemmin 
vähän hankala tehdä, kun 
ei ollut omaa kiinteää toi-
mitilaa.
    Valokuviin hänellä on ko-
timaisia puukehyksiä. Ku-
vartella uskotaan hyvään 
laatuun.
  Valokuvauksen Iida-Linnea 
Jokela aloitti jo ala-asteella. 
Hän on aina nauttinut valon 
hallitsemisesta sekä muis-
tojen ikuistamisesta.
    - Ensimmäisen järjes-
telmäkamerani sain yläas-
teella ja silloin viimeistään 
tiesin haluavani harrastuk-
sesta ammattini. Harras-
tukseni ja haaveeni määritti 
opiskeluni ja opiskellessani 
laajasti valokuvasta eri tek-
niikoin, kuvanmuokkausta 
ja taidehistoriaakin, eri-
koistuin dokumentaariseen 
valokuvakseen ja muotoku-
vaukseen.

Vanhat kuvat digitointiin
  
    Opiskelun ohella Iida-
Linnea Jokela toimi digitoi-
jana sekä opiskelun jälkeen 
hän työskenteli valokuvaa-
moissa kuvantuottajana, 
ennen kuin perusti oman 
yrityksen. Hänen työtään 
on myös päätteen äärellä 
työskenteleminen, kun hän 
käsittelee kuvia.
   Yksi Kuvarten palveluista 
on kuva kuvasta eli vanho-
jen kuvien digitalisointi. 
Erityisesti 50-, 60- luvuilla 
ja 70-luvullakin otetut va-
lokuvat alkavat valosta, ha-
pesta, ilmankosteudesta ja 
kaikesta muustakin haper-
tua. Eri vuosikymmenillä on 
käytetty pimiöissä erilaisia 
papereita ja kemikaaleja. 
Tyypillistä on 70-luvun ku-
vissa, että niistä tulee vä-
hän violetteja ja kellertäviä. 
Jokelan mielestä nämä ku-
vat kannattaa ilman muuta 
digitoida.

   Tämä on hänen mieles-
tään mukavaa hommaa, 
vaikka ei sinänsä olekaan 
valokuvausta. Hän retusoi 
sellaisiakin kuvia, jotka ovat 
taittuneet tai revenneet.
   Jokela on vankka ammat-
tilainen ja valokuvaajana 
luonnonvalon ystävä, tun-
nelmallisen valon esiin-
tuoja.
      Jokaisella kuvaajalla on 
oma tyylinsä ja se on Joke-
lan mukaan hyvä asia.
  -  Valokuvissa olen kape-
an syväterävyyden ystävä. 
Tämä näkyy sumeana taus-
tana valokuvissa, sanoo Jo-
kela. 
   Osaamista hän pitää jatku-
vasti pitää yllä, sillä tekniik-
ka kehittyy. Hän oli viime 
viikolla juuri ostanut uuden 
kameran, joka on parasta 
tekniikkaa, mitä Nikonilla 
on tällä hetkellä tarjota. 
Ammattikamerat ovat ol-
leet isoja ja painavia, mut-
ta nyt peilittömät kamerat 
ovat suhteellisen pieniä. 
Kameran putket ovat taas 
melko isoja.
  Hän ei tee videokuvausta, 
jota on joskus kyselty. Hä-
nellä ovat usein lauantait 
työteliäitä, kun hän on ku-
vaamassa eri tilaisuuksia. 
Kesähäissä on omaa tun-
nelmaa, mutta häitäkin on 
tänä päivänä ympäri vuo-
den.

Kuvartelta Mäyrystä valokuvauksen hehkua
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Ikkunasta näkyy pohjalaistalo, ja ikkunalla on 
uusia lasiveistoksia, joissa on uutta muoto-
kieltä, muun maussa veistoksen päällä olevia 
palloja.

Tässä teoksessa on uutta vihreää väriä. Mo-
nessa tauluissa on numeroita, jotka taiteilijan 
mukaan voivat merkitä mitä tahansa, vaikka 
oman elämän koodia. Pieni x on kuin kirjees-
sä, joka voi lähteä vaikka digitaaliseen maa-
ilmaan.

Tämä ruukku on täyttä lasia, josta Soile 
Yli-Mäyry sanoo olevansa suorastaan yl-
peä. Sisällä on ihmisen pää, jonka sisällä 
taiteilija on käyttänyt kevyesti teräsvillaa. 
Alustassa on kultaa.

Korkea keltainen totemi on lasinen pää-
työ.

Taidehallissa on 30. kesä ja sen kunniaksi 
on uutuutena syntynyt Soile Yli-Mäyryn 
lasitöistä koruja.

Tämä kolmiosainen päätyö on Tyhjyyteen kadonneet, jonka 
äärellä taiteilija Soile Yli-Mäyry seisoi.

30 vuotta taidehallin kesänäyttelyjä 
on saavutus jo sinänsä. Siitä taiteilija 
Soile Yli-Mäyry nostaa iloisena kädet 
pystyyn. Taustalla on yksi uusimmista 
töistä.

Juhlavuosi on Soile Yli-
Mäyryn Taidehallissa Kuor-
taneen Mäyryssä. Uudet 
maalaukset ja lasiveistok-
set ovat kunniassaan nyt 
jo 30 vuotta täyttävässä 
kesänäyttelyssä, joka kesä 
kesän jälkeen kokoaa pal-
jon kävijöitä, niin kotimai-
sia kuin ulkomaalaisiakin 
näyttelyvieraita Mäyryyn. 
Nytkin taidehallissa kuultiin 
sekä englantia että ruotsia. 
Taidehalli on hänelle rakas 
paikka, kuin kotipesä.
   Tällä kertaa ei ollut ava-
jaisia, kuten ei ole ollut 
kahteen suveen koronan 
vuoksi. Taiteilija itse tuu-
maa, että iloa ja juhlaa on 
jo kerrakseen tässä 30 vuo-
dessa.
  Aika on ollut täpärällä, sil-
lä Soile Yli-Mäyry tuli vasta 
toukokuussa Venetsiassa. 
Lasiveistoksetkin saapuivat 
vasta viimetipassa Mäyryyn, 
koska nykyisessä maailman-

tilanteessa kuljetukset ovat 
hankaloituneet.
     Lasiveistoksia on näyt-
telyssä kolmetoista, ja ne 
ovat vähän erilaisia kuin 
ennen, kaikki uusia, vuoden 
aikana tehtyjä. Veistoksissa 
on omaa, uutta muotokiel-
tään, ja ne ovat humoristi-
siakin.
  Näyttelyn teemana on 
Tyhjyyteen kadonneet, 
joka kertautuu useammas-
sa työssä. Päätyönä on 
kolmiosainen teos, jonka 
yhdessä osassa ikään kuin 
kädet tavoittelevat taivaal-
le tyhjyyttä. Samanniminen 
on myös toinen näyttelyn 
pääteos, lasinen, korkea 
keltainen totemi, joka kat-
soo tallikahvilaan päin, joka 
avautuu 1.päivä heinäkuu-
ta.
   - Ajattele, 30 vuotta teh-
nyt töitä ja sitten kadonnut 
tyhjyyteen, naurahtaa Yli-
Mäyry teemastaan.

   Hänen teoksensa ovat 
hyvinkin syväluotaavia, jo-
ten hän sanoo olevansa sa-
nallisesti niistä poissa, eikä 
halua mennä uudelleen töi-
densä sisältöihin.
   -  Mitä olisi maailma ilman 
värejä, sanoo taiteilija näyt-
telijävierailleen, joka ihas-
televat hänen töitään. Yksi 
vieraista on Malmöstä. Heti 
14.8. näyttelyn päätyttyä 
avautuu Kööpenhaminassa 
Yli-Mäyryn näyttely 19. elo-
kuuta. He lupaavat tapaa-
vansa siellä.
  
Veistoksista koruja

  Uutta ovat korut, jotka 
ovat taiteilija Sole Yli-Mäy-
ryn lasiveistoksista. Monet 
ovat lasitotemeista, joihin 
on saatu tarkat yksityiskoh-
dat. Koruihin ovat omat ra-
siansa. Korut ovat I-Printin 
tekemiä, samoin rasiat. Ko-
rut ovat syntyneet taidehal-

lin 30 vuoden kunniaksi.
     Taiteilija Yli-Mäyry aste-
lee taidehallissaan Töysän 
Kenkätehtaan nahkaisissa 
saappaissa, jotka ovat saa-
neet kultaista spraymaalia. 
Taiteilija on yhtä värikäs 
kuin taulunsa.
   Muutama keltainen työ on 
aivan uusi, ennen näyttelyä 
maalattu. Uutta väriä on 
vihreässä teoksessa, Särky-
neet varjot, jossa on nume-
roita ja äxiä, joita voi tulkita 
monin eri tavoin vaikkapa 
pin-koodina. Hän miettii, 
että hyvä, jos meistä jäävät 
edes koodit jäljelle.
   Yli-Mäyry käyttää väriä 
kolmella eri tavalla: ohuena 
kerroksena, paksuina viil-
toina ja raaputtamalla maa-
lattuja pintoja, jolloin teos 
saa kolmiulotteisen pinnan.
    Mäyryn ateljeessa viime 
kesänä syntyi jo muutamia 
tämän suven näyttelyn 
teoksista. Nyt kesäiltojen 

valossa taiteilija maalaa 
ensi kesän Mäyryn näytte-
lyä varten. Taidehallin näyt-
telykesät eivät pääty 30 
vuoteen, vaan ensi kesänä 
alkaa uusi kymmenluku.
   Soile Yli-Mäyry ei ole edes 
laskenut, montako eri teos-
ta hänellä on tässä juhla-
näyttelyssä, joka on värikyl-
läisempi kuin aikaisemmat 
näyttelyt. Tämä valtiotie-
teen tohtori on tehnyt tai-
detta jo 40 vuotta, joten 
silläkin mittarilla ollaan nyt 
juhlavuodessa.
  
Tiivis syksy tulossa

    Taiteilija Soile Yli-Mäyryllä 
on tiivis syksy tulossa. Köö-
penhaminan näyttelyn jäl-
keen hän palaa työskentele-
mään Venetsian Muranoon 
uusia ensi kesän veistoksia 
varten. Kööpenhaminan 
näyttelyn työt ovat jo lähte-
neet matkaan.

  Sitten hänellä on näyttelyt 
Dubaissa ja Roomassa. Ensi 
keväänä on tulossa muun 
muassa näyttely Japanissa.
    Jos jotain näyttelyreissu-
ja viime syksyltä ja keväältä 
koronan vuoksi siirtynytkin, 
taiteilija Soile Yli-Mäyry on 
hyvässä asemassa, koska 
useimmilla hänen galleris-
teillaan on hänen edustuk-
sensa ympäri vuoden, niin 
Dubaissa, Singaporessa, 
New Yorkissa ja Roomassa. 
Tähän jokainen taiteilija 
pyrkii, että galleriat ottavat 
hänet tavallaan talliinsa ja 
edustavat häntä.
    Taidehallissa on opasta-
massa nuoria, kielitaitoi-
sia oppaita, jotka saavat 
taidehallissa elämälleen 
todellisen värikylvyn. Soile 
Yli-Mäyry aikoo keskittyä 
entistä enemmän luovaan 
työhön kesällä synnyinky-
lässään Mäyryssä.

Tarja Riihimäki

Soile Yli-Mäyryllä on 30-  vuotisjuhlanäyttely Mäyryssä
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            TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT             TOIMINTA,  JÄRJESTÖT
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.comEtukuurtanelaaset 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. 

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.

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.

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. 

info@lakeudenportti.com

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

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 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 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 mie-
het mukaan!

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 odote-
tusti 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

Eläkeliiton Töysän Yhdistys: TERVETULOA Eläkeliiton Etelä-Poh-
janmaan piirin ensimmäisiin TONKKUMIN (nännikumien heitto 
maitotonkkaan) PIIRINMESTARUUSKILPAILUIHIN Töysään ti 2.8. 
klo 12 alkaen. Iivarinkoulu, urheilukenttä, Wilskmanintie 1, Töy-
sä. Sarja: Neljän hengen sekajoukkue. Osallistumismaksu: 25€/
joukkue, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittau-
tuminen: 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!

Töysän Karjalaiset ry Lauluilta "Karjalaisia lauluja" Huhtalavalla ti 
5.7.2022 klo 18.00. Laulattajana Jussi Lampi. Järjestäjänä Alavu-
den kaupunki. Huom! Kesäsään mukainen vaatetus!

Lumivaara-Seura ry tiedottaa lumivaaralaisjuurisia ja karjalaisuu-
desta kiinnostuneita. Killinkoskella järjestetään Lumivaaralais-
ten 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 keittolou-
nas 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.

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€ Myyn-
nissä arpoja  KÄTEISMAKSU Halutessasi voit varata tutkimusajan  
numerosta : 050-3651174

SEURAAVA KOTIOTTELU

la 2.7.2022 klo 14 monttu

VS.

OTTELU-
ISÄNTÄNÄ:

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

Tule kannustamaan APV voi� � n!

APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

Tule kannustamaan APV voi� � n!
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PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUEJOHTOA

ALAVUDELLA
LAUANTAINA 2.7. 

klo 12.15-13.00

puheenjohtaja

Riikka Purra
Rysköillä, 

Alavuden keskustassa

Tule tapaamaan Riikkaa!

TERVETULOA 
JUTTELEMAAN! 

ALAVUDEN KARJALA-SEURA : Karjalaisten laulujen ilta Huhtala-
valla ti 5.7. klo 18.00 Tervetuloa laulamaan iloisia karjalaisia lau-
luja niin mökkiläiset kuin muut kaupungin asukkaat.

TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 30.6 Tohnin uimarannalle. Läh-
tö Töysän torilta klo 19.00. Tied. Markku Akonniemi 0400262574

Pollarin Kyläseuran kesäteatterireissu Lappajärven kesäteatteriin 
16.7.2022. Esitys: musiikkikomedia pesänjako. Lähtö Aholta klo 
10:30, ruokailu Kivitipussa klo 12:00 ja teatteri klo 14:00. Reis-
sun hinta 50€. Ilmoittautumiset Heikille 040-8499508 6.7.22. 
mennessä tai mielellään heti (ilmoita myös mahdolliset allergiat) 
TERVETULOA.

SUOMENSELÄN LUONNONYSTÄVÄT. Lupiinitalkoot Alavuden 
yläkoulun vieressä ma 4.7. klo 17-19. Kokoontuminen Opintie 4, 
pysäköintipaikalla. Lupiinia on tarkoitus poistaa myös kaivamalla, 
sillä kasvusto on suhteellisen pienellä alueella. Kaikki tervetullei-
ta!

Suomenselän Pegasus ry Vuosikokous la 16.7. klo 12.00 tähtitor-
nilla. Kokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Viisiokuntien Mielenterveysyhdistys ry Olemme mukana Alavus 
Rysköillä 1 -2.7.22 Pikkuisen jännitystäkin Onnenpyörän ja Arpo-
jen ostamisen yhteydessä. Toivottaa: Kuulo,-Näkö ja Mielenterve-
ys yhdistykset Ry.t
KUULOAUTO on M. Mäki - Tuuri Oy:n pihassa 2.7.2022  klo 9 -16 
( Alavudentie 548 Tuuri ) KUULON TUTKIMISEN HINTA 5€ Myyn-
nissä arpoja  KÄTEISMAKSU Halutessasi voit varata tutkimusajan  
numerosta : 050-3651174 Alavuden kuulokerho on myös mukana 
Rysköillä

Hirvenjuoksun/-kävelyn pm-kilpailut Länsimajalla pe. 15.7 klo 
18.00 alk. Tarkemmat tiedot hirviurheilu.com. Tervetuloa.

Tohnin Metsästysseura ry kutsuu Kesäkokoukseensa su 7.8.2022 
klo 15.00 seuran majalle! Tervetuloa! Johtokunta kokoontuu klo 
14.00 sama paikka.

Tohnin Metsästysseura ry Jäsentiedote: 1.) Seura on siirtynyt kes-
kitettyyn jäsenmaksulaskutukseen. Laskutuksen hoitaa Suomen 
Metsästäjäliitto. Jäsenmaksut tulevat kirjeitse tai sähköpostilla. 
Jos olet antanut seuralle sähköpostiosoitteesi, saat jäsenmaksu-
lomakkeen sähköisenä. Muutoin paperinen lasku. Jäsenmaksu 
maksetaan laskun osoittamalle tilille. ÄLÄ MAKSA SEURAN TILIL-
LE! 2.) Muistakaa tarkastaa sähköpostin roskaposti, jos jostain 
syystä jäsenmaksu tulee roskapostiin! Huom! Jäsenmaksumme 
on 25€.

Suomenselän Invalidit ry: Hyvän mielen kerho ke 6.7. klo 12 Saa-
vutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 

Kuortaneen Latu ry. Maastopyöräilyä ma 4.7. klo 18 urheiluopis-
ton pallohallin parkkipaikalta. Tervetuloa! Kuortaneen Latu ry.

Miekkajärviseura ry:n kokous 9.7.2022 klo 11.00 Alavuden ABC:n 
kabinetti. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa. 
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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

MAA-AINES KULJETUKSET
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Monkey Islandin yrittäjät 
Anu Pynttäri ja Rolle Saa-
rinen sekä hoidan koiransa 
Mosse. Kuva: Anu Pynttäri

Upeaa kuvataidetta liiketiloista. Kuva: Anu Pynttäri

Retrotunnelmaa Monkey Islandista. Kuva: Anu Pynttäri
Tulevana perjantaina ja lau-
antaina järjestetään pitkän, 
pandemian aiheuttaman 
monivuotisen tauon jälkeen 
Alavuden Ryskööt- mark-
kinat. Pitkän neljän seinän 
elämän jälkeen monet ovat 
jo alkaneet kaivata ihmisten 
äärelle, erilaisten yhteen 
kokoontumisten muodossa, 
ja siksi Ryskööt markkinat 
ovat myös erittäin odotettu, 
palaava perinne Alavuden 
keskustan Järviluomantiel-
le. Järviluomantien toi-
sessa päässä sijaitsevassa, 
historiallisessa Alavuden 
Osuusmeijerissä aukeavat 
ovet myös markkinapäivi-
nä. Erittäin monikäyttöinen 
ja viihtyisä Monkey Island 
avaa ovensa markkinakan-

salle. 

Kahvila auki ennen viralli-
sia avajaisia Rysköille

Monkey Islandin perustajat 
ja yrittäjät, Rolle Saarinen 
ja Anu Pynttäri ovat erit-
täin innoissaan tulevasta 
yrityksestään, - kuten myös 
tulevista Ryskööt markki-
noista. He toivovat mahdol-
lisimman monen tulevan 
katsomaan heidän uutta 
liikettään ja tutustumaan 
tiloihinsa sekä itse heihin. 
”Olemme halunneet suun-
nitella tilamme mahdolli-
simman viihtyisäksi ja mo-
nikäyttöiseksi, jotta ihmiset 
löytäisivät täältä rennon, 
mukavan ja toimivan tilan 

ja yhteisön”- yrittäjät tuu-
maavat. Tila on vielä osit-
tain remontissa, eivätkä 
Anu ja Rolle avaa vielä vii-
konlopuksi koko paikkaan-
sa. Heidän liikkeestään löy-
tyy rento oleskelutila sekä 
kahvila, jonka he avaavat jo 
markkina-ajaksi jokaiselle 
koettavaksi. 

Liiketilassa upea kirpputo-
ritila, taidenäyttelyitä, pe-
lejä ja paljon muuta

Ajatus on toteuttaa omia 
unelmia ja toiveita kylän 
ihmisten ajatusta vahvas-
ti kuunnellen, sekä tehdä 
Monkey Islandista kiinnos-
tava ja kultturelli viihty-
miskeskus. Monkey Island- 

Rysköillä aukeavat avoimet päivät Osuusmeijerin Monkey Islandin kahvilaan!

Sade uhkasi pahastikin tätä 
tori-iltaa, mutta ilma kir-
kastui koko ajan. Kostuneet 
penkit käännettiin toisin 
päin ja näin sai istua kuivil-
la istuimilla.   

Laulaja Johanna Iivanainen esiintyi miehensä Mikko Iiva-
naisen kanssa Kuortaneen tori-illassa Kuurnan edustan 
esiintymislavalla.

Ensin satoi, mutta pian jo 
kirkastui, kun Kuortaneen 
ohjemallinen tori-ilta al-
koi. Tosin satanut oli niin 
runsaasti, ettei torimyyjiä 
näkynyt. Tällä kertaa esiin-
tymislavalle astelivat Jo-
hanna Iivanainen yhdessä 
miehensä Mikko Iivanaisen 
kanssa, joten he esiintyivät 
duona.
  Johanna Iivanainen ihaili 
suomalaista maaseutua, 
jonka läpi he olivat ajaneet 
Kuortaneelle. Matkalla oli 
näkynyt kauniita rantamai-
semia.
  Iivanaiset heittivät kiitos-
ta Kuortaneen nuoriso- ja 
kulttuurisihteeri Annukka 
Salmiselle, joka oli saanut 
heidät paikkakunnalle. 

Iivanaiset Kuortaneen tori-illassa

tiloista löytyy pelihuone, 
jossa voi nostalgisten pelien 
äärellä viettää aikaa. Näi-
den pelien lähituntumasta 
tulee myös löytymään sul-
jettu studiotila, johon val-
mistuu huone, johon kaa-
vaillaan mm. green room, 
eli vihreätaustainen huone 
erilaisia kuvauksia varten, 
sekä podcast- tila, johon 
kaavaillaan myös monia 
potentiaalisia käyttötarkoi-
tuksia tulevaisuuden varal-
le paikkakunnalle. Näiden 
tilojen ääreltä löytyy myös 
seinätilaa taidenäyttelyille, 
joissa he erittäin mielellään 
järjestäisivät säännöllisesti 
paikallisten yksityishenki-
löiden, sekä yhdistysten 
taiteista näyttelyitä. 

Kirpputoritiloissa yli 50 
myyntipaikkaa

Anun ja Rollen liiketiloihin 
on perustettu myös kirppu-
toritoiminta, jossa he tar-
joavat yli 50 myyntipisteen 
edestä tilaa innokkaille 
kirpputorimyyjille. Yrityk-
sensä kokonaan avautuessa 
heinäkuun aikana he tarjo-
avat ensimmäisille kirppu-
torimyyjille ensimmäisen 
viikon ilmaiseksi, innostaak-
seen potentiaalisia myyjiä 
kokeilemaan tavaramyyntiä 
heidän tiloissaan. 

Kulttuuritila, joka taipuu 
yksityistilaisuuksiin, koko-
ustiloihin sekä kulttuurin 
harjoittamiseen

Laajasta liiketilasta löytyy 
myös kulttuuritilat, jota he 
vuokraavat kokous, - yksi-
tyistilaisuus- sekä moneen 
muuhun käyttöön. Paikka-
kunnalla on kuulunut ole-
van vajetta muun muassa 
erilaisista oleskelu- ja koko-
ustiloista, johon Anu ja Rolle 
kokevat tilojensa vastaavan 
monimuotoisilla tiloillaan, 
mitkä taipuvat erilaisten ti-

laisuuksien pitoon. Haavee-
na heillä itsellään on myös 
järjestää tulevaisuudessa 
tiloissa erilaisia, intiimejä 
musiikin keikkailtoja. 

Pop-up nostalgia-autojen 
parking pihalla grillauksen 
yhteydessä

Viikonlopun koittaessa uu-
det paikkakunnan yrittäjät 
järjestävät myös tilavaan, 
Osuusmeijerin etupihaan 
nostalgia-autojen pieni-
muotoisen näyttelyn, jonka 
ohessa siellä grillataan mitä 
erilaisempia maustemak-

karoita ja muita grillituot-
teita. 
Anun ja Rollen Monkey Is-
land- yritys on retro, rento 
ja monimuotoinen kult-
tuurin, nostalgisen oleilun 
ja ajanvieton keidas, jonka 
tilat veivät jo ensisilmäyk-
sellä yrittäjäpariskunnan 
sydämet. ”Kun tulimme 
ensimmäistä kertaa katso-
maan tätä liiketilaa, tämä 
ajan patina, vanhan ajan ti-
lat veivät meidät samantien 
mennessään. Emme sen 
jälkeen halunneet perustaa 
liiketilaamme minnekään 
muualle, kuin juuri tähän.”- 
Rolle naurahtaa. 

Kuuntelijakunnassa oli ehkä 
viitisenkymmentä henkeä, 
osa Kuurnan katoksen alla.
  Vanhalla kansansävel-
mällä aloitettiin ja tehtiin 
pilliä pajupuusta, joka sopi 
juhannuksen aluspäivien 
tunnelmaan. Johanna Ii-
vanaiselta on ilmestynyt 
neljä sooloalbumia, ja hän 
on tehnyt yhteistyötä eri 
kokoonpanojen kanssa. Ai-
nakin yksi Kuortaneen tori-
illan kappaleista oli hänen 
albumiltaan Mustarastas 
laulaa.
  Kauppakeskus Kuurnan pi-
hamaalla on jälleen ohjel-
mallinen tori-ilta keskiviik-
kona 29.  kesäkuuta. Silloin 
on luvassa lapsille ohjel-
maa, kun Väritädit esiinty-

vät.
  Tori-iltoihin saa tulla 
myymään ilman varausta. 
Myyntipaikat ovat maksut-
tomia.


