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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

!"#$%&'()*+,%-./0.12233.4&*$'5..

!!!" #$%& ' %(" ) '
!"# $%&' $ ( ) * + ) ,*-.. )/0'/1 $)

!!!"&'%(&*%+,-,")'
2/13$!"%45&'$()6+),**..)5!53"7 !!!"&$%+(,$.,"/(01' 12324536657711 ' 1-8.9':$(0,%+';1<=1>??221,:,9$#1

!"!#$%&'()$'*+)&,)$,(

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

KINO KYNTÄJÄ SUN KINO
LUKIONTIE 3, ÄHTÄRIJÄRVILUOMANTIE 5, ALAVUS

KESÄN KORTTITARJOUKSET! 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 15.7. KLO 20.15 
SU 17.7. KLO 19.00 

TO 21.7. KLO 19.00 
K16/13, 13! 

SUN KINO: 
PE 15.7. KLO 19.15 
LA 18.7. KLO 18.30 

TI 19.7. KLO 20.30 
K16/13, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 13.7. KLO 18.15 
TI 19.7. KLO 17.30 

K12/9, 13! 
KINO KYNTÄJÄ: 
KE 13.7. KLO 16.15 
S, 11! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 13.7. KLO 19.15 
LA 16.7. KLO 17.15 

TI 19.7. KLO 19.15 
K12/9, 13! 

SUN KINO: 
TO 14.7. KLO 18.00 
K12/9, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 15.7. KLO 18.00 
TO 21.7. KLO 18.00 

K7, 15! 
SUN KINO: 
KE 13.7. KLO 18.30 
K7, 15! 

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

THOR: LOVE AND THUNDER 

JURASSIC WORLD: DOMINION

¥3 kk kortti 99! (norm. 135!) 

¥2 kk kortti 69! 
¥1 kk kortti 40! (norm. 50!) 

¥2 viikon kortti 19! 

Tarjoukset voimassa  
31.7.2022 saakka! 

Kulkukortilla pääsy salille  
JOKA P€IV€ klo 5-23! 

ELVIS

KINO KYNTÄJÄ: 
TO 14.7. KLO 18.15 
LA 16.7. KLO 15.30 

TO 21.7. KLO 18.30 
K12/9, 13! 

SUN KINO: 
PE 15.7. KLO 17.30 
K12/9, 13! 

TOP GUN: MAVERICK 

BAMSE JA TULIVUORISAARI 

OSTA TAI VARAA LIPPUSI NETISSÄ: WWW.ELOKUVIIN.INFO  

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 13.7. KLO 17.00 
TO 14.7. KLO 17.45 
PE 15.7. KLO 17.00 
K7/4, 12! 

LA 16.7. KLO 15.00 
TI 19.7. KLO 17.00 
TO 21.7. KLO 16.15  

SUN KINO: 
KE 13.7. KLO 16.30 
TO 14.7. KLO 16.00 
K7/4, 12! 

SU 17.7. KLO 17.00 
TO 21.7. KLO 17.00 

KÄTYRIT: GRUN TARINA
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Perjantai   15.7.           Rauni, Rauna

Lauantai  16.7.             Reino

Sunnuntai  17.7.           Ossi, Ossian                                      

Maanantai  18.7.          Riikka

Tiistai  19.7.                    Sari, Saara, Sara, Salla, Salli

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  13.7.        Joel, Ilari, Lari

13 Heinäkuu     2022        03:52                      23:09 

14 Heinäkuu     2022        03:55                      23:07 

15 Heinäkuu     2022        03:57                      23:05  

16 Heinäkuu     2022        04:00                      23:03 

17 Heinäkuu     2022        04:02                      23:00 

18 Heinäkuu     2022        04:05                      22:58 

19 Heinäkuu     2022        04:07                      22:55 

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    14.7.              Aliisa, Alisa 

Ke 13.7. Klo 18 Seurat Töysän hautausmaalla, Martikainen, 
Setälä.
Su 17.7. Klo 13 Messu kirkossa, Martikainen, Setälä.
Su 24.7. Klo 13 Messu kirkossa, Martikainen, Setälä.
Su 31.7. Klo 13 Honkiniemi 2-rippikouluryhmän konfir-
maatiomessu kirkossa, Mäki, Setälä.

Alavuden seurakunta
Töysän alue
Töysä-talo, Rantatie 2, 63600 Töysä
puh. (06) 526 1125
Seurakuntatoimisto avoinna ke klo 9–11                                                                                           
Diakoniatoimiston vastaanotto ajanvarauksella 
p. 050-3121504.

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

ANTEEKS-ANTO.

Sinulle ihminen murheinen,
tahdon kertoa totuuden.
Sana sen ilmoittaa,
ja meille kirkastaa.
Jeesukselta saat anteeksi,
kaikki suuret syntisi.
Monia raskas taakka painaa,
vain anteeks-anto tuo rauhaa.
Joka Jeesuksen luo tulee,
saa Auttajan turvaa kokee.
Hän tahtoo vielä armahtaa,
synti-taakoista vapauttaa.
Rukoile syntisen rukous,
Herrani, anna jo vapautus.
En tahdo kahleita enää kantaa, 
Jeesus,voit ne pois ottaa.
Kiitos Jeesus, pyhä veresi
minun sydämeni puhdistavi.
Ristin työ kaipaavalle riittää.
Siitä koko sieluni kiittää.
Uskon sydämeen Hän antaa,
ja toivon,mi elämää kantaa.
Kaikki on kädessäs,Herrani.
Tahdon olla Sun omasi.

         Alli Kulju     4.7-22

 

Älkäämme enää 
tuomitko toisiam-
me. Katsokaa sen 
sijaan, ettette saata 
veljeänne kompas-
tumaan ja kaatu-
maan.

Room. 14:13

KIVIVEISTÄMÖT
KUNTOLAN

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

Vielä hautakivet syksyn toimituksiin !

- Hautakivet  - kivien oikaisut
- Kaiverrukset  - kultaukset

Mallikivet Alavuden toimistossa

KAUHAVAN
&

Hyvän Tuurin

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

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

Tuurin 
Grillin 

vieressä. 
NÄHDÄÄN  KE 20.7.

Ajanvaraus p. (06)5125441

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%

-50%
KEHYKSET

-30%-30%

-30%-30%-30%
AURINKOLASIT

HEINÄKUUSSA
avoinna SILMÄLÄÄKÄRIN

 VASTAANOTTO:

RILLIALE

tai

tarjoukset 
voimassa 

14.8.22 saakka

ON NYT KUUMIMMILLAAN!

info@lakeudenportti.com

Viikon ensi-ilta: 
The Black Phone
Puhelin on rikki. Ja se soi.

13-vuotias Finneyn, ujo 
mutta nokkela poika, jou-
tuu sadistisen tappajan 
sieppaamaksi ja lukkojen 
taakse äänieristettyyn kel-
lariin. Kun rikkinäinen pu-
helin kopin seinällä alkaa 
soida, Finney huomaa saa-
vansa viestejä murhaajan 
edellisiltä uhreilta. Kuolleet 
ovat päättäneet varmistaa, 
ettei Finney koe heidän 
kohtaloaan.

Oscar-ehdokas Ethan Haw-
ke näyttelee uransa pelot-
tavinta roolia rinnallaan 
esikoisroolissan nähtävä 
Mason Finneyn. The Black 
Phone on ohjaaja-tuottaja 
ja käsikirjoittaja Scott Der-
ricksonin (mm. Sinister, 
Emilie Rosen riivaaja ja 
Marvelin Doctor Strange) 
käsialaa.

Käsikirjoituksen ovat kirjoit-
taneet Derrickson ja C. Ro-
bert Cargill (Doctor Strange, 
Sinister-elokuvat) ja se poh-
jautuu Joe Hillin palkittuun 

novelliin kokoelmasta 20th 
Century Ghosts. Elokuvan 
ovat tuottaneet Derrick-
sonin ja Cargillin Crooked 
Highway, ja sen levittävät 
Universal ja Blumhouse. 

Tuottajina toimivat Jason 
Blum, Scott Derrickson ja 
C. Robert Cargill ja vastaavi-
na tuottajina Ryan Turek ja 
Christopher H. Warner.
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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

Koronalääke Paxlovidin 
käyttö on aloitettu myös 
Etelä-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin alueella.
Lääke on tarkoitettu niille 
positiivisen terveydenhuol-
lon pcr-koronatestituloksen 
saaneille henkilöille, jotka 
kuuluvat Sosiaali- ja ter-
veysministeriön määrittele-
miin Paxlovid-lääkehoidon 
kohderyhmiin.
   Ministeriö on antanut 
sairaanhoitopiireille yksi-
tyiskohtaiset ohjeet siitä, 

Rajattujen riskiryhmien hoitoon lääke
kenelle Paxlovidia voidaan 
määrätä. Lääkettä on käy-
tettävissä rajoitetusti, ja 
lääkäri harkitsee potilas-
kohtaisesti sen
aloituksen kirjattujen kri-
teereiden mukaisesti. Lääke 
on kohdennettu niille, jotka 
ovat suurimmassa vaarassa 
saada vakavan taudinkuvan 
koronavirusinfektio. Se, 
kuuluuko potilas Paxlovi-
din kohderyhmään, riippuu 
paitsi perussairauksista, 
myös iästä ja otettujen ko-

ronarokotusten
määrästä. Hoidolla on lu-
kuisia yhteisvaikutuksia 
muiden lääkkeiden kanssa.
    Jos Paxlovid-hoito katso-
taan aiheelliseksi, se luo-
vutetaan vastikkeetta poti-
laalle, joko oman
kunnan perusterveyden-
huollossa tai sairaalassa. 
Hoidon esteitä ovat alle 18 
vuoden ikä, raskaus, vaka-
va munuaisen tai maksan 
vajaatoiminta ja yhteenso-
pimaton lääkehoito, jota ei 

voida keskeyttää. Hoito voi-
daan aloittaa vain, mikäli 
kriteerit täyttyvät.
   Paras tapa suojautua vaka-
valta taudilta on edelleen-
kin huolehtia suositusten 
mukaisten rokotusten ot-
tamisesta. Uusi lääkehoito 
tuo kuitenkin uuden keinon 
riskipotilaiden varhaiseen 
hoitoon.
         
Koronatilanne aktiivinen

Koronatilanne Etelä-Poh-

janmaalla on edelleen aktii-
vinen. Tartuntoja todetaan 
päivittäin viitisenkymmen-
tä. Viimeisen parin viikon 
ajan tartuntoja on todettu 
lisääntyvästi. 
   Terveydenhuollon pcr-tes-
teistä positiivisiksi osoittau-
tuu 37 prosenttia. Seinä-
joen keskussairaalassa on 
viime viikon tilanteen mu-
kaan yhteensä 6 koronapo-
tilasta ja terveyskeskusten 
vuodeosastoilla yhteensä 
20 koronapotilasta.

    Taustalla voi mahdollises-
ti olla BA.5 alavariantin li-
sääntyminen. Etelä-Pohjan-
maalla alueella on edelleen 
voimassa maskisuositus 
sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimipisteissä työsken-
neltäessä,
asioidessa ja vieraillessa.

Alavuden kaupunki uudistaa sponsorointikäytäntöä nuorten urheilijoiden tukemiseksi. 
Alavuden urheilukentän sanotaan olevan sijainniltaan Suomen kaunein. 

 Alavuden kaupunginhalli-
tus on päättänyt kaupun-
ginhallituksen puheenjoh-
taja Marko Vainionpään 
esityksen mukaisesti uudis-
taa nuorten urheilijoiden 
sponsorointitukea.
  Alavuden kaupunki tukee 
jatkossa nuoria yksilö- ja 
joukkue urheilijoita, jotka 
urheilevat SM-tasolla tai 
korkeammalla tasolla. So-
pimusta voi hakea nuori, 
joka harjoittamansa lajin 
ikämääritelmän mukaan 
kuuluu juniorisarjaan. Pe-
rusmuotoinen sponsoroin-
tituki on 150 euroa nuori 
per vuosi, ja Alavuden kau-
punki saa vastineeksi urhei-
lijan kilpailuasussaan käyt-
tämän Alavuden kaupungin 
logo/nimimerkinnän kautta 
näkyvyyttä.
    Korkeammalla tasolla 
menestyneiden urheilijoi-
den kanssa voidaan pe-
rusmuotoisen tuen sijasta 
sopia yksilöllisesti myös 
laajemmasta näkyvyydestä 
ja tuesta.
   Sponsorointikäytännössä 

Alavus uusii sponsorikäytäntöä
urheilija itse vastaa siitä, 
että kaupungin kanssa teh-
ty sopimus ei riko hänen 
muita mahdollisia spon-
sorointisopimuksiaan vas-
taan. Mikäli urheilijalla on 
jo aiempi sopimus sponso-
roinnista Alavuden kaupun-
gin kanssa, voi tässä tarkoi-
tettua sponsorointitukea 
hakea vasta aiemman sopi-
muksen päätyttyä.
   Tämä sponsorointikäytän-
tö ei estä hakemasta liikun-
tapalveluiden myöntämiä 
stipendejä, eikä korvaa ki-
soissa menestyneiden pal-
kitsemista.
    Joukkueurheilussa vas-
taavat käytännöt sovitaan 
ao. urheiluseuran kanssa. 
Sponsorointitukea haetaan 
etukäteen, ennen kauden 
alkua, eikä tukea voi hakea 
takautuvasti. Nuorten ur-
heilijoiden sponsorointitu-
kea voi hakea sähköisesti 
liikuntapalveluiden koti-
sivuilta osoitteesta alavus.
fi/sponsorointituki.
  - Sponsorointituen uudis-
tamisella haluamme enti-

sestään kannustaa paikal-
lisia, menestyneitä nuoria. 
Urheileminen ja menesty-
minen vaatii nuorilta ta-
loudellista panostusta, ja 
pienetkin summat auttavat 
muun muassa välinehan-
kinnoissa. Samalla nuoret 
oppivat hakemaan sähköi-
sesti avustuksia, kiteyttää 
liikuntapalvelupäällikkö 
Leena Mäki-Fossi.
   Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Marko Vainion-
pään mukaan kaupunki ha-
luaa olla mukana nuorten 
urheilijoiden tukemisessa 
entistä yhtenäisemmällä 
toimintatavalla sekä näky-
vyydellä.
  - Vaikka nuoren urheilijan 
sponsorointituki ei ole sum-
maltaan iso, sillä on kuiten-
kin suuri periaatteellinen 
merkitys. Kotikaupungin 
näkyvyys esimerkiksi kil-
pailuasussa tuo näkyvyyttä 
kaupungille ja muistuttaa 
samalla myös nuorta omis-
ta juurista. Toivomme, että 
hakijoita tuelle on runsaas-
ti.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurikartta sai uusia kohteita, muun 
muassa Hugo Simbergin ja Topi Sorsakosken muistomerkit 
Ähtäristä.

Viime kesänä lanseeratulle 
Etelä-Pohjanmaan kulttuu-
rikartalle on lisätty run-
saasti uusia kohteita ym-
päri maakuntaa. Tiedätkö 
esimerkiksi, missä sijaitsee 
maailman suurin perunan-
kuorimaveitsipatsas tai 
Hugo Simbergin muisto-
merkki? Tai mikä kumma 
on piiskoomänty?
    Etelä-Pohjanmaan kult-
tuurikartalle on koottu koh-
teita maakunnan jokaisesta 
18 kunnasta yhteistyössä 
kuntien kulttuurivastaavien 
kanssa. Digikartta nostaa 
esille kuntiemme kulttuu-
rin helmiä kuvin ja tarinoin 
sekä auttaa navigoimaan 
perille kohteisiin. Karttaan 
pääsee tutustumaan osoit-
teessa epliitto.fi/kulttuuri-
kartta.
 - Verkko-oppaan avulla voi 
tutustua niin alueemme 
arkkitehtuuriin, historiaan, 
perinteeseen kuin taitee-
seen ja poimia ideoita vaik-
ka kesälomareissuille. Kart-
ta on mukava matkaopas 
niin maakunnan asukkaille 
kuin kauempaakin tulleille 
ja täällä lomaileville, iloit-
see Etelä-Pohjanmaan lii-
ton kulttuuripäällikkö Han-
na Hangasluoma.
   Kohteita on päivityksen jäl-
keen kaikkiaan huimat 136 
kappaletta. Uusia kohteita 
ovat esimerkiksi Hämes-
Havunen ja museokappeli 
Kauhajoella, tervahauta ja 
piiskoomänty Kuortaneel-
la, Kauhajärven kirkko ja 
Alvar Aallon suunnittelema 
kellotapuli Lapualla, M-talo 
ja Graffitilandia Seinäjoel-
la sekä Hugo Simbergin ja 
Topi Sorsakosken muisto-
merkit Ähtärissä.
   Tapahtumista kartal-
le nostettiin päivityksen 

yhteydessä muun muas-
sa Isonkyrön 1700-luvun 
markkinat, Aalto Aesthetics 
ja NuermoFest Seinäjoella 
sekä Musiikki- ja gastro-
nomiafestivaali Soinillinen 
Soinissa.
  - Etelä-Pohjanmaan kult-
tuurikartta tukee lähimat-
kailua mitä parhaimmalla 
tavalla. Uskon kartan yl-
lättävän, sillä myös läheltä 
saattaa löytyä itselle en-
tuudestaan tuntemattomia 
ja kiinnostavia kohteita. 
Lähimatkailu on myös eko-
logista, vinkkaa kehittämis-
asiantuntija Marika Puntala 
Etelä-Pohjanmaan liitosta 
ja Kulttuurin paikka-kehit-
tämistehtävästä.
     Kulttuurikartan kohteita 
esitellään kesän aikana tee-
moitetusti sosiaalisen me-
dian kanavissa. Kannattaa-

kin ottaa seurantaan tili@
Kulttuurinpaikka Faceboo-
kissa ja Instagramissa.
     Kulttuurikartta on tuotet-
tu osana opetus- ja kulttuu-
riministeriön rahoittamaa 
alueellista Kulttuurin paik-
ka-kehittämistehtävää, joka 
on toteutettu Etelä-Poh-
janmaan liiton ja Seinäjoen 
kaupungin kulttuuripalve-
luiden yhteistyönä. Syksyllä 
2022 päättyvällä alueelli-
sella kehittämistehtävällä 
on pyritty varmistamaan, 
että Etelä-Pohjanmaalla 
voidaan tulevaisuudessakin 
elää kulttuurisesti rikasta ja 
hyvinvoivaa elämää.
     Kulttuurikartta pysyy ver-
kossa myös tehtävän pää-
tyttyä ja sen päivittämises-
tä vastaa Etelä-Pohjanmaan 
liitto.

Kuortaneen piiskoomänty pääsi EP:n kulttuurikartalle
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Kartano sijaitsee kauniilla paikalla Kuorasjärven eteläpääs-
sä Alavuden Sydänmaalla.

Katariina Kimpimäki tekee 
työtään yrittäjänä rakkau-
desta lajiin.

Kuorasjärven Kartanon keltaisessa salissa on noin 70 asia-
kaspaikkaa.

- Oman yrityksen perusta-
minen on ollut haaveena jo 
ammattikouluajoilta, kertoo 
yrittäjä Katariina Kimpimä-
ki, joka on toiminut Kuoras-
järven emäntänä vuodesta 
2018 asti. Hän kokee, että 
oman tilausravintolan pyö-
rittäminen on hänen koko 
elämänsä, eikä pelkkä työ.
 
Koulutukseltaan Kimpimäki 
on catering-alan palvelu-
vastaava sekä palvelujen 
tuottamisen ja johtamisen 
koulutusohjelmasta val-
mistunut restonomi. Lisäksi 
hän on suorittanut leipuri-
kondiittorin tutkinnon ja 
ravintolakokin ammattitut-
kinnon.

Työkokemusta Kimpimäellä 

Yrittäjyydessä parasta ovat tyytyväiset asiakkaat

on laajasti sekä suurkeitti-
öiltä että ravintoloista; niin 
salista kuin keittiön puolel-
ta. Hän on työuransa aikana 
toiminut mm. tarjoilijana, 
emäntänä, ravintolatyön-
tekijänä, baarimestarina, 
ravintolapäällikkönä sekä 
ravintolatoimenjohtajana.

Lähes 20 vuoden kokemus 
erilaisista suurkeittiö- sekä 
ravintola-alan työtehtävis-
tä on antanut Kimpimäelle 
vankan pohjan nykyisiin 
”Kartanon neidin” työteh-
täviin. Hänen työnsä koos-
tuu suurimmaksi osaksi 
ruoanlaitosta ja leipomises-
ta, mutta yksinyrittäjänä 
työnkuvaan kuuluu kaikki 
yrityksen pyörittämiseen 
sisältyvät työtehtävät sekä 

tilan pyörittämiseen kuulu-
vat ”talkkarin” hommat.

Haave omasta yrityksestä 
konkretisoitu jouluna 2017. 
Kuorasjärvi on Kimpimäelle 
tuttu paikka. Katariina on 
ollut töissä Kuorasjärven ke-
säsiirtolassa ja vanhempie-
ni mökki on järven rannal-
la. Vasta 2017 hän oikeasti 
huomasi vanhan koulun, 
kun kuuli sen olevan myyn-
nissä. Katariina totesin ää-
neen mielenkiintonsa paik-
kaa kohtaan. Paikalla ollut 
henkilö, kuuli tuon ja laittoi 
tuulemaan. Jo seuraavana 
päivänä he olivat tutustu-
massa Kartanoon. Kimpi-
mäen haave yrittäjyydestä 
alkoi käydä toteen. Hän 
oli valmis muuttamaan ta-
kaisin kotiseudulle. Vuosia 
muualla asuneena, paluu-
muutto Etelä-Pohjanmaalle 
oli helppo päätös. Siihen 
vaikutti mm. se, että Kata-
riinalla on vahva tukiver-
kosto täällä seudulla.

Jouluna 2017 Kimpimäki 
teki kaupat Kuorasjärven 
vanhasta kansakoulusta. 
Paikkaa on siitä lähtien 
kunnostettu tilausravinto-
latoiminnan ohessa ja Kuo-
rasjärven Kartano tarjoaa-
kin upeat puitteet erilaisille 
juhlille ja tilaisuuksille. Sa-
massa paketissa tulee myös 
pitopalvelu. Asiakkaita ovat 
niin yritykset kuin yksityi-
setkin. Kartanon yläkertaan 
on valmistunut myös vie-
rashuoneita, joita markki-
noidaan niin juhlavieraille 
kuin matkailijoillekin. 

Katariina toivottaa kaikki 
tervetulleeksi Kuorasjärven 
Kartanon Kesäkahvilaan, 
joka avasi taas ovensa kesä-
kuun viimeisenä maanan-
taina ja on avoinna elokuun 
alkuun. Tarjolla on niin suo-
laista kuin makeaakin. Ke-
säkahvila on avoinna aina 
alkuviikosta, maanantaista 
keskiviikkoon klo 14-19. 
Muina aikoina Kartano on 
suljettu yksityistilaisuuksi-
en vuoksi.

- Tyytyväiset asiakkaat ovat 
yrittäjyydessä parasta, ker-
too Kimpimäki. Mikään ei 
ole palkitsevampaa kuin 
tunne, että on ylittänyt asi-
akkaan odotukset. Yrittä-
jyyden haasteista kysyessä-
ni, Kimpimäellä ei heti tule 
mieleen mitään. Pääsään-
töisesti tämä on ollut juuri 
sitä mistä hän on haaveil-
lut. Joskus häntä kuitenkin 
on ihmetyttänyt ihmisten 
ymmärryksen puute tämän 
kokoisen tilan kustannuk-
sista ja tietynlainen arvos-
tuksen puute.

- Yrityksen kehittäminen 
on jatkuva prosessi. Monet 
toimenpiteet kohdistuvat 
kiinteistöön. Tärkeää oli-
si myös pyrkiä pitämään 
kiinni vapaa ja työvuoro-
listoista. Teen ne säännöl-
lisesti, mutta en läheskään 
aina niitä noudata, ker-
too Kimpimäki. Hän pitää 
yrittäjän vapaa-aikaa tär-
keänä. Oma-aika auttaa 
akkujen lataamisessa ja 
yrityksen kehitysideatkin 
syntyvät helpommin. Koska 
hän asuu omalla työpaikal-
laan, irrottautuminen pitää 
välillä tehdä. Kimpimäki on 
huomannut, että jo helposti 
toteutettava Kuorasjärven 

ympäripyöräily on loistava 
keino nollata ajatuksia.

Otamme perspektiivin vii-
den vuoden päähän. Millai-
sena Kimpimäki näkee Kar-
tanon toiminnan tuolloin? 
- Toivon, että työllistäisin it-
seni lisäksi yhden vakituisen 
työntekijän ja Kuorasjärven 
Kartano olisi ympärivuoti-
sesti paikka auki. Toiveena 
myös olisi, että remontti 
olisi lähes tehty, naurahtaa 
Kimpimäki.

”Mikrosta Milliin –yrityske-
hityshanke haluaa tuoda 
esiin yrittäjiä kertomalla 
heidän tarinansa. Juttuja 
voit lukea Alavuden Kehi-
tyksen ja Kuortaneen kun-
nan tiedotuskanavista sekä 
Lakeuden Portti -lehdestä. 
Haluaisitko sinä kertoa 
oman yrittäjätarinasi? Ota 
rohkeasti yhteyttä katja.ur-
rila@fasadi.com”
teksti: Katja Urrila 

Sapsalammin kylätalolla 
(Kyrönniementie 14, 63340 
Sapsalampi) pidetään tiis-
taina 26.heinäkuuta klo 
12 - 14 koulun entisten 
oppilaiden yhteinen muis-
telopäivä. Ajatus lähti siitä, 
kun Elmi Huikari (os. Rinta-
Opas) otti pari vuotta sitten 
yhteyttä Airi Hautamäkeen 
(os.  Paloniemi) ja kertoi 
ajatuksestaan yhteistä ikä-
luokkiensa tapaamista ky-
lätalolla. Airi lupasi alkaa 
järjestellä tapaamista Elmin 
kanssa. Niin monia tilai-
suuksia siirtänyt koronaepi-
demia siirsi kuitenkin myös 

tätä tapahtumaa. Nyt kun 
korona on rauhoittunut ta-
pahtuma järjestetään mut-
ta sillä muutoksella, että 
paikalle voivat tulla kaikki 
koulun entiset oppilaat niin 
koulun alkuajoista aina kou-
lun lopettamiseen saakka. 
Ja toki myös puolisot ovat 
tervetulleita tutustumaan 
kouluun ja sen kauniiseen 
maisemaan. 
"Eikö sinustakin olisi muka-
va nähdä vanhoja koulu- ja 
luokkakavereitasi, nauttia 
pullakahvit, muistella kou-
luaikoja sekä koulua ennen 
ja tutustua kouluun nykyi-

sessä muodossaan eli Kylä-
talona"  . Toki muistellaan 
entisiä opettajia ja oppilai-
ta, jotka eivät pääse paikal-
le tai ovat nukkuneet pois 
keskuudestamme ja tietysti 
koulu ja sen alue tuo mie-
liin monenlaisia ajatuksia 
osalle monen vuosikymme-
nen jälkeen. 
Kun kahvit on juotu ja muis-
telut on saatu hyvään vauh-
tiin on koululta mahdolli-
suus siirtyä Siikinniemen 
rantalavalle päivätanssei-
hin klo 13 - 17. Musiikis-
ta tansseissa vastaavat ja 
tanssit tahdittaa Sapsalam-

min koulun entinen oppilas 
Airi Hautamäki solistinaan 
Mikko Niemelä. Tanssit jär-
jestää Sapsalammin kyläyh-
distys ja tansseihin lipun-
myynti on rantalavalla.
Airi ja Elmi toivottavat kaik-
ki tervetulleeksi viihtymään 
Sapsun luonnonkauniin ky-
lätalon ja rantalavan mai-
semiin ja muistelemaan 
kouluaikoja. Ilmoitathan tu-
lostasi 20.7.2022 mennessä 
niin riittää kastamista kah-
vin kanssa jokaiselle. 

Airi p. 0500 460 158
Elmi p. 0400 430 151

Tule sinäkin tapaamaan vanhoja  koulukavereitasi Sapsun kylätalolle
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Kaupunginjohtaja Jarmo Pieni-
mäki kertoi kolmesta Ähtärin isos-
ta rakennushankkeesta. Näillä 
näkymin Tuomarniemen kampus 
on viivästymässä aiotusta raken-
tamisesta kustannusten reippaan 
nousun vuoksi.

Kansanedustaja Mikko Savola tapasi paljon tuttuja. Hä-
nellä on ollut kiireinen kevät, ja hän aikoo vähän vetää 
henkeä perheen parissa heinäkuussa, koska uudet kiireet 
odottavat jo elokuussa.

Ähtäri Zoon paperisia päähineitä laitteli lap-
sille Visit Ähtärin markkinointipäällikkö Annu 
Raivio.

Ähtäri-Seuran pöydän ääressä olivat 
sihteeri Leena Mursu ja puheenjohta-
ja Ulla Akonniemi. Kaupan oli muun 
muassa Ympyriäistä.

Riikun Markkinat juonsi Jamo Niemi, joka on 
tässä 8-vuotiaan poikansa Eliaksen kanssa. 
Eliaksella on Jamon isän vanha ja rakas lippis, 
jossa lukee Viihde pojat.

Ähtärinranta oli markkinoiden 
esittelykylänä. Kylää esitteli-
vät nuorisoseuran puheenjoh-
taja Katariina Kari-Viikeri ja 
metsästysseuran sihteeri Timo 
Leppälampi. Seurantalolla oli 
illalla tanssit, jonne kutsuttiin 
markkinakansaa.

Riikun Markkinoilla oli entiseen malliin niin markkinaväkeä kuin markkinamyyjiäkin

Todella paljon väkeä oli vii-
me lauantaina Riikun mark-
kinoilla, jolla markkinamyy-
jiäkin oli entiseen tapaa 
runsaasti ja monipuolisesti. 
Markkinoita ei ole pidetty 
kahteen vuoteen, joten ne 
otettiin nyt innostuneesti 
vastaan. Kaupunginjohtaja 
Jarmo Pienimäki muistutti, 
etteivät tällaiset tapahtu-
mat ole itsestäänselvyyksiä, 
että saadaan tavata tuttuja 
ja morjestella sekä nähdä 
uusiakin kasvoja.
  Ähtärillä on isoja ra-
kennushankkeita, joiden 
rakentamisia Pienimäki 
puheessaan päivitti. Hän 
muistutti, että kaikkein 
isoimmat hankkeet osuvat 
kauteen, jolloin maailma 
on epävarmimmillaan. Hin-
nat markkinatilanteesta 
johtuen ovat nousseet jopa 
kymmeniä prosentteja.
   Otson yhtenäiskoulua var-
ten valtuusto varasi aika-
naan 10,8 miljoonaa euroa. 
Kun otetaan huomioon val-
mistuskeittiön ja asuntolan 
purkaminen sekä aurinko-
kennojärjestelmä, joiden 
arvo on vähän oli reilut 500 
000 euroa, kustannusnou-
su ennakoituun nähden oli 
2 miljoonaa euroa.
  Pienimäki korosti sitä, että 
koulut ovat satsaus lapsiin 
ja nuoriin. Noin kahden 
vuoden päästä Ähtärissä on 
uusi, uljas Otson yhtenäis-
koulu.
  Jos uimahalli ei lähtisi liik-

keelle, ei kestäisi kuin kaksi 
vuotta, kun uiminen lop-
puisi hallissa Ähtärissä, sillä 
nykyinen halli on teknisen 
ikänsä päässä. Uimahallin 
rakentaminen alkaa nyt 
syksyllä.
  
Kampus viivästyy

   Kolmas iso hanke on toi-
sen asteen kampus yhteis-
työssä Seinäjoen koulu-
tuskuntayhtymän kanssa, 
jonne tulee ammatillinen 
koulutus ja Ähtärin lukio. 
Kampusta varten oli varattu 
14,3 miljoonaa euroa, jotka 
eivät toteutuneet saatujen 
tarjousten pohjalta, vaan 
hinnaksi tuli kokonaisuu-
dessaan 19,2 miljoonaa, 
lähes 5 miljoonaa yli sen, 
mitä oli suunniteltu.   
  Sedu on varannut kampus-
ta varten 12,7 miljoonaa ja 
kaupunki 1,6 miljoonaa 
euroa. Yhtymähallitus teki 
viime viikolla päätöksen, 
että suunnitelmat menevät 
uuteen valmisteluun.
   - Rehtori on halunnut vah-
vasti peräänkuuluttaa, että 
hanke Ähtäriin toteutuu. 
Rakennettavia pinta-aloja 
tarkastellaan uudelleen 
sekä opetuksen toteutuk-
sen mallia työelämälähtöi-
sesti. Yhtymävaltuusto kä-
sittelee asiaa 10. elokuuta.
   -  Nyt näyttää siltä, että 
pahimmillaan vuosi voisi 
tulla lisää aikaa valmistu-
miselle ja silloin mennään 

vuodessa 2025. Pienimäki 
vakuutti, että hanketta kii-
rehditään.
   Markkinoiden järjestäjän 
Ähtärin Yrittäjien varapu-
heenjohtaja Reija Kaskimä-
ki muistutti, että Ähtärin 
Yrittäjät perustettiin reilut 
50 vuotta sitten ja suurin 
piirtein noista ajoista lähti-
en yrittäjäjärjestö on järjes-
tänyt markkinoita ja mes-
suja Ähtärissä.
   -  Riikun markkinat olivat 
alun perin messutyyppinen, 
kaksipäiväinen tapahtuma 
ja Suvimarkkinat olivat yk-
sipäiväiset kesämarkkinat. 
Sittemmin Riikun markkinat 
on vakiintunut näiden kesä-
markkinoiden nimenä. Nimi 
Riikkula tulee Ähtärissä vai-
kuttaneesta Heikki Riikku-
lasta eli Riikku-Heikistä.
  Markkinat ovat nykyään 
viihteellinen tapahtuma, 
jonne kokoonnutaan ta-
paamaan tuttuja ja siinä 
samalla tekemään ostok-
sia. Lähes kaikki markkinat 
peruuntuivat viimeisenä 
kahtena vuonna ja samoin 
Ähtärissä, jossa nyt päästiin 
järjestämään markkinat. 
Kaskimäki oli tyytyväinen 
myyjien ja markkinaväen 
määrästä.

Savolalla kiireinen kevät

    Kansanedustaja Mikko 
Savola oli vielä viime viikon 
torstaina istumassa edus-
kunnassa, mutta hän aikoo 

ottaa rauhallisesti heinä-
kuun. Pojalla on jääkiekko-
leiri, jonne mennään, mut-
ta aika pitkälti hän aikoo 
viihtyä kotioloissa ja tehdä 
siellä töitä.
   Elokuussa käynnistyy jo 
kunnallinen elämä ja kaikki 
muukin. Kevät oli hänelle 
todella kiireistä.
   Eduskunnassa turvallisuus 
oli kevään suuri keskustelu-
aihe. Venäjän hyökkäys Uk-
rainaan näkyi lähestulkoon 
kaikessa.
    - Päätökset Natoon liit-
tymisestä tapahtuivat no-
peasti. Hyökkäys alkoi hel-
mikuussa ja päätös tehtiin 
toukokuussa, sanoi Savola, 
joka on ulkoasiainvaliokun-
nassa, joka laati mietinnön.
   Tuo aika oli hänen mu-
kaansa äärettömän inten-
siivistä, mutta myös mie-
lenkiintoista aikaa.
  Savola muistutti, ettei yrit-
täjien aika ole ollut viime 
vuosina helppo.
  - Koronaepidemia, ter-
veysriskit ja erilaiset sulut 
vaikeuttivat monien palve-
luyrittäjien arkea. Ongel-
ma kosketti laajasti koko 
maailmaa. Tauti on uusi ja 
sen seuraukset odottamat-
tomat.
 Muitakin kansanedustajia 
oli liikkeellä: Kokoomuksen 
Janne Sankelo sekä Paula 
Risikko sekä Perussuoma-
laisten teltalla Juha Mäen-
pää.
    

Riikun markkinoilla oli väkeä entiseen malliin

Ähtärinranta kylänä

    Riikun markkinoiden esit-
telykylänä oli Ähtärinranta, 
jonka nuorisoseuralle oli 
ilmainen kyyditys illan tans-
seihin, missä esiintyi Sugar-
dams.
   Kylällä oli markkinoilla 
oma koju, jossa tarjottiin 
herkullista palvattua kau-
rista. Kylää esittelivät  Äh-
tärinrannan nuorisoseuran 
puheenjohtaja Katariina 
Kari-Viikeri sekä metsäs-
tysseuran sihteeri Timo 
Leppälampi. Kylän virkein 
seura on juuri tämä met-
sästysseura, jossa Leppä-
lampi sanoo käyvän noin 
150 henkeä syömässä hirvi-
peijaisissa.
  ”Mitä Ähtärinrannalla ei 
ole, sitä ei tarvitakaan”. 
Tämä on vanha sanonta, 
joka luonnollisesti pätee tä-
näkin päivänä.
   Paperilla oli pala Ähtärin-
rannan historiaa, joka on 
ollut joskus Ähtärin Joulus-
sa ja vähän kirjoitettiin lisä-
tekstiä. Niin uusia asukkaita 
kuin talojakin on tullut ky-
lälle.
    Nuorisoseura on kylän 
keskipiste, jonka toimin-
taan odotetaan uutta eloa 
ja uusia jäseniä. Myöskin 
”uinumassa” oleva Ähtärin 
Urheilijoiden alainen Äh-
tärinrannan Kisa odottaa 

energistä käynnistäjää.
      
Monelle pandakruunu

   Moni sai pandakruunun 
päähänsä, joita laitteli 
muun muassa Visit Ähtärin 
markkinointipäällikkö Annu 
Raivio. Ähtärin kaupun-
gin teltalla oli monenlais-
ta kyselyä, muun muassa 
vapaa-ajanasukkaille, joille 
markkinat olivat yhteinen 
tapaamispaikka. Heitä nä-
kyikin markkinoilla run-
saasti.
   Kaupungin teltalla oli 
vastaamassa kysymyksiin 
myös rakennuttaja- ja kiin-
teistöpäällikkö Tuomas Col-
lin. Elinkeinoasioihin antoi 
vastaukset elinvoimakoor-
dinaattori Pertti Nurmi.
   Ähtärin Eläinpuiston toi-
mitusjohtaja Arja Väliaho 
odottaa heinäkuussa vielä 
lisää matkailijoita eläinpuis-
toon. Helteet jonkin verran 
verottivat kävijöitä.
    Matkailualueelle on tulos-
sa elokuun puolessavälissä, 
13.8. Maalaismarkkinat 
Farmille. Sinne on jo tullut 
ilmoittautuneita. Samana 
päivänä Ähtärin seurakun-
ta järjestää vanhan ajan 
seurat kappelissa, joka on 
Mesikämmenen vieressä. 
Luvassa olisi mahdollisesti 
laulavaa kirkkovenesoutua.
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Artisti Juhamatti

Hyväntuulinen Juhamatti 
vastaa puhelimeen, juuri 
saavuttuaan kotiinsa aurin-
koiselta golfkentältä. Juha-
matti kehuu golfin toimivan 
yhtenä hyvänä harrastuk-
sena, josta kertyy helposti 
melkein kymmenen kilo-
metriä, helposti golfpalloa 
seuratessa. 
Artisti kehuu hänelle kuulu-
van nyt todella hyvää. Ren-
toon, tasaiseen tahtiin saa 
keikkailla ja esiintyä, joka 
oli pitkään paussilla korona-
aikojen vuoksi. Artisti muis-
taa hyvin pandemian alun, 
kun se julistettiin Suomessa 
alkaneeksi juuri hänen syn-
tymäpäivänään, 11. maalis-
kuuta vuonna 2020. Siihen 
aikaan kävi mielessä, josko 
laittaisi pillit pussiin, - muis-
teli artisti. Mutta musiikki 
on elämäntapa ja veressä, 
eikä siitä malta luopua-
kaan, naurahtaa Juhamatti 
iloisesti. 

Kesäkeikkoja- ja herkkuja

Etelä-Pohjanmaalla asuva 
Juhamatti sanoo nautti-
vansa kesästä saaden keik-
kailla tanssilavoilla, vaikka 
itsekin on huomannut ih-
misväen määrän vähenty-
neen vuosien myötä. ”300 
ihmistä tanssilattialla tai 
katsomossa on nykyään to-
della kova, ja aika harvoin 
kohdattua”- toteaa laulaja. 
Pandemia on vaikuttanut 
tanssikansaan, mutta vie-
lä suuremmin ikäluokkien 
vanhentuessa, nuoremmat 
ikäpolvet eivät ole otta-
neet lavatanssikulttuuria 
omakseen. Mutta ne, jotka 
tansseihin ovat lähteneet, 
heidän keskuudessaan on 

edelleen havaittavissa ilois-
ta, jopa nostalgista tunnel-
maa ja yhteishenkeä. 
Lehtimäeltä kotoisin oleva, 
ja Lapualla jo pitkään asus-
tanut Juhamatti on mie-
lissään, kun pääsee keik-
kailemaan pitkin Suomea, 
mutta etenkin, kun pääsee 
lähikunnissa esiintymään. 
Alavus on myös pitkänlin-
jan laulajalle tuttu, se on 
hänen kotiseutujaan lähel-
lä, sekä sen lisäksi tämän 
sisko, Marja-Leena on asu-
nut jo kymmenien vuosien 
ajan puolisonsa kanssa Ala-
vudella. 
Lauantain tuleva keikka-
paikka, Sapsalammin Sii-
kinniemi on myös tuttu, 
kaunis rantamaisemallinen 
miljöö, jonne hän saapuu 
Yötaivas- yhtyeen kanssa. 
Yötaivas- yhtye on myös-
kin eteläpohjalaista perää, 
joiden kanssa Juhamatti 
kokee keikkailun rennoksi 
ja mieleiseksi. Heidän kans-
saan taittuu samassa autos-
sa pidemmätkin ajomatkat 
keikoille, ettei yksin tarvitse 
enää ajella ”vanhoilla päi-
villä”- kuten laulaja leikki-
sästi itsestään toteaa.
Kysyttäessä Juhamatin ke-
säherkkua, hän vastasi hä-
nen suuhunsa maistuvan 
ainakin mansikat kerma-
vaahdon tai jäätelön kera, 
joka viilentää mukavasti 
lämpimänä kesäpäivänä.

70- juhlavuotiskonsertti 
vielä pitämättä

Juhamatti Mäkelällä tuli 
mittariin 70 vuotta 2020- 
vuonna, jolloin hän ehti 
parin keikan verran aloit-
taa 70- juhlavuotiskonsert-

tikiertueensa, kunnes se 
päättyikin alkumetreilleen 
pandemian käynnistyttyä. 
Nyt yli kahden vuoden jäl-
keen artisti pohdiskelee, 
joko kyseisen konserttikier-
tueen äärelle voisi ajatukset 
palata. Juhlakonsertit tulee 
pitää ainakin Lehtimäellä 
sekä Lapualla, - Mäkelä to-
teaa. 
Laulaja on toiminut aktii-
visena kansan viihdyttäjä-
nä ja laulujen taidokkaana 
tulkitsijana jo 1970- luvun 
puolivälistä lähtien, ja jul-
kaistuaan ensimmäisen al-
buminsa, Fanny Fannyn 
(CBS) vuonna 1977, hänen 
tähteytensä lähti nousuun. 
Hän on levyttänyt yli 200 
kappaletta uransa aikana 
ja niistä on koostunut 18 
levyä. Hänen tunnetuim-
pia kappaleitaan on muun 
muassa Fanny Fanny, Volga, 
Mikä sulle oikein tuli, sekä 
Voitko unohtaa. 
Juhamatti toivoo ihmisten 
lähtevän sankoin joukoin 
tansseihin Alavuden Sap-
salammin Siikinniemeen 
lauantaina 16. heinäkuuta, 
nauttimaan kesästä, toisis-
tamme ja elämästä. Hän 
odottaa innolla tulevia koh-
taamisia tanssilavalla tuttu-
jen ja tanssinystävien paris-
sa Alavudella. 

Juhamatti tanssittaa lauantaina 16.7. Siikinniemessä

Alte Kameraden – Virroilta 
maailmalle ja maailmalta 
Virroille on KesäVirratSoi-
musiikkijuhlien otsikkona 
14.-17.7. Pitkän viikonlo-
pun aikana järjestetään 
viisi konserttia ja kaksi mak-
sutonta tapahtumaa sekä 
sunnuntaiaamun perintei-
nen juhlamessu.
    Musiikkijuhlat järjeste-
tään nyt kahdeksatta kertaa 
taiteellisena
johtajana toimivan sellotai-
teilija Hannu Kiiskin johdol-
la. Juhlien loppukonsertista 
Virtain kirkossa vastaa Apo-
calyptica.
     Hannu Kiiski kertoo, että 
teeman mukaisesti musiik-
kijuhlilla esiintyvät hänen 
tärkeimmät ja
pitkäaikaisimmat kollegan-
sa ja ystävänsä, joihin hän 
on tutustunut vuosien ja 
vuosikymmenten aikana 
omaa musiikillista mat-
kaansa tehdessään.
  Musiikkijuhlat käynnis-
tyvät perinteiseen tapaan 
nuorten soittajien konser-
tilla torstaina 14.7. Virtain 
kirkossa. Nuoria tähtiä 
edustavat Kiiskin huippuop-
pilaat sellistit Maria Morfin 
Venäläinen ja Iiris Piri.
    Kokeneempia komeettoja 
on mukana useita, ja heitä 
Kiiski luonnehtii läheisiksi 
pitkäaikaisiksi kollegoik-
seen Sibelius-akatemiasta 
ja maailmalta uransa varrel-
ta. Esimerkiksi pianisti Vale-
ria Resjanilla on suuri osuus 
illan ohjelmassa, mutta mu-
kana ovat ulkomaisista ni-

mistä myös Ludwig Quandt, 
Anna-Lena Denk-Erlich ja 
Ola Karlsson.
   Perjantain 15.7. konsert-
ti pidetään Myllyniemen 
tanssilavalla Vaskivedellä 
ja nimikkeeksi on valittu 
Torvet ja Ladyt lavalla. Vas-
kiseitsikko CONOa Kiiski pi-
tää uutena aluevaltauksena 
musiikkijuhlien historiassa.
   Kokoonpano koostuu 
Sibelius-Akatemian huippu-
opiskelijoista. Merikanto-
opiston opettajat Johanna 
Rinta-Aho, Saila Korhonen 
ja Henriikka Pitkonen soit-
tavat iloista pop-musiikkia 
MuTu-yhtyeenä. Perjan-
tain myöhäisillan viihteestä 
nautitaan Rantapuistossa. 
Iltasoitosta vastaa Vaski-
seitsikko CONO.
    Ilmaistapahtuma kerää 
varmasti runsaan kuulija-
kunnan nauttimaan illasta 
ja vaskimusiikista laivaran-
nassa.
    
Raitilla raikaa
 
    Lauantaina 16.7. toteu-
tetaan toisen kerran Raitilla 
raikaa-tapahtuma. Tarjolla 
uuden Yhtenäiskoulun piha-
alueella on kevyttä klassista 
ja kesäistä suomalaista mu-
siikkia. Merikanto-opiston 
tanssijat esiintyvät jälleen 
Olga Saikkosen johdolla.
  Yhtenäiskoulun pihalta 
siirrytään Virtain kirkkoon, 
jossa lauantaina illansuussa 
soi musiikki otsikolla Alte 
Kameraden – Klassikkojen 
virrat. Kyseessä on Trio Fin-

nicon 40-vuotiskonsertti. 
Trio syntyi 1980-luvun alus-
sa, kun israelilainen Na-
chum Erlich asui Suomessa 
12 vuotta ja konsertoi Risto 
Laurialan ja Hannu Kiiskin 
kanssa Suomessa ja ulko-
mailla.
    Lauantain myöhäisillan 
konsertti soitetaan uuden 
Yhtenäiskoulun salissa, ja 
konsertti on nimetty
Koulumusiikin tähtihetkiksi. 
Artisteina ovat moninker-
taisesti palkittu Egotripin 
perustajajäsen Knipi bän-
deineen sekä Joe Vestich.
   Sunnuntaina 17.7. oh-
jelma käynnistyy perintei-
sellä juhlamessulla Virtain 
kirkossa, jossa on mukana 
juhlien taiteilijoita.

Apocalyptica  kirkossa

    Juhlat päättyvät sunnun-
tai-iltana Virtain kirkossa 
Apocalyptican konserttiin. 
Hannu Kiiski kertoo
Apocalyptican tehneen 
viime syksynä Suomessa 
kirkkokonserttikiertueen. 
Kyseessä on kirkkotilaan
soveltuva ohjelmisto, joka 
on pieteetillä ja äärimmäi-
sen hyvällä tyylitajulla to-
teutettu.
 Yhtye on konsertoinut ym-
päri maailmaa ja esiintynyt 
lähes kaikilla suurimmilla 
festivaaleilla Euroopassa ja 
Yhdysvalloissa. Apokalyp-
tiset virrat-konsertti on yh-
tyeen ainut kirkkokonsertti 
koko kesänä.

KesäVirratSoi viihdyttää jälleen

Vuoden 2022 Tan-
gomarkkinoiden su-
perfinalistit, voittajat 
vasemalla sinisissä, 
Keijo Hietikko (Jalas-
järvi) ja Heta Halonen 
(Pori). Kuva: Seinäjo-
en Tangomarkkinat.

Viime viikolla pidettiin 
Tangomarkkinat Seinä-
joella. Edellisen kerran 
Tangomarkkinat järjestet-
tiin vuonna 2019, ennen 
korona-aikoja, jolloin ku-
ninkaallisiksi kruunattiin 
Pohjois-Pohjanmaalta Jo-
hannes Vatjus ja Seinäjoel-
ta Pirita Niemenmaa. Lehti 
kävi jututtamassa Tangojen 
aikaan vielä hetken hallit-
sevia kuninkaallisia, ja miltä 
tuntui vihdoin päästä luo-
vuttamaan kruunut heidän 
seuraajilleen. Tämän lisäksi 
pääsimme jututtamaan ki-
sassa toiseksi tullutta mies-
kilpailijaa, Raumalta kotoi-
sin olevaa Lauri Ketosta. 
Kilpailijoiden ajatukset jän-
nittävässä tangoputkessa 
kisan aikana
Saimme yhteyden Lauri Ke-
toseen, joka kilpaili tiensä 
toiselle sijalle tangolaulukil-
pailussa. Hän kertoi tämän 
olleen hänen ensimmäinen 
suurempi kilpailukokemuk-
sensa. Enemmän esiin-
tymisen konkarilla löytyy 
kokemusta keikkailu- ja 
teatterimaailmasta, jossa 
esimerkiksi hän on tottunut 
kyllä erilaisiin koe-esiinty-
misiin, nopeatempoisiin 
laulukeikkoihin ja teatteri-
esityksiin. Hän on näytellyt 
muun muassa Seinäjoen 
Törnävän kesäteatterissa 
Spamalotissa 2019, sekä tä-
män vuoden kevään aikana 
UIT:n Iloisessa Kevätrevyys-
sä Helsingin Linnanmäen 
Peacock- teatterissa. Mut-
ta tällainen laulukilpailu, 
johon sitoudutaan näin 
pitkäksi ajaksi ja kilpaillaan 
pitkälle yksilönä, tuntui 
hänen mukaansa todella 
uudenlaiselta, erilaiselta 
kokemukselta, joka jännitti 
kovasti, vaikka esiintyminen 
ja laulaminen olivatkin Lau-
rille jo entuudestaan hyvin 
tuttuja käsitteitä. 
Hän kertoo laulukilpailuun 
lähtönsä olleen samaan 
aikaan monesti harkittu ja 
tuumailtu päätös, sekä sa-
malla loppumetreillä hyvin 
impulsiivinen päätös, joka 
syntyi viimeisenä mahdolli-
sena kisaan ilmoittautumis-
hakupäivänä, jolloin Lauri 
oli risteilyllä laulukeikoilla. 
Hän pohti laivalla tätä läh-
temistä ääneen, johon 
hänen säestysyhtyeensä 
kannustaen auttoivat hän-
tä kuvaamaan pääsykoevi-
deonsa, jossa lauloi tiensä 
tälle tangon alkutaipaleille, 
- ja aina Seinäjoen Areenal-
le saakka. 

”Koko matka tangokilpai-
lussa on ollut hyvin hekti-
nen, kiireinen, jännittävä ja 
uskomaton, kerran elämäs-
sä- kaltainen kokemus”- 
Lauri kuvailee kokemaansa 
matkaa tangolaulukilpailus-
sa. Hän sanoo nauttineen-
sa joka ikisestä hetkestä, 
tuotannon kanssa työsken-
telystä, matkailusta aina 
kilpakumppanien kanssa 
olemiseen, joiden keskuu-
dessa on syntynyt erittäin 
hyvää yhteishenkeä ja ys-
tävyyksiä, joka on näkynyt 
kaikille pitkin kisaa. Pitkin 
kisaa hän sanoo olevan 
kiire ja hyvin aikataulutet-
tua menoa, mutta näkee 
tämän vain luonnolliseksi 
osaksi kilpailijan kokemusta 
kilpailussa, ja sanoo finalis-
tien elävänkin kuin omassa 
tangokuplassaan, jolloin ei 
muuhun keskitytä. 
Hän kertoi perjantain haas-
tattelussaan, että pitää it-
seään nyt jo voittajana sen 
suhteen, että on uskaltanut 
lähteä tälle matkalle, ja 
ylittänyt itsensä, rohkeasti 
seurattuaan haaveitaan ja 
kerryttäen kokemuksiaan. 
Kesä ja tuleva syksy Laurilla 
on kalenteri täynnä näyt-
telemistä, sekä ohjaamista 
kotikaupungissaan Rauman 
teatterissa. 

Kolmen vuoden hallitsevat 
kuninkaalliset

Johannes Vatjus sekä hä-
nen rinnallensa tangoku-
ningattareksi kruunattu Pi-
rita Niemenmaa kertoivat 
nauttineensa tämän kesän 
Tangomarkkinoista yhtä 
täysin kuin edellisenä Tan-
gomarkkina- vuonna, joskin 
hyvin eri tavalla ja näkökul-
masta kuin vuonna 2019, 
kun he olivat kilpailijoiden 
riveissä. Nyt nämä kruunu-
päät, jotka ovat yhteisen 
kuninkaallisvuotensa aika-
na ja sen jälkeisten vuosien 
myötä ystävystyneet, naut-
tivat rennommasta tango-
festivaaliviikonlopustaan, 
nostalgian tunteistaan ja 
rennommasta asemastaan 
osana tapahtumaa. 
”Voimme nauttia ja nähdä 
Tangomarkkinat aivan uusin 
silmin nyt, kuin mitä näim-
me kilpailijoina”- tuumaa-
vat molemmat, Johannes ja 
Pirita. Ei tarvitse jännittää 
niin paljoa. Saa käyttää ai-
kaansa myös tangokansaa 
jututtaen, muita kuninkaal-
lisia ja tuttuja tavaten, ja 

nauttien kesäisestä festa-
rista. Tänä vuonna Tango-
markkinoita oli uudistettu 
monin tavoin, muun muas-
sa esityskaartissa oli päivit-
täin myös iskelmää tangon 
ohella, esimerkiksi Erin, 
Tuure Kilpeläinen orkeste-
reineen, Samuli Edelmann. 
Näiden lisäksi muitakin 
edellisvuosien tangokunin-
kaallisia näkyi katukuvassa 
sekä esiintymislavalla, esi-
merkiksi Jari Sillanpää sekä 
Erika Vikman. 
Pirita ja Johannes kokevat 
positiivisena ja hyvänä asi-
ana, että Tangomarkkinat 
saavat jatkoa vihdoin pan-
demiavuosien jälkeen. He 
tuntevat olevansa valmiita 
luopumaan hallitsevasta ku-
ninkaallisten titteleistään, 
jota ovat saaneet pitää vii-
meiset 3 vuotta. Lauantai-
na finaalissa tangokuningas 
Johannes luovuttaa kruu-
nun uudelle kuninkaalle yh-
dessä tangokuningatar Arja 
Korisevan kanssa. Pirita oli 
itse tuohon aikaan tanssila-
vakeikalla. 
Johannes ja Pirita ovat 
molemmat sitä mieltä, 
että voitettu kuninkuus on 
tuonut heidän molempien 
elämään hyvin paljon. Piri-
ta keikkailee tällä hetkellä 
hyvin aktiivisesti, ja kertoo 
keikkadraivin olevan hä-
nellä nyt erittäin hyvässä 
nousussa säestysyhtyeensä 
kanssa. Johannes taas on 
kääntänyt katseensa lau-
lamisen suhteen vahvasti 
Kansallisoopperaan, jossa 
hänellä on tulevanakin syk-
synä kaksi eri roolia. Tämän 
lisäksi hänenkin kalenteris-
tansa löytyy tanssilava- ja 
muunlaisia keikkoja, sekä 
mahtuu sinne pari päivää 
viikoittain Salvos- kesämök-
kien myytiinkin. Ystävys-
tynyt kuningaspari toteaa, 
että voitettu kruunu on 
ollut molemmille elämää 
muuttava käännekohta, 
jonka kautta heidän ura- 
sekä muut elämän palaset 
ovat saaneet uutta, toivot-
tua suuntaa. 
Uusille kuninkaallisille he 
pyrkivät antamaan neuvoja 
ja apua tarvittaessa, mut-
ta tärkeimmäksi neuvoksi 
he molemmat korostavat 
lähes samaan aikaan, että 
tärkeintä olisi kyetä säilyt-
tää oma luonne, esiintyä 
ja toimia omana itsenään, 
koska muuten voi väsyä, jos 
esittää jotain toista mitä on, 
ja se näkyy ja kuuluu myös 
kuulijoille. 

Seinäjoen Tangomarkkinat saivat 
uudet kuninkaalliset
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Paavo Yritys on 
tehnyt ensi kau-
delle pelaajaso-
pimuksen Kana-
daan Knights on 
Meafordin jouk-
kueeseen, jos-
sa on muitakin 
kansainvälisiä 
pelaajia. Tässä 
näkyy seuran 
tunnus. 

Paavo Yritys aloitti 6-vuoti-
aana APV:n kiekkojunnuis-
sa. Nyt hän on saanut kut-
sun Kanadaan pelaamaan 
Knights on Meafordin jouk-
kueessa.

Kohta on Alavuden jäähal-
lissa jää, mutta vielä ei ollut, 
kun APV:n puheenjohtaja 
Arto Pantsu seisoi yhdessä 
Kanadaan pelaamaan läh-
dössä olevan Paavo Yrityk-
sen kanssa hallissa. Pantsu 
kertoi olevansa ylpeä, että 
Alavudelta pelaaja kutsu-
taan maailman kaukaloi-
hin, Kanadaan

APV:n kasvatti Paavo Yritys 
lähtee pelaamaan Kana-
daan ja on todennäköisesti 
ainoa alavutelainen, jol-
le tämä kunnia on suotu. 
Kutsu kuului Knights of 
Meafordin joukkueeseen, 
jonne 19-vuotias kiekkoilija 
matkaa elokuun lopussa ai-
nakin kaudeksi 2022-2023. 
Joukkueen palavereita on 
pidetty jo Teams-yhtey-
dellä, mutta kun kello on 
siellä seitsemän tuntia jäl-
jessä, Yrityksen perheen on 
noustava näihin kokouksiin 
yöllä.
  Paavo Yritys aloitti hyvin 
sujuneen jääkiekkouran-
sa APV:n kiekkokoulusta 
6-vuotiaana Jani Isomäen 
opeissa, ja Jani toimi val-
mentajana lähestulkoon 
koko APV-junioriajan ja an-
toi hyvän pohjan kiekkoi-
luun.
   Kun Paavo lähti Alavu-
delta, hän meni pariksi 
vuodeksi pelaamaan Porin 
Ässiin, josta ensimmäisellä 
kaudella tuli SM-kultaa B2-
junioreissa. Kaksi viimeistä 
vuotta hän on pelannut 
Kokkolan Hermeksen U20-
joukkueen Mestis- sekä ja 
U20 SM-sarjassa.
   Michiganjärven rannalla 
sijaitsevasta Meafordista 
otettiin yhteyttä Paavo Yri-
tykseen. Sielläkin hän pelaa 
vastaavassa U20-joukku-
eessa. Koko sarjan aikana 
ei Meafordissa ole pelan-
nut kuin kaksi suomalaista 
ja koko sarjassa viisi, joten 

Yrityksellä on melkoinen 
meriitti päästä sinne pelaa-
maan. Etelä-Pohjanmaalta 
siellä ei ole ollut ainoata-
kaan muuta pelaajaa.
   -  Olen jutellut netissä pa-
rin joukkueen kaverin kans-
sa. Siellä ainakin treenataan 
kovaa, sanoo Paavo.
    -  Tämä on todella mah-
tava juttu, että täältä lähtee 
porukkaa maailmalle. Tämä 
kertoo siitä, että jotain asi-
oita on tehty kasvattajaseu-
rassa oikein, sanoo APV:n 
puheenjohtaja Arto Pantsu 
ylpeänä.
        
Paavo kutsuttiin

   Meafordista kysyttiin Paa-
vo Yritykseltä, olisiko hän 
kiinnostunut pelaamaan 
siellä.
   - Vähän aikaa katselin sivu-
ja, oliko ihan oikea sivusto, 
eikä yhteydenotto ollut mi-
kään huijaus. Viikon mietin 
ja kuulostelin. He soittivat 
parin, kolmen viikon kulut-
tua viestistä, ja siitä kaikki 
lähti rullaamaan, selvittää 
Paavo.
   Kanadalaiset olivat katso-
neet vanhoja Hermeksen 
pelejä ja huomanneet nuo-
ren miehen kyvyt ja että hä-
nellä on potentiaalia pelata 
heidän joukkueessaan.
   Paavo Yrityksellä on alla 
merkonomin koulutus, jo-
ten hän lähtee pelaamaan. 
Kyse ei ole opiskelijavaih-
dosta.
   Hänen vahvuutensa ovat 

fyysisellä puolella, ja hän 
tykkää pelata vähän kovaa.
   - Kun olen seurannut Paa-
von pelejä junnuvuosina, 
hänen periksiantamatto-
muutensa ja sinnikkyyten-
sä sekä se, että hän on hyvä 
jätkä jäällä ja sen ulkopuo-
lella, on kantanut tähän pis-
teeseen, sanoo Pantsu
   -  Vaikka on isompi kaveri 
vastassa, hän ei anna perik-
si, kehuu APV:n puheenjoh-
taja.
  Alavuden jäähallille saa-
daan tuota pikaa jää, mut-
ta nyt kesällä Paavo ei ole 
päässyt luistelemaan ko-
tihallissa. Hän on käynyt 
Kuortaneella.
  
Pelit näkyvät netissä
 
  Äiti, Niina Pispa sanoo, 
että Paavo on asunut jo 
neljä vuotta poissa kotoa, 
joten kotoa lähteminen ei 
ole vaikeaa. Perhe saattaa 
kauden aikana lähteä Ka-
nadaan katsomaan pojan 
pelejä.
   - Onneksi pelit saa katsot-
tua netin kautta. Kellonai-
ka on vain eri, joten pelejä 
seurataan öisin, sanoo äiti. 
Myös Arto Pantsu aikoo val-
voa ja katsoa pelit.
  Paavoa odottaa perhe-
majoitus. Hän saan tietää 
perheen vasta, kun menee 
paikan päälle. Kaksi pelaa-
jaa asustaa samassa per-
heessä. Näin kaveri on jo 
valmiina ja niitä on tullut jo 
netin kautta muitakin.
   Ensimmäinen kausi Kok-
kolan Hermeksessä sujui 
hyvin. Viime kaudella pär-
jättiin hyvin ja noustiin 
syksyn jälkeen U20 SM-
sarjaan, mutta henkilökoh-
taisesti Paavo Yrityksellä ei 
mennyt viime kausi niin hy-
vin syksyn sairastelujen ja 
alkuvuoden koronan vuok-
si. Helmikuussa häneltä 
murtui sääriluu ja etureisi 

repesi, joten kausi loppui 
siihen, mutta näistä on toi-
vuttu hyvin.
  APV:n puheenjohtaja 
Arto Pantsu kertoo, että 
se, että täältä lähdetään, 
kertoo laadukkaasta juni-
orityöstä. Tarkoituksena 
on luoda mahdollisimman 
hyväksi pohja, että pystyy 
lähtemään ja kokeilemaan 
siipiään maailmalla. Hän 
nostaa hattua myös APV:lle 
ja saman tekevät Yritykset 
Paavon valmentajille.
   Se, että Alavudella on 
jäähalli, merkitsee sitä, et-
tei paikkakunnalta tarvitse 
lähteä 10 vuoden ikäisenä 
vielä minnekään muualle. 
Paavo Yritys on pelannut 
sekä APV:ssa että S-Kiekos-
sa ns. lainapelaajana pysy-
en kuitenkin aina APV:ssa 
kirjoilla.
  14-vuotiaana pelaajien 
määrä väheni APV:ssa, ja 
Mika Potila otti lahjakkaan 
pelaajan siipiensä suojaan, 
että hän pääsi harjoittele-
maan. Paavo oli vielä pieni 
kooltaan silloin B-junnuis-
sa. Mikalle lähetetään iso 
kiitos.
  Vaikka korona monella ta-
valla kuritti, APV:ssa harras-
tajamäärät ovat vain nous-
seet, kun monella muulla 
seuralla ne ovat laskeneet. 
Tämä kertoo APV:n veto-
voimaisuudesta ja hyvästä 
junnutoiminnasta.
    Viime kaudella pelaajia oli 
287 eli melkoinen joukko. 
Joukkueita oli 15 kappalet-
ta, joka on tämänkokoiseen 
kaupunkiin hyvä määrä, 
monen isomman seuran 
kanssa ollaan samalla ta-
solla. Uusi kausi alkaa taas 
elokuun alussa.

Jääkiekkoperhe
 
  Jääkiekko on kuulunut 
koko Yrityksen perheen elä-
mään. Kun he välillä asuivat 

Seinäjoella, vanhemmat 
ajoivat poikaansa Alavudel-
le treeneihin.
   Isä, Sami Yritys oli joukku-
eenjohtajana kaikki muut 
kaudet lukuun ottamatta 
Paavon viimeistä APV-vuot-
ta. Myös äiti Niina Pispa on 
toiminut niin rahasto- kuin 
kahviovastaavana. Koko 
perhe vanhempaa sisarta 
Kristaa myöten on lähtenyt 
aina aamuisin hallille, kun 
on ollut Paavon pelejä.
   Kilometrejä ei paljon las-
keskella, kuinka paljon niitä 
on autoon tullut jääkiekon 
vuoksi. Monta jäähallia ei 
taida olla, missä Yritykset 
eivät ole käyneet seuraa-
massa poikansa pelejä.
   Esimerkiksi Alavuden kau-
punki ja LähiTapiola ovat 
lähteneet sponsorimaan 
Paavoa ja pari muutakin 
paikallista yritystä. Matkat 

eivät ole kovin halpoja ja 
ne pitää maksaa itse. Kovin 
pian ei Paavo ole palaamas-
sa kotikonnuille, sillä joulun 
hän viettää Kanadassa.
  Nyt Paavo Yritys käy ke-
sätöissä Veljekset Keskisen 
urheiluosastolla. Sieltä saa 
näin asiantuntevaa apua 
vaikkapa jääkiekkomailojen 
hankintaan. Armeija olisi 
kutsunut heinäkuun alussa 
Kajaaniin, mutta Paavo läh-
teekin vähän kauemmaksi.
  Matkaava on saanut jo 
Kanadasta kaikenlaisia oh-
jeita, muun muassa asumi-
seen liittyviä. Palavereita 
on tulossa lisää heinäkuun 
loppupuolella. Sieltä pide-
tään hyvin yhteyksiä. 
    Jos jo valmiiksi sieltä on 
tullut netin myötä kaverei-
ta, Kanadasta löytyy myös 
sukulaisia. Isän mummo on 
syntynyt Kanadassa.

Paavo Yritys lähtee pelaamaan Kanadan Meafordiin

Paikka on jo sinänsä idylli-
nen, missä Tohnin Kyläseu-
ra ja Tohnin Touhuteatteri 
viihdyttävät elämänmakui-
sella komediallaan Loma 
maatilalla – all inclusive. 
Esitykset nähdään Töysän 
Ritolassa, tarkemmin Ve-
tolassa, jossa ensi-ilta oli 
tiistaina 12. heinäkuuta ja 
siitä eteenpäin suhteellisen 
tiivisti. Nyt vihdoin pääs-
tään lavalle usean vuoden 
suunnittelun jälkeen. Mark-
ku Hyvösen kirjoittamassa 
komediassa tapahtumat 
vievät katsojan maatilamat-
kailun ja rakkauden äärelle.
    Vanhaa maalaistaloa asut-
tavat Pirjoa esittävä Liisa 
Levelä ja Pasi, jona on Olli 
Kukkola. Heidän poikaansa, 

lintubongari Anssia esittää 
Jere Kiilunen. Kolmen su-
kupolven maatila-asutusta 
täydentää vielä Pasin isä 
evp majuri Kivilä, jona näyt-
telee Mauno Kukkola.
  Rahatilanne meinaa olla 
tiukka. Siksipä Pasi saa aja-
tuksen maatilamatkailuyri-
tyksestä. Hän on harrastu-
nut näyttelemistä, mutta 
tuumaa, että ehkäpä maati-
lamatkailu avaa rahahanat.
   -  Kun lähdetään mainos-
tamaan uutta matkailuyri-
tystä, keksitään kaikki hyvät 
mainoslauseet tietämättä 
välttämättä, mitä ne käy-
tännössä tarkoittavat, sa-
noo ohjaaja Janne Vuorela. 
Hänellä on pitänyt kiirettä, 
koska hän ohjaa myös Kät-

känjoen näytelmän ja on li-
säksi siellä yhdessä osassa.
  Vähän sekasortoiselta 
näyttää maatilamatkailu-
yrityksen alku, joka otetaan 
myös lavastuksessa huomi-
oon. Pasin isä, evp majuri 
Kivilä heitetään ensimmäi-
senä ulos talosta, jotta saa-
daan vieraille tilaa. Mainos-
lauseet ovat iskeneet sen 
verran, että asiakkaita on 
tulossa.
  Pasilla on paikkojen re-
montointi pahasti kesken, 
kun toimittaja saapuu te-
kemään lehtijuttua, ja tilat 
ovat kuin pommin jäljiltä, 
vaikka seuraavana päivänä 
pitäisi jo ensimmäisten asi-
akkaiden saapua. Viron tu-
liaisia aiotaan tarjota talon 

vuosikertaviineinä.
  Naisvieraitakin on niin 
paljon, että rohkeampikin 
upseerimies lähtee kaipaa-
maan hätäpäissään poteroi-
ta. Pasi taitaa flirtin ja aikoo 
järjestää kurssin vieraille.

Yhdeksän esitystä

    Luvassa on tutussa pai-
kassa Vetolassa yhdeksän 
ulkoilmaesitystä ja kahdek-
san esityspäivää, sillä pää-
töspäivänä sunnuntaina 24. 
heinäkuuta on sekä päivä- 
että iltanäytös.
   - Huumori on älyttömän 
fiksua, luonnehtii ohjaaja 
Janne Vuorela.
  Mukana on uusiakin esit-
täjiä kuten Teija Mesimäki, 

Tohnin Touhuteatteri houkuttelee lomaan maatilalle

Maatilamatkailu hämmentää kolmen sukupolven miehet, 
joita esittää Olli Kukkola, Jere Kiilunen sekä Mauno Kukko-
la. Kuva: Tohnin Touhuteatteri
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Perheessä on ollut tosi 
hyviä ravihevosia, jois-
ta on olohuoneessa 
kuvia. Heidän jo enti-
nen hevosensa Kat´s 
Commander voitti 
vuonna 2017 eniten 
lähtöjä Seinäjoen ravi-
keskuksessa.

Varpu Sankelo ja Jor-
ma Kattelus asusta-
vat hyvinkin keskellä 
Leppälänkylää. Hei-
dän taloaan ympä-
röi puutarha, jonka 
pihassa on sypres-
sejä.

Varpu Sankelo väitteli 
helmikuussa yli 50-
vuotiaiden ensiyrittä-
jyydestä. Hän haluaa 
käyttää osaamistaan 
vielä uudella urapolul-
la hyväksi.

Kauppatieteiden tohtori 
Varpu Sankelo pohtii, että 
jos haluaa ammattitaito-
aan ja koulutustaan vastaa-
vaa työtä, on pakko lähteä. 
Hän haluaa hyödyntää työ-
elämässä väitöskirjaansa, 
osaamistaan ja tietotaito-
aan. Tukikohta pysyy Lep-
pälänkylässä Kuortaneella.

Etelä-Karjalan kansalais-
opiston uusi rehtori on kuor-
tenelainen kauppatieteiden 
tohtori Varpu Sankelo, joka 
on huomannut, ettei aivan 
läheltä löydy kauppatietei-
lijälle työpaikkaa. Niinpä 
hän aloittaa elokuun alus-
sa Lappeenrannassa Etelä-
Karjalan kansalaisopiston 
rehtorina. Hänen motton-
sa on, että kyllä hän osaa 
ja osaakin, sillä hänellä on 
takanaan monipuolinen 
ammattitausta, johon kuu-
luu myös kansalaisopiston 
rehtoruus.
   Kuortaneen Leppälänky-
lästä ei ole kovin lyhyt Lap-
peenrantaan, noin 380 kilo-
metriä. Sieltä on jo löytynyt 
asunto, eivätkä nuo itärajan 
seutukunnat ole entuudes-
taankaan Sankelolle kovin 
vieraita.
  Varpu Sankelo väitteli hel-
mikuussa tohtoriksi. Väitös-
kirjan nimenä oli 50+ -ensi-
yrittäjien identifoituminen 
ja kerrotut identiteetit toi-
mijuuden rakentamina pro-
sesseina. Tutkimuksen koh-
teena oli yli 50-vuotiaiden 
ensiyrittäjyys.
  Tutkimuksen lähtökoh-
ta oli elämänkaariteoria: 
50-villityksellä täytyy olla 
jotain osuutta yrittäjäk-

Varpu Sankelo ottaa ison harppauksen Lappeenrantaan

si lähtemiseen. Tämä piti 
paikkansa. 50 + -yrittäjät 
tekevät harkittuja siirtoja; 
olivat pohtineet ja suunni-
telleet yrittäjyyttä pitkään.
   Kun Lappeenrannan paik-
ka tuli auki, siinä paino-
tettiin johtajaosaamista. 
Rehtorilla ei ole opetusvel-
vollisuutta. Siellä on 150 
tuntiopettajaa, 3 päätoi-
mista opettajaa ja 2 toi-
mistohenkilöä. Kursseille 
osallistuu vuosittain 13 000 
henkilöä, joten yksikkö on 
iso, kuten koko aluekin, 75 
000 asukasta.
   -  Minulla on vahva amma-
tillinen osaaminen ja moni-
puolinen sekä laaja-alainen 
työkokemus, joten minua 
ei uusi tehtävä hirvitä lain-
kaan. 
   Kuortaneen Leppälänky-
lästä ei ole paljon pitempi 
kauniiseen Lappeenrantaan 
kuin Helsinkiinkään. Psyko-
loginen mielikuva on, että 
Lappeenranta on kaukana. 
   Puoliso jää hoitamaan 
yritystä, Maatila Jorma Kat-
telusta luomukanaloineen. 
Varpu Sankelolla on kautta 
vuosien ollut oma työ tilan 
ulkopuolella. Viikot luon-
nollisesti kuluvat Lappeen-
rannassa, mutta tukikohta 

pysyy Kuortaneella. 
    
Tekstiilejä ja hirsitaloja

    Varpu Sankelo on syntyi-
sin Hyvinkään Kaukasista, 
jonne hänen vanhempansa 
olivat muuttaneet. Hänen 
isänsä tuli SOK:n perunava-
raston hoitajaksi Kortesjär-
velle, mistä hänen äitinsä 
on kotoisin. Varpu oli tuol-
loin 9-vuotias ja meni kol-
mannelle luokalle.
  Ylioppilaaksi hän pääsi 
Evijärven lukiosta vuonna 
1979 ja lähti opiskelemaan 
Helsingin sihteeriopistoon 
ja valmistui HSO-sihteeriksi. 
Yleensä heistä tuli johdon 
assistentteja.
  Ura alkoi Kokkolasta, jos-
sa hän toimi Halpa-Hallissa 
naisten osaston osasto-
päällikkönä. Hän osti kol-
meentoista myymälään 
naisten vaatteet yhdessä 
ostopäällikön kanssa. Hä-
nellä oli vaativa tehtävä  jo 
näin uran alkuvaiheessa.
  Sitten hän tuli Alajärvelle 
Botnia Carpettiin vientisih-
teeriksi ja oli ensin äitiys-
lomittajana vuoden verran. 
90 prosenttia matoista meni 
ulkomaille. Hän sai hyödyn-
tää hyvää kielitaitoaan.
  Tämän jälkeen hän kyse-
li Hanhisalon Kutomosta, 
olisiko heillä töitä, ja San-
kelo pääsikin sinne markki-
nointipäälliköksi. Siellä hän 
viihtyi kahdeksan vuotta ja 
myi kodin sisustustekstiilejä 
ympäri Suomen ja etsi uu-
sia asiakkaita. Noilta ajoilta 
Itä-Suomikin tuli tutuksi.
  Puoliso Jorma Kattelus löy-
tyi Kuortaneelta. Kun äitiys-
loma tuli vastaan, hän jäi 
Alajärven töistä pois, koska 
hän ei halunnut matkustaa 
niin paljon. Tyttäret syntyi-
vät vuoden välein ja kah-
den vuoden kuluttua hän 
mietti, mitä seuraavaksi. 
Hän perusti oman firman, 
Botnia-Export Varpu San-
kelon ja laittoi toimiston 

yhteen kodin huoneista. 
Vuonna 2000 syntyi per-
heen kuopus.
   Hanhisalossa työskennel-
lessään alajärveläiset yrittä-
jät olivat kyselleet häneltä 
tulkkausapua. Hän työsken-
teli viikonloppuisin Huvila 
Seppälässä ja oli osaltaan 
käynnistämässä tuon yri-
tyksen vientitoimintaa ja 
oppi hyvin hirsitalosanas-
ton vaikkapa saksaksi.
   Hän vei hirsitaloagenttina 
hirsitaloja Saksaan ja Nor-
jaan. Hän auttoi kuortane-
laisia veistäjiä viennissä. 
Norjalainen maahantuoja 
meni konkurssiin, ja yk-
sinyrittäjänä ei ollut varaa 
pitää isoa organisaatiota, 
joten Sankelo lähti kahdek-
san vuoden jälkeen etsi-
mään uusia uria.      
        
Kauppatieteitä lukemaan
   
   Varpu Sankelo aloitti 
kauppatieteen opiskelut 
Vaasan yliopistossa ja val-
mistui vuonna 2006 eli 46-
vuotiaana hänestä tuli eko-
nomi.
   -  Olen ollut elinikäinen 
opiskelija ja olen aina ha-
lunnut kehittää itseäni. En 
ole koskaan ajatellut, että 
olisin liian vanha johonkin, 
sanoo Sankelo.
   Virtaa riitti. Hän suoritti 
samalla opettajan pedago-
giset opinnot ja opetushal-
linnon tutkinnon, joten hä-
nellä on rehtorin pätevyys, 
josta nyt tulevassa virassa 
on hänelle hyötyä. Hän on 
toiminut aikaisemmin Ky-
rönmaan Opiston rehtori-
na, joten kansalaisopiston 
rehtorin tehtävistä hänellä 
on aikaisempaa kokemusta. 
Tuolloin opistossa oli haas-
tava vaihe meneillään, sillä 
Ylistaro liittyi Seinäjokeen 
ja irtautui Kyrönmaan Opis-
ton toiminnasta siirtymällä 
Seinäjoen kansalaisopiston 
palvelujen pariin.
   Varpu Sankelo valittiin 
Ähtärin elinkeinopäällikök-
si, jossa hän aloitti vuonna 
2011. Hän oli jo tuossa vai-
heessa jatko-opiskelija. Hän 
sai tehtyä jo väitöskirjaansa 
ja haastatteluja, mutta vii-
deksi vuodeksi tuli paussia 
väitöskirjan tekoon.
   Yliopistosta tuli viesti, 
että häneltä uhkaa mennä 
jatko-opinto-oikeus. Hän 

on aina halunnut tohtorik-
si, ja sisarkin on sellainen. 
Hän pyysi virkavapautta 
vuodeksi, ja lopulta Sankelo 
oli 2,5 vuotta virkavapaalla 
ja palasi aikuisopintotuen 
jälkeen virkaansa. Tuona 
aikana oli muutettu orga-
nisaatioita, ja työ oli vaih-
tunut elinvoimapäällikön 
tehtäväksi. Hän aloitti myös 
Ähtärin Vuokratalojen toi-
mitusjohtajana ja Ouluvesi 
Oy:n toimitusjohtajana.
    Sitten Sankelo siirtyi yri-
tyskoordinaattoriksi pariksi 
vuodeksi. Työskenneltyään 
Ähtärin kaupungin palve-

luksessa seitsemän vuoden 
ajan Varpu Sankelo tunsi 
tarvetta "päräyttää" lopulta 
väitöskirjansa loppuun. Ja 
näin kävikin.
   Sankelo haluaa käyttää 
hyväksi osaamistaan ja tie-
totaitoaan lähtiessään nyt 
Lappeenrantaan. Ennen 
viran vastaanottamista hän 
perehtyy edellisen rehtorin 
kanssa työhön.
   Hän rohkaisee muitakin, 
että vauhtia voi hakea kau-
empaakin ja asettua sitten 
myöhemmin lähemmäksi.
    
Tarja Riihimäki

Anna Hautamäki ja Mervi 
Suutala. Talonväen lisäksi 
rooleissa nähdään myös 
Aila Mursula, Sanni Hieta-
niemi, Tarja Kuismin, Mirja 
Nieminen ja Jari Mäki-Lah-
na.
  Harjoituksiin käytiin Lakeu-
denportin kansalaisopis-
ton ryhmänä maaliskuun 
alusta Ylipään nuorisoseu-
ralla. Kun Vuorela on ollut 
Kätkänjoessa kiinni, hän 
ei ole ollut parilla kerralla 
mukana ohjaamassa, mutta 
hyvin joukko on silloinkin 
harjoitellut. Hän oli saanut 
viestiä, että hyvät olivat 
harjoitukset ja hauskaa oli.
  Tilan vähän eriskummallis-
ta lintubongaripoikaa Ans-
sia esittävä Jere Kiilunen 

on kulkenut harjoituksissa 
Vimpelistä saakka, mutta 
on alun pitäen Tohnista. 
Hän sanoo olevansa mie-
lellään mukana tällaisessa 
näytelmäyhteisössä.
  Tohnin Touhuteatterilla on 
menossa 14. toimintakausi. 
Mukana on vakiokaartia, 
kuten muun muassa Mau-
no Kukkola, Olli Kukkola ja 
Aila Mursula, joka kiisi har-
joituksiin kahvitarjoilujen 
kanssa.
   -  Yhdestä näytelmästä 
olen ollut pois, mitä on ol-
lut Tohnin Touhuteatterin 
esityksiä, mutta olen ollut 
jo Ylipään nuorisoseuran 
näytelmissä, selvittää Mur-
sula.
   Mursula esittää Linda 

Forsblomia, naapurin les-
keä Ruotsista, jonne hän 
on lähtenyt nuoruudessa 
leveämmän leivän toivossa 
ja palannut maatilamatkai-
luyrityksen naapuriin.
 Yhdelle matkailupaikan 
asiakkaista on varattu polt-
tarimajoitus. Pari asiakasta 
on Helsingin Kaivopuistosta 
saakka.
      Esityskausi toteutetaan 
yhteistyössä Lakeudenpor-
tin kansalaisopiston, Ala-
vuden vapaa-aikatoimen, 
Kätkänjoen kesäteatterin 
sekä Eläkeliiton Töysän yh-
distyksen kanssa.
   Ennen esitystä ja väliajalla 
palvelee Tohnin kyläseuran 
puffetti. Lisätietoja esityk-
sestä www.tohnintouhute-
atteri.fi

Love-lomat-yrityksen 
parhaimmistoon, aina-
kin yllättävimpään tai 
vähimmillään hämmen-
tävimpään sisältöön 
kuuluu flirttailukurssi; 
isäntä Pasi opettaa lo-
malaisille rakkauden 
aakkoset niin tilantee-
seen kuin tilanteeseen. 
Mikä voisi mennä pie-
leen? Kaikki. Kuva: Toh-
nin Touhuteatteri 

Maatilamatkailun ja 
rakkauden äärellä 
tulee esiin myös koh-
teeseen saapuneen 
naapurin lesken sa-
laisuuksia rakkauden 
kaipuusta, mitkä eivät 
ihan kaikkien korville 
kuuluisi kuulua. Kuva: 
Tohnin Touhuteatteri 
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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) 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

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.

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

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. 
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.
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!

Suomenselän Pegasus ry Vuosikokous la 16.7. klo 12.00 tähtitor-
nilla. Kokouksessa ovat esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

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.

Eläkeliiton Töysän Yhdistys: TOHNIN TOUHUTEATTERIN KESÄTE-
ATTERI ”Loma maatilalla” esitykseen keskiviikkona 20.7. klo 19. 
Eläkeliiton Töysän yhdistyksen jäsenet saavat lipusta ALENNUSTA 
5 € näyttämällä tämän vuoden maksetun jäsenkortin. Yleislippu 
15 €, sis. kahvin.

Ähtärinjärven Reumayhdistys ry  Pe 5.8. Reuman kesäretki Sei-
näjoelle, lähtö klo 8.30 (kokopäivän retki) Ohjelmassa mm. käyn-
ti Lakeuden Ristissä, kiertoajelu kaupungilla, Törnävän kartano, 
ruokailu ravintola Alma (noutopöytä), IdeaParkissa omatoimista 
aikaa. Matkan hinta 79 €/hlö, yhdistys avustaa jäseniä. Ilmoittau-
du ke 20.7. mennessä Marita p. 050 3238 551 tai p. Raija p. 040 
777 2363.  

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Perinteiset Seniori-Lä-
tyt taas tarjolla Kuhinoilla 22-23.7. Tervetuloa nauttimaan lätyistä  
ja hyvästä seurasta teltalle OmaSp:n edessä.
EL:n Kuortaneen yhdistys järjestää retken Kaustisten kansanmu-
siikkifestivaaleille la 16.07. Tupalaulajat esiintyvät silloin, mukaan 
pääsevät muutkin hintaan 25€ matka +  päivän lippu 37,50€ . 
Lähtö S-marketin pihasta klo 09.00 , paluu Kaustisilta klo 18.00. 
Ilmoittautumiset Maunolle 050 547 2715 

ALAVUDEN KANSALLISET SENIORIT ry Kesäteatteriretki Kauhajo-
elle 6.8.2022  " Akka katees " esitykseen. Matkan hinta 50 euroa 
hengeltä sisältää lipun teatteriesitykseen,väliaikakahvit,lounaan 
ennen esitystä sekä bussikuljetuksen. Lähtö linja-autoasemalta 
klo 10.50  Sitovat ilmoittautumiset Leenalle 24.7. mennessä puh 
050 5170850. Tervetuloa!

Sapsalammin diakonia KESÄKIRKKO Sapsun kylätalo, Kyrönnie-
mentie 14, 17.7.2022 klo 17. Kahvitus alkaa klo 16. Mukana Elina 
Mäki ja Paula Setälä. Tervetuloa ! 

SEURAAVA KOTIOTTELU

ke 20.7.2022 klo 18 monttu

VS.

OTTELU-
ISÄNTÄNÄ:

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

Tule kannustamaan APV voi� � n!

SEURAAVA KOTIOTTELU

su 17.7.2022 klo 16 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!

ALAVUDEN METSÄSTYSSEURA RY:N KESÄKOKOUS ALAVUDEN 
METSÄSTYSSEURAN KESÄKOKOUS PIDETÄÄN SUNNUNTAINA 
31.7.2022 KLO.17.00 ALKAEN SEURAN MAJALLA. KOKOUKSESSA 
KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖJEN  KESÄKOKOUKSELLE MÄÄRÄÄMÄT ASI-
AT. TERVETULOA!
ALAVUDEN SEUDUN URHEILUKALASTAJAT JÄRJESTÄVÄT LOHI-
ONKIKILPAILUN POTILANLAMMELLA SUNNUTAINA 17.7.2022. 
KILPAILUAIKA 17.00-20.00. SARJAT: AIKUISET  JA NUORET ALLE 
15V. KILPAILUVÄLINEENÄ ONKI. NUORET SAAVAT KÄYTTÄÄ HEIT-
TO-ONKEA. NUMEROIDUT  ONKIPAIKAT ARVOTAAN ONKIJOILLE. 
ARVONTA ALKAA KLO.16.30. SYÖTTINÄ ELÄVÄT SYÖTIT MADOT,  
KÄRPÄSENTOUKAT TAI SURVIAISET.  ONKIPAIKKA SIJAITSEE PUTU-
LA-VENESKOSKI TIEN VARRESSA. PUTULAN TIETÄ n. 20 km SEINÄ-
JOEN SUUNTAAN. LISÄTIETOJA ASUKIN KOTISIVUILTA http://www.
asuk.fi

SUOMENSELÄN LUONNONYSTÄVÄT. Olemme mukana jättipalsa-
mitalkoissa Kuortaneella ma 18.7. klo 17-19. Kohteena Lakson-
polun viereisen niityn reunus. Kokoontuminen kirkon eteläisellä 
parkkipaikalla. Kaikki tervetulleita!
Alavuden Seudun Sydänyhdistys Keski-Suomen Sydänpiiri järjes-
tää 24.9.2022 Jyväskylän yliopiston juhlasalissa hienon konsertin, 
jossa esiintyvät laulaja Hannu Lehtonen, jota säestää Ilmavoimien 
Big Band. Alavuden Seudun Sydänyhdistys tekee retken konsert-
tiin. Retki on kaikille avoin! Laita siis merkintä konsertista kalente-
riisi! Ilmoittautumisesta kerrotaan myöhemmin.
Länsipuolen metsästysseuran kesäkokous majalla pe. 29.7 klo 
19.00. Johtokunta kokoontuu tuntia aiemmin. Käsitellään kesäko-
koukselle kuuluvat asiat. Tervetuloa. Sapsalammin kyläyhdistys ry SIIKINNIEMEN RANTALAVA, Vir-

taintie 1774, Sapsalampi. Koe kesä idyllisessä maisemassa järven 
rannalla. 16.7. klo 20-01 Juhamatti & Yötaivas, 23.7. klo 20-01 
Nelijäntähären Band, 26.7. Päivätanssit klo 13-17 Duo Airi Hau-
tamäki & Mikko Niemelä 13.8. klo 20-01 Sussu Erkinheimo Voice 
of Finlandin voittaja 2022. Kahvio ja olutterassi, maksut:kortti ja 
käteinen. Tervetuloa! www.sapsalampi.fi
KESÄKIRKKO 17.7. klo 17 Sapsun kylätalo, Kyrönniementie 14. 
Kahvitus alkaa klo 16. Mukana Elina Mäki ja Paula Setälä, Terve-
tuloa!

Kuortaneen Latu ry. Maastopyöräilyä ma 11.7. klo 18 urheiluopis-
ton pallohallin parkkipaikalta. Tervetuloa! Kuortaneen Latu ry.

Alavuden-Töysän Riistanhoitoyhdistys RHY:n Mestaruus am-
munnat metsästyshaulikko 31.7.2022 Töysän rata klo 12:00 RHY:n 
Torstai ammunnat alavuden radalla 14.7, 21.7. ja 28.7 klo 17:00 
RHY:n Mestaruus ammunnat hirvi/luodikko alavuden radalla 
6.8.2022 klo 12:00

Pollarin metsästysseura Seuran hirviharjoitusammunta päivät 
Tusanpuolen ampumaradalla ovat seuraavat: su 24.07, la 18.08, 
to 25.08, ke 07.09, pe 16.09 ja to 29.09. Päivänmäärät löytyvät 
myös seuran nettisivuilta.
Pollarin metsästysseura Seuran jo perinteeksi muodostunut Spor-
ting-päivä pidetään tänä vuonna 24.07 2022. Päivä on sunnuntai 
ja toimintaa klo 10.00 alkaen. Paikkana tuttu Kauhajoen Sotkan 
ampurata missä ollaan oltu jo useana vuotena. Seura maksaa kie-
kot, itse pitää maksaa patruunat, eväät ja paikalle tuleminen. 

KESÄPÄIVÄ SEPÄNNIEMEN LOMAKYLÄSSÄ ( niemenkyläntie 250, 
63600 Töysä ) 17.7.2022   KLO 12.00-17.00 Ohjelmassa Tanssimu-
siikkia ja Karaokea Jäsenet pääsee ilmaiseksi tapahtumaan  Tapah-
tumaan on linja-autokuljetus omavastuu hintaan 10€ Myynnissä 
kahvia ja makkaraa KÄTEISMAKSU Lisätiedot ja ilmoittautumiset  
Kirsille 050-3651174 Alavuden Kuulokerho

Alavuden kansalliset seniorir ry Tervetuloa Kansallisen senioripii-
rin järjestämälle syysristeilylle MS Aurora Botnialle ti 6.9.22 VAA-
SA -UUMAJA -VAASA. Ilmoittautuminen Salmelle 20.7 mennessä 
puh. 040 183 1555. Kerron järjestelyistä lisää.   
TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 14.7 Takkakivikalliolle Holkon-
kylälle. Lähtö Töysän torilta klo 19.00. Tied. Markku Akonniemi 
0400262574
EL Kuortaneen yhdistys ry järjestää kolmen alueen yhdistyksen 
kanssa KARAOKE kilpailun alkukarsinnat 12.8. alkaen klo 10.00 
KuKun majalla Kuortaneella Keskustie 82 (Kurikka 10.8. Lapua 
11.8. Kuortane 12.8.) Ilmoittautumiset viimeistään 7.8. (nimi, 
yhdistys, sarja alkukarsinta ja paikka). Sarjat naiset ja miehet 50-
69 v sekä 70+. Ilmoittautumiset kisaan vain sähköpostilla: etela-
pohjanmaa@elakeliitto.fi Kilpailun aikana tanssit. Kahviossa mak-
sullinen ruokailu ja kahvit. Liput 10€. Finaali 24.8.2022 klo 10.00 
Seinäjoki/Nurmon Haalilla, Latikanmäentie 4, Nurmo. Finaali jär-
jestetään yhdessä EL Nurmon yhdistyksen kanssa. 

Maanantaina oli syntymä-
päivä Pandatalossa, kun 
isopanda Pyry täytti 9 vuot-
ta, ja Ähtäri Zoo järjesti san-
karille juhlallisuuksia. Pyry 
yllätettiin kello 13 lahjalla ja 
paikalla oli myös ympäris-
tökasvattaja Selma Närkki 
kertomassa pandoista.
  Ainahan juhlavieraita pi-
tää olla, ja Halipanda liittyi 
juhliin mukaan ja viihdytti 
lapsia.

  Pyry on tunnettu hauskois-
ta päiväuniasennoistaan ja 
palloleikeistään. Pyry myös 
valikoi eineksestään, bam-
bukasasta parhaat palat 
tarkasti lehtiä haistellen ja 
käpälöiden.
   Pandojen keski-ikä luon-
nossa on noin 20 vuotta. 
Eläinpuistossa ne saattavat 
elää tätä 10 vuotta kauem-
min. Ähtäri Zoon Pyry on 
siis panda parhaassa iässä.

Pandoista toinen, Pyry täytti maanantaina 9 vuotta ja sai 
yllätyslahjan. Pyry ottaa muuten elämänmenon aika lekois-
asti. Kuva: Ähtäri Zoo

Pyry täytti Ähtärissä 9 vuotta
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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

ASENNUS & MAALAUS
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