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Perjantai   22.7.           Leena, Matleena, Leeni, Lenita

Lauantai  23.7.             Olga, Oili

Sunnuntai  24.7.           Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi,
                                         Krista, Kiia 

Maanantai  25.7.          Jaakko, Jaakob, Jimi, Jaakoppi

Tiistai  26.7.                    Martta

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  20.7.        Marketta, Maarit, Reetta, Reeta,
                                       Maaret, Margareeta

20 Heinäkuu     2022        04:10                      22:53 

21 Heinäkuu     2022        04:13                      22:50 

22 Heinäkuu     2022        04:16                      22:48  

23 Heinäkuu     2022        04:18                      22:45 

24 Heinäkuu     2022        04:21                      22:42 

25 Heinäkuu     2022        04:24                      22:39 

26 Heinäkuu     2022        04:27                      22:37 

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    21.7.              Johanna, Hanna, Jenni, Jenna,
                                       Jonna, Hannele, Hanne, Joanna 

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
&

info@lakeudenportti.com

   KANSSASI....

Taas ihana armon päivä,
uutena eteen aukeaa.
Poistui pois huolien häivä,
on kaikki uutta, avaraa.
Tunnen ,päivän matkani,
on Herrani ,Sun johdossasi.
En käy tietäni yksin ,
olet kanssani käsityksin.
Johdatat ja kannat,
rukouksen voiman annat.
Kiitos ,rakas Herrani,
kohoaa jo sydämestäni,
Oi,jos aina kiitoksin,
eteenpäin tietäni kulkisin.

Herrani, rikas antaja,
kaikille, jotka huutavat
apuasi,  he pelastuvat.

             Alli Kulju   9.7-22

 

Minut armahdettiin, 
jotta Kristus Jeesus 
juuri minussa osoit-
taisi, kuinka suuri 
hänen kärsivällisyy-
tensä on.

1. Tim. 1:16

Mesimartat pitivät toissa ja viime viikon Ähtäri Zoon Farmin yhdistyskahvilaa, jossa yhtenä 
ahkeroimassa oli Ritva Vainio. Tuonakin päivänä oli leivottu lämmintä pullaa tarjottavaksi 
kahviossa. 

Jos on Ähtärin Farmilla ha-
lunnut lämmintä pullaa, 
on tarvinnut vain poiketa 
kotieläinpuiston punaiseen 
taloon. Siellä ahkeroivat 
toissa ja viime viikon sun-
nuntaihin saakka Merja 
Seppälän luotsaamat Me-
simartat yhdistyskahvilas-
sa, jossa on paistettu myös 
lettuja.
  Yhdistyksiä on ollut siellä 
emännöimässä vuorollaan 
ja siellä ovat olleet niin Si-
supussit kuin Alastaipaleen 
kyläseura. Emännyyttä pi-
tävät vielä ainakin Soropti-
mistit ja avantouimarit.
  Kaija Raja-aho Mesimar-
toista oli kangaspuissa. 
Lähinnä lapsille opetettiin 
maton kutomista.
   Edellisinä päivinä yksi 
heistä innostuikin niin, että 
vintiltä haetaan mummon 
kangaspuut. Lapsi oppi ku-
tomisen niksit.

Vuorotellen Farmin yhdistyskahvilassa

LEPPOISAA KESÄÄ!
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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

Myyntipäällikkö Jani Kulju LähiTapiola Etelä-Pohjanmaalta 
lahjoitti Kuortaneen Kirkkorantaan, Rivierana tunnetulle 
uimarannalle pelastusrenkaan. Sen vastaanotti kunnan 
vapaa-aikasihteeri Jonna Hakala.

LähiTapiola Etelä-Pohjan-
maa lahjoittaa viisi pelas-
tusrengasta Etelä-Pohjan-
maan alueelle. Renkaiden 
paikat valikoituivat sosiaa-
lisessa mediassa paikalli-
silta saatujen ehdotusten 
joukosta. Yksi sopiva paikka 
on Kuortaneen Kirkkoranta, 
jota myös Rivieraksi kutsu-
taan. Se on vilkas uimapaik-
ka, jossa on entuudestaan 
yksi pelastusrengas, mutta 
toinenkin on tarpeellinen, 
koska hiekkaranta on laaja.
  Pelastusrenkaan otti vas-
taan Kuortaneen kunnan 
vapaa-aikasihteeri Jonna 
Hakala, joka oli kiitollinen 
lahjoituksesta. Pelastusren-
gas tulee näkyvälle paikalle 
uimarannalle.
  LähiTapiola haluaa olla 
omalta osaltaan turvaa-
massa myös ajanviettoa 
rannoilla ja vesillä.
   -  Osa hukkumisista ta-
pahtuu ihmisten pudottua 
syystä tai toisesta yllättäen 
veteen. Vene voi kokeneel-
lakin veneilijällä kaatua, 
rantapenkereeltä tai laitu-
rilta voi kompastua ja pu-
dota. Tällöin on tärkeää, 
että tilanteen nähneillä on 
jotain kättä pidempää, ku-
ten pelastusrengas, jonka 
voi heittää pudonneelle 
kelluttavaksi apuvälineek-
si, sanoo myyntipäällikkö 
Jani Kulju LähiTapiola Etelä-
Pohjanmaalla.

   - Monta kertaa halutaan 
pelastusrengas tutulle ui-
marannalle. Mieluusti lah-
joitamme renkaan, missä 
sitä ei ole. Kirkkoranta on 
niin iso, että se tarvitsee 
toisenkin pelastusrenkaan, 
sanoo markkinointiassis-
tentti Satu Aronen.
  Neljä muuta pelastusren-
gasta ovat Kortesjärvelle, 
Veneskoskelle ja Soiniin ja 
yhdestä ei ole vielä tarkem-
min kontaktoitu. Esimer-
kiksi Soinista tuli useampi 
ehdotettu uimaranta. Pe-
lastusrenkaat lahjoitetaan 
heinäkuun alkupuolella.
   -  Tänäkin kesänä monet 
saattavat kokeilla veneilyä 
tai mökkeilyä ensimmäisiä 
kertoja. Myös ilmojen läm-
peneminen houkuttelee 
vesistöjen äärelle. Lahjoit-
tamalla pelastusrenkaita 
haluamme osaltamme 
tehdä eteläpohjalaisten ke-
sänvietosta turvallisempaa, 
sanoo Kulju.
   Suomessa hukkuu edel-
leen vuosittain keskimäärin 
100-150 ihmistä, mikä on 
asukaslukuun suhteutet-
tuna huomattavasti enem-
män kuin muissa Pohjois-
maissa. Kesäkuukaudet, 
kesä-elokuu ovat Suomen 
Uima- ja Hengenpelastuslii-
ton mukaan pahimmat on-
nettomuuskuukaudet.
   Pelastusrenkaat ovat osa 
LähiTapiolan ja SUH:n yh-

teistyötä vesiturvallisuuden 
lisäämiseksi. Pelastusren-
kaassakin lukee kehotus, 
Viisaasti vesillä! 

LähiTapiola lahjoitti Kuortaneen Kirkkorantaan pelastusrenkaan

10 vinkkiä vesiturvalliseen viikonloppuun

–Käytä pelastusliiviä aina vesillä liikkuessasi.
–Muista, että alkoholi ei kuulu vesille.
–Varo lapsia erityisen tarkkaan veden äärellä, 
   käden mitan  päässä.
–Varmista ennen veteen hyppäämistä, 
   ettei pinnan alla piile vaaraa.
–Arvioi oma uimataitosi realistisesti ja ui sen mukaisesti.
–Ui rannan suuntaisesti, jotta jalkasi ylettyvät 
   tarvittaessa pohjaan.
–Ota aina kaveri mukaan uimaan ja saunomaan.
–Opettele lapsen kanssa säännöt, kuinka veden äärellä 
   tai vedessä toimitaan.
–Tarkista veneesi meri- tai järvikelpoisuus ja 
   että sieltä löytyy oikea varustus.
–Muista terve järki ja selkeä arviointikyky. 
   Oikea asenne luo turvaa.
   
            Lähde: Suomen Uima- ja hengenpelastusliitto
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KuhinaRock jytäilee ravintola Aallossa perjantai-iltana, 
jolloin estradilla on Hänen leipänsä. Tässä etualalla Asko 
Ylinen ja Jorma Hietamäki. Kuva: Sirpa Inna.

KuhinaJatsit soivat kelin niin suodessa 
ravintola Aallon ulkolavalla ja Botnia 
Big Bandin omat sävelsepot pääsevät 
kuuluville. Kuva. Jukka Viitasaari

Kuortaneella kuhinoidaan 
kolmena iltana. Perinteiset 
KuhinaJamit, Urheiluopis-
ton ravintola Aallossa aloi-
tetaan torstaina 21.7. kello 
19-22. Menossa mukana on 
saksofonisti Jukka Lumme 
ystävineen.
    KuhinaRock jytäilee ra-
vintola Aallossa perjantai-
na 22.7. illalla kello 21.30 
alkaen.
Kokenut perinnerockyhtye 
Hänen Leipänsä on kutsu-
nut mukaan vakiovieraili-
jansa, teräskeuhko Asko, 
Azzy Ylisen Cobra-yhtyees-
tä. Kitarasektiossa vierai-
lee mäyryläisen kitarismin 
uudemman polven edusta-
ja, muun muassa Nemosta 
tuttu Arttu Volanto.
    Illan avaa rumpali Jukka 
Jukelintähti Laurilan laula-
ma bluesrokahatava setti 
ja kulminoituu alkuperäis-
vokalisti Jorma Hietamäen 
purkkaa ja etenkin jytää-
makupaloihin. Klassista 
rockia (CCR, Deep Purple, 
Uriah Heep, Status Quo, 

Musiikilliset aallot kuhisevat Kuortaneella kolmena iltana

Tämä on yksi Kuortaneen keskustan tuntumassa kaadetuis-
ta puista, joka on halkaisijaltaan 77 senttiä. Tepa Reinikai-
nen sahasi sitä lauantain perinnepäivää varten, jolloin pöl-
linpala tulee sepän JP Leiposen alasimen alustaksi. Mittaa 
tarkisti Reinikaisen tytär Pihla.

Tepa Reinikainen näytti, kuinka korkeaksi tervahauta nou-
see, kun kuntat tulevat päälle ja selvitti, kuinka tervahau-
taa ladotaan.

Tervasiira Rauno Laitila ja tervahautatapahtumaa viime kauden klubin presidenttinä val-
mistellut Tepa Reinikainen seisoivat tervahaudan ääressä, jota on ladottu käyttövalmiiksi 
maanantaina ja tiistaina.

Nyt se syttyy! Näin voi sa-
noa nyt keskiviikkona, kun 
tervahauta syttyy jälleen. 
Lions Club Kuortaneen vel-
jet ovat tehneet kolmen 
vuoden aikana aikamoisen 
uurastuksen, jonka huipen-
tuu keskiviikkoiltaan, kun 
tervahauta sytytetään Aho-
lankankaalla. Edellisen ker-
ran tervahauta paloi kesällä 
2019.
  Vielä viime viikolla terva-
haudan ainespuut olivat 
pressun alla pitkinä viisi-
metrisinä, sirkkelöityinä 
ja halkaistuina riukuina. 
Tämän viikon maanantai-
na aloitettiin pätkiminen, 
pieniminen ja kokoaminen 
noin 10 metriä halkaisijal-
taan olevaan hautaan. Puu-
ainesta on noin 35 kiinto-
kuutiometriä.
   - Kun kesän 2019 terva-
hauta oli poltettu, heti sen 
jälkeen aloitettiin puiden 
kuoriminen, joten tervas-
puiden saanti on monen 
vuoden juttu. Osa puista 
on Kiimakalliontien varres-
ta sekä osa Sarvinevantien 

Tervahauta syttyy Kuortaneella tänä keskiviikkona
varresta, selvittää Tepa Rei-
nikainen, joka on edellisen 
kauden presidentti ja on 
valmistellut tervahaudan 
polttoa.
   -  Presidenttien kausi vaih-
tuu heinäkuun alusta, ja 
nyt presidenttinä on Raimo 
Kallioniemi. Jäseniä klubis-
sa on 34, ja jokaiselle riit-
tää tervatöitä. Tervahautaa 
valvotaan läpi yöt kolmen 
hengen porukoissa.
   Tervaa lorahti kolme vuot-
ta sitten useampi sata lit-
raa. Nyt on puuta vähän vä-
hemmän, mutta pihkaista 
tervaspuuta on suhteessa 
enemmän. Näin Reinikaisen 
mukaan on vaikea arvioida, 
kuinka paljon tervaa nyt 
saadaan. Perjantaina 22.7. 
kello 19 on tapin avaus, ja 
sen tekee kunnanjohtaja 
Teemu Puolijoki, jolle nämä 
tervanpoltot ovat ensiker-
tainen kokemus kunnan-
johtajana.
   Puita on saatu lahjoituk-
sina niin Eeva Manniselta 
kuin Harri Kuhalammelta, 
joka on myös leijonaveli. 

Puut on kuorittu normaalis-
ta harvennusmetsistä ja on 
katsottu puut, mitkä kan-
nattaa normaalissa harven-
nuksessa poistaa.
   Tapin aukaisuiltana on ter-
vatanssit, jolloin soittelee 
Nelijän tähäre-orkesteri, 
Risto Kiilusen kokoonpano. 
Myös hän lukeutuu klubiin.
    Lauantaina tervahaudal-
la on perinnepäivä, jolloin 
Juke Kataja-Rahkon bändi 
soittaa ja myös peliman-
nit käyvät viihdyttämässä. 
Silloin on muun muassa 
hevosjalostusyhdistyksen 
kengitysnäytös ja monen-
laisia perinnetyönäytöksiä.
  Sunnuntaina vietetään 
Kuurtanes-päivää. Silloin 
aamulla tervahauta hiljen-
tyy Tervakirkkoon.
    
Kunttaa päällä
  
   Kuntat olivat jo valmiina 
tervahaudan vieressä. Ter-
vahauta peitetään kuntalla, 
jotka on saatu Kari Mau-
nukselalta, joka on hänkin 
yksi klubin jäsen. Hänellä 

oli sopiva aukko juuri teh-
tynä.
  Pohjalle on laitettu läm-
pötila-antureita, joilla mi-
tataan lämpötilaa, pitääkö 
lämpötilaa nostaa. Lisäksi 
on laitettu uusi, leveämpi 
putki, josta terva virtaa. Nyt 
ei putki ahdista, että se me-
nisi tukkoon.
  Reinikainen näytti, miten 
puita ladotaan käsin. Kunt-
ta saa aikaan sen, että tuli 
kytee kytemällä, jotta terva 
saadaan irti. Tervasta suu-
rin osa on jo varattu, ja se 
on myyty Seinäjoen seu-
rakunnalle. Viime kerralla 
tervat menivät pääasiassa 
Alajärven kirkon kattoon.
  Nytkin odotetaan ter-
vahaudalle paljon väkeä, 
kuten oli kolme vuotta sit-
tenkin. Edellisellä kerralla 
muutaman sadan käsiohjel-
mat myytiin loppuun. Nyt-
kin kaupataan viiden euron 
käsiohjelmia.
  Tervahaudalla pyörähti 
pari lenkkeilijää Seinäjoel-
ta. Heille Reinikainen kertoi 
tervahaudan polttamisesta 
ja haudasta sekä kutsui syt-
tymisiltana paikalle.
   Hän kertoi, että ”tervan-
kustakin” saadaan. Se on 
erittäin hyvää kyllästysai-
netta.
   Kokeneena tervasiirana 
on Rauno Laitila, joka on 
perinyt tehtävän isältään 
Martti Laitilalta. Hän on jo 
kohta 98-vuotias ja aikoo 
olla paikalla tervehaudan 
syttyessä.
   -  Tämä on työteliästä ja 
antoisaa, sillä kansaa tämä 
kiinnostaa. Tämä on perin-
teen vaalimista ja viemistä 
eteenpäin. Tästä Kuorta-
ne on elänyt 1800-luvulta 
1930-luvulle, joten tämä on 
syy, miksi tätä tehdään, sa-
noo Rauno Laitila.
   Lionsklubin veljet pukeu-
tuvat perinnevaatteisiin 
kunnioittamaan vanhaa 
tervanpolttoa. Veljiä on 
aina saatu hyvin talkoisiin. 
Tervahauta on klubin pää-
aktiviteetti.

Dr. Feelgood, Hurriganes...) 
kuullaan kahteen mittavaan 
settiin annosteltuna. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy.
   Yhtyeessä esiintyvät 
Jorma Hietamäki, laulu 
(1974-), Markku Makkara 
Laurila, basso (1974-), Juk-
ka Laurila, rummut ja lau-
lu (vuodesta 1988), Jukka 
Viitasaari, kitara (vuodesta 
1990), Jukka Laitila, kita-
ra (vuodesta 2016), Asko, 
AzzyYlinen. laulu ja Arttu 
Volanto kitara.
      KuhinaJatsit, Botnia Big 
Band soittaa Urheiluopis-
ton ravintola Aallossa lau-
antaina 23.7. klo 19-21.
    BoBBaa johtaa tuttuun 
tapaan KT Markku Viita-
saari. Alati uusiutuvassa 
ohjelmistossa soivat sulas-
sa sovussa big band-stan-
dardit ja Maria Viitasaaren 
laulamat sielukkaat siniset 
hetket, joista osa duettoina 
BBB:n ykköskitaristi Markku 
Keski-Mäenpään kanssa.
   Poppoon omat sävelsepot 
pääsevät kuuluville, sillä 

Suomen Kulttuurirahaston 
Etelä-Pohjanmaan rahaston 
tukema projekti ”Pohoja-
laasta jatsia isoolle orkeste-
rille” takaa jatsiklassikkojen 
höysteeksi uunituoretta 
materiaalia.
    Konsertti soitetaan ulko-
lavalla, mutta ”köppääsellä 
kelillä” sisällä. Myös tähän 
on vapaa pääsy.
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Värikkäitä, sitä on taiteilija 
Sari Haapaniemen teokset. 
Jälleen heinäkuun ensim-
mäisenä avautui hänen 
kesänäyttelynsä Nevanta-
kasentiellä Lehtimäen kir-
konkylässä. Oli heinäkui-
nen viikonpäivä mikä vain, 
silloin taideateljee avau-
tuu. Tällä kertaa tuo päivä 
osui perjantaille. Entises-
sä ladossa on värikylläisiä 
teoksia, mutta myös tänä 
kesänä sinistä. Näyttelyn 
nimenä on Oodi kesälle.
   Työt ovat uusia ja uutta on 
myös se, että taiteilija esit-
ti itse kirjoittamansa mo-
nologin Sarin nimipäivänä 
tiistaina kello 13 ja samalla 
kellonlyömällä Martan päi-
vänä 26. heinäkuuta. Jos 
joku on kuullut jotain nai-
sen puhetta ilman yleisöä 
taidepaikasta, Sari Haapa-
niemi on siellä harjoitellut 
monologiaan.
   Vaikka henkilöä ei näy, toi-
sessa tuolissa istuu talossa 
ennen Haapaniemiä asunut 
Martta Leppäkangas o.s. 

Sari Haapaniemen näyttely on Oodi kesälle

Nevantakanen. Matto, tuo-
lit ja pöytä ovat jo valmii-
na rekvisiittana monologia 
varten.
   Monologi perustuu Ne-
vantakasen taloon ja ker-
too Martasta, joka eli ta-
lossa koko elämänsä: syntyi 
ja kuoli. Hän oli 78-vuotias 
kuollessaan vuonna 1996. 
Sari Haapaniemi on ollut 
15-vuotias, kun on tavan-
nut Martan silloin, kun he 
itse viettivät kesiä rantamö-
kissä. 
    Hän ikään kuin monolo-
gissa keskustelee ja skoolaa 
Martan kanssa. Martta Lap-
päkangas oli monipuolisesti 
lahjakas. Hän kirjoitti runo-
ja ja lausuikin niitä. Hän oli 
kiinnostunut perinteestä ja 
vanhasta kulttuurista. Hän 
avioitui vasta 50-vuotiaana.
   - Olen kirjoittanut omat 
muistikuvani Martasta. 
Mukana on myös talon his-
toriaa, sanoo Haapaniemi, 
joka pitää Taideateljee Sari 
Haapaniemeä yhdessä puo-
lisonsa Ari Haapaniemen 

kanssa. Hän on monologin 
audiovastaava, sillä musiik-
ki jaksottaa monologia.
   Näyttelyvieraat ovat löy-
täneet tiensä näyttelyyn, 
ja myös monologeihin Sari 
Haapaniemi toivoo kuulija-
kuntaa. 
  
Värikkäitä kukkia

    Kesänäyttelyn teokset 
ovat pääosin viime ja tältä 
vuodelta. Luonto kiinnostaa 
Haapaniemeä yhä, ja tänä 
kesänä hänen töissään on 
paljon kukkia. Viime suvena 
oli paljon musiikkiaihetta.
    -  Olimme viime talvena 
pitkään Madeiralla, ja siel-
lä oli kauniita kukkia, jotka 
ovat inspiroineet minua, 
sanoo Haapaniemi.
   Madeiralla hän maalasi 
akvarelleja, mutta hän piti 
loman lomana, ikään kuin 
irtiottona. Korona on laitta-
nut neljän seinän sisälle, jo-
ten kotona Vaasan Kotiran-
nalla hänellä eivät niinkään 
ole kukkineet kukat, mutta 

luovuus sitäkin enemmän. 
Mitä koleampaa oli talvel-
la, sitä kirkkaampia värejä 
syntyi taiteilijan tauluihin. 
Taulut ovat pääsääntöisesti 
akryyliä ja öljyä.
   Korona sai aikaan sen, et-
tei juuri mihinkään voinut 
mennä. Tämä ja viime vuo-
si on ollut rauhoittumisen 
aikaa, on ollut omaa luo-
misen aikaa, kuin terapiaa. 
Värit ovat hänelle pimeänä 
aikana juuri tätä terapiaa. 
Voimakkaat kukkamaalauk-
set syntyvät talvella.
  - On ollut hyvä luova kausi, 
Sari on työskennellyt ahke-
rasti, joka päivä, sanoo ma-
nageri Ari Haapaniemi.
   Järvi näkyy ateljeen piha-
piiriin, mutta aivan lähellä 
ei polski kaloja. Sellaisia on 
kuitenkin veistoksissa, jois-
sa kala-aihe on uutta. Aivan 
tunnistettavissa ei ole, mikä 
kalalaji on kyseessä.  Mana-
geri pyysi tekemään kaloja 
ja taiteilija ajatteli, miksipä 
ei.
   Taiteilija on luonut veis-

toksina pariskuntia, joissa 
on sydän keskellä. Ne kat-
sovat ikkunoista ulos aitan 
isoon pihapiiriin.
  Näyttelyssä on näkynyt 
tauluissa kissoja ja sellaisia 
on nytkin seinillä. Omaa 
kissaa ei ole, eikä enää koi-
raakaan. 
   
Puutarhaan samalla

   Ympärillä levittäytyy kau-
nis puutarha. Näyttelijäkä-
vijä voi ottaa vaikka kah-
vikupposen mukaansa ja 
vaeltaa puutarhassa, joka 
on aikanaan ollut peruna-
pelto, mutta ei enää pit-
kään aikaan. Sekin teettää 
aina keväisin töitä, mutta 
joka rikkaruohoa ei enää 
nypitä.
       Vaasassa asustellaan 
merellisisissä maisemissa, 
vaikka ei aivan meren ää-
ressä. Useassa teoksessa 
näkyy purjeveneitä.
     - Minulle valkoiset pur-
jeet kuvaavat symboleina 
uutta elämää ja vapautta.

   Kesä on muutoinkin tai-
teilijalle rakasta, valon ja 
seurustelun aikaa. Lehtimä-
ellä viihdytään kesäaikaan, 
erityisesti heinäkuussa ja 
silloin on taiteilija henkilö-
kohtaisesti tavattavissa.
   Telineessä näkyy iso koi-
vuteos, Luonnon rauha. 
Sitä on myös maalaismaise-
missa Nevantakasentiellä.
    Koivu on kaunis puu, niin 
suomalainen. Hänellä on 
aiemmin ollut enemmän-
kin vihreitä koivikkomaa-
lauksia. Nämä ovat abst-
raktimaisempia ja entistä 
isompia puita.

Rekvisiitta on jo valmiina Sari Haapanie-
men kirjoittamaan monologiin, jonka hän 
esittää Sarin ja Martan nimipäivinä. Mo-
nologissa hän keskustelee talon edellisen 
asukkaan Martan kanssa.



7Lakeuden Portti

Portin läpi mennään pihaan ja van-
han Nevantaksen talon pihapiiriin, 
jonka aitta on täynnä värikästä tai-
detta.

Puutarha on kaunis 
ja nähtävyys jo si-
nänsä. Se on näytte-
lyvieraille avoimena 
tutustua.

Koivut ovat vähän abstraktisempia kuin 
ennen, jolloin koivutöissä oli enemmän 
vihreää.

Pariskunta-veistos 
katsoo ikkunasta 
pihamaalle. Kes-
kelle jää kuin sy-
dän.

Kesän iloa on tämän 
teoksen nimi. Vä-
rikkäät, voimalliset 
kukka-aiheet taitei-
lija maalaa pimeim-
pänä vuodenaikana.

Tanssijatar on iso työ Sari 
Haapaniemen heinäkuun 
auki olevassa näyttelys-
sä.

Nämä kalat ovat ui-
neet kesänäyttelyyn 
sisälle, ja vonkaleita 
on veistoksina kaikki-
aan neljä.

Sari Haapaniemen näyttely on Oodi kesälle

Rekvisiitta on jo valmiina Sari Haapanie-
men kirjoittamaan monologiin, jonka hän 
esittää Sarin ja Martan nimipäivinä. Mo-
nologissa hän keskustelee talon edellisen 
asukkaan Martan kanssa.

Onko Lumi tiineenä, selviää tämän alkusyksyn aikana. Tähän on valmistauduttu Ähtärin 
eläinpuistossa. Lumi täyttää syyskuussa 8 vuotta. Kuva: Ähtäri Zoo

Ähtärin Pandatalossa saat-
taa olla kerrottavana vau-
vauutisia. Viikko sitten Äh-
tärin Zoo tiedotti, että he 
varmistavat Lumille pesän-
tekorauhan mahdollisen tii-
neyden vuoksi. Pandatalon 
sisätiloissa Lumin puoli on 
toistaiseksi suljettu, mutta 
Pyryn sisätilat ovat edel-
leen auki, ja molemmat 
ovat nähtävissä ulkotar-
hoissaan.
  Eläinpuiston intenden-
tin Marko Haapakosken 
mukaan he analysoivat 
horminnäytteitä ja asiasta 
tiedotetaan heti, kun tiede-
tään jotain.
   - Synnytys on noin 2-3 
viikkoa siitä, kun tiineys 
todetaan hormoninäytteis-
tä. Pandan poikaset ovat 
syntyessään 100 gramman 
painoisia, joten kantoaika 
on vain reilut 40 päivää.
    Pyry täyttää 24. syyskuuta 
8 vuotta. Viime viikon maa-
nantaina oli tulevan isän, 
Pyryn syntymäpäivä, jolloin 
se täytti 11 vuotta.
   Pandatalossa on myös jo 
alkuaan sinne rakennettu 
keskososasto.
   -  Jos kaikki menee hy-
vin, emo hoitaa poikasen. 
Keskoskaappi on sitä var-
ten, jos sattuu tulemaan 
kaksoset. Emo ei yleensä 
pysty hoitamaan kuin yhtä 
poikasta, jolloin toista hoi-
detaan keskuskaapissa. Kun 
poikaset ovat hieman isom-
pia, emo pystyy hoitamaan 
molemmat poikaset, selvit-
tää Haapakoski.

Lumille annetaan Äh-
tärissä pesäntekorauha

Tiineys herkkää aikaa
   
    Pandan tiineys on herkkää 
aikaa. Tiineyden varmistus 
pandoilla ei ole niin yksin-
kertaista, kuin raskauden 
todentaminen ihmisillä. 
Eläinpuiston työntekijöiltä 
ei riitä pelkästään vatsan-
seudun tarkkailu, sillä pan-
dan maha ei merkittävästi 
raskauden aikana kasva. 
Tähän vaikuttaa toisaalta 
pandaemon iso koko ja toi-
saalta pennun verrattain 
pieni koko.
    Lisäksi pandanaaras pys-
tyy kontrolloimaan kantoai-
kaansa ja tarvittaessa kes-
keyttämään alkion
kasvun odotellen sopivaa 
hetkeä, joten tiineys voi-
daan todeta vasta ihan 
muutamia viikkoja ennen 
pennun syntymää hormo-
ninäytteistä.
    Ähtärin pandat Lumi ja 
Pyry viettivät yhteistä aikaa 
pääsiäisenä, jolloin luon-
nolliset paritteluyritykset 
sujuivat hyvin, mahdollisen 
raskauden todennäköisyyt-
tä lisättiin myös keinohe-
delmöityksellä. Pandoilla 
kiima-aika osuu vain kerran 
vuoteen, joten mahdolli-
suus tiineyteen on muuta-
masta päivästä kiinni.
   Isopandan suojeluhank-
keessa jälkeläisen saaminen 
on aina tavoitteena, sillä 
aikanaan täällä syntyneen 
pennun jälkeläiset palau-
tetaan luontoon Kiinaan, 
jossa ne parantavat luon-
nonkantojen geneettistä 

monimuotoisuutta.

Herkkiä melulle

    Pandat ovat herkkiä är-
sykkeille, etenkin melulle. 
Siksi Ähtärin pandatalossa 
on otettu aina huomioon 
melutason säätely ja eris-
tykset. Valmistelut mahdol-
liseen tiineyteen aloitettiin 
jo pian pääsiäisen jälkeen 
muun muassa suunnittele-
malla Lumin puolelle lisä-
äänieristyksiä.
   Mikäli raskaus vahvistuu 
alkusyksystä, Ähtäri Zoo 
tiedottaa tiineyden edisty-
misestä ja sen vaikutuksista 
pandatalon aukioloaikoi-
hin.
    - Syntymän jälkeen me-
nee useampi kuukausi, en-
nen kuin pentu on yleisön 
nähtävissä, sillä emo hoitaa 
pentua pesässä pitkään, 
selventää pandatoiminnan 
päällikkö Anna Palmroth. 
Tämän vuoksi syntymän jäl-
keen pandatalo pysyy luul-
tavasti suljettuna yleisöltä 
joulukuuhun asti.
   -  Haluamme kaikki täällä 
Ähtäri Zoossa tehdä osam-
me, jotta Lumin tiineys on-
nistuisi ja pennun sopeutu-
minen uuteen ympäristöön 
alkaisi mahdollisimman 
rauhallisesti. Tiedämme, 
että pandojen näkeminen 
on monelle vierailijallem-
me tärkeä osa puistossa 
vierailua, mutta menemme 
tässäkin asiassa eläinten 
hyvinvointi edellä, toteaa 
toimitusjohtaja Arja Väli-
aho.
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Arpaisten ja Väliveden reittien lähtöpaikka sijaitsee matkailunmäellä tenniskentän vieres-
sä. Kuva: Janne Kujala

Väliveden reittiä on osittain sorastettu. Toki haastaviakin paikkoja reitiltä löytyy. Kuva: 
Janne Kujala

Janne Kujala ja Miikka Koskinen näyttivät Arpaisten ja Vä-
liveden ulkoilureittien karttoja.

Kierinniemen reitin pitkospuiden äärellä 
olivat liikuntapaikkasuunnittelija Janne 
Kujala, liikuntapaikkojen hoitajat Miikka 
Koskinen ja Reijo Souverinaho sekä yrittäjä 
Kimmo Kivinummi.

Ähtäriin saatiin neljä hyvää 
reittiä patikoida ja pyöräil-
lä. Luontomatkailu on ko-
vassa suosiossa ja Ähtärissä 
on vastattu siihen, jotta niin 
oman kaupungin asukkaat 
kuin matkailijatkin saavat 
liikkua luonnossa. Ähtäri 
sai Ely-keskukselta hanke-
rahoitusta keväällä 2021 lä-
hivirkistysalueiden kunnos-
tamiseen ja kehittämiseen. 
Kokonaiskustannukset oli-
vat noin 51 000 euroa, josta 
puolet saatiin avustuksena.
   Kesäkuun lopussa päätty-
neessä hankkeessa paran-
nettiin neljää reittiä, josta 
Kierinniemen luontopolku 
on 2,7 kilometrin mittai-
nen, Väliveden lyhyt reitti 
10 kilometriä sekä Ähtäri-
Arpaisen reitti, jolle kertyy 
matkaa 27 kilometriä. Soi-
niin asti pääsee nyt patikoi-
maan tai pyöräilemään.
   Ähtärin kaupungin liikun-
tapaikkojen suunnittelija 
Janne Kujala laskee, että Ar-
paisten reitti on janareitti, 
mutta kaikki muut ovat ns. 
rengasreittejä. Kierinnie-

Ähtärissä saatu neljä reittiä hyvään kuntoon

men luontopolku soveltuu 
parhaiten patikointiin, mut-
ta muut reitit ovat hyvin 
käytettävissä patikoinnin 
lisäksi maastopyöräilyyn. 
Reitit kulkevat pääosin met-
säreiteillä, mutta myös tie-
osuuksia löytyy Väliveden 
ja Arpaisten reiteiltä.
   -  Esimerkiksi Kierinnie-
men reittiä on mukava 
mennä koko perheen voi-
min, sanoo Kujala, joka oli 
liikuntapalvelujen nimissä 
hankkeen vetäjänä.
   Hankkeessa on reitistöjä 
raivattu, merkattu, asen-
nettu opastauluja ja kart-
toja, sorastettu, asennettu 
pitkospuita sekä rakennettu 
siltoja ojien ylityksiä varten. 
Arpaisten ja Kierinniemen 
reitit tunnistaa punaisesta 
värikoodista. Väliveden pit-
kän reitin sinisestä ja Väli-
veden lyhyen reitin sinises-
tä/valkoisesta värikoodista.
  
      Pitkospuita ja siltoja

   Reitistöjen parannuksissa 
on käytetty paljolti ostopal-

veluna Kimmo Kivinummen 
yritystä. Kivinummi laskee, 
että esimerkiksi Arpaisten 
reitillä on yhteensä 800-
900 metriä pitkospuita. Vä-
liveden reitillä on noin 100 
metriä pitkospuita ja soras-
tettua reittiä 250 metriä.
 Liikuntapaikkojen hoitaja 
Reijo Suoverinaho muiste-
lee, että Ohrakosken mat-
kalla on jo aiemmin tehty 
2,5 kilometriä sorastusta, 
jota tosin ei ole yhtenäisel-
tä matkalta.
   Tienylityssiltoja on pel-
kästään Väliveden reitillä yli 
50. Kun otetaan Arpaisten 
reitti mukaan, sielläkin niitä 
on tehty yli 20.
   -  Kun aikaisemmat sil-
latkin lasketaan, näiden 
kolmen reitin alueella sata-
kunta siltaa, jotka on raken-
nettu, laskee Kivinummi.
   Vaikka hanke olikin Äh-
tärin liikuntapalveluiden 
hallinnoima, niin tärkeässä 
roolissa ovat olleet ähtäri-
läiset yrittäjät, joiden mu-
kana on saatu paljon pai-
kallista osaamista.

   -  Saimme monia yrityksiä 
mukaan ostopalvelun kaut-
ta. Tässä on ollut sellainen 
yhdessä tekemisen meinin-
ki, mikä on loistava juttu, 
sanoo Janne Kujala.
   Hänen mukaansa erityisen 
suuren kiitoksen ansaitse-
vat maanomistajat. Ilman 
heidän myötämielisyyttään 
reitit olisivat jääneet teke-
mättä.
 
        Ahkeraan käyttöön

   Nyt, kun reitistöjä on saa-
tu parannettua, toiveissa 
olisi, että reittejä käytetään 
ahkerasti. Koska reittien 
valikoima on laaja, kaikille 
löytyy vaihtoehtoja.
   Kujalan mukaan myös pa-
laute reiteistä on erittäin 
tärkeää. Reittejä paranne-
taan ja kehitetään edelleen 
resurssien mukaan.
   Väliveden reitti on talviul-
koilureittireitti, mutta ei 
mikään baana ja on ainoita 
näillä seuduilla näin pitkä-
nä. Jos Ula-mastolta lähtee 
liikkeelle, kokonaismatkaksi 

kertyy noin 30 kilometriä. 
Viime talvena tämä reitti 
oli ensimmäistä kertaa kun-
nolla käytössä, ja reitillä oli 
paljon liikkujia.
  -Toivomme, että koko 
perheen voimin lähdetään 
liikkumaan. Vaikka on pit-
kiäkin osuuksia, voi aina 
pientä pätkää kävellä ja 
välillä vaikka syödä eväitä, 
selvittää Kujala.
  Kimmo Kivinummi koros-
taa sitä, että retkeilyreiteil-
lä ja taukopaikoilla ei saisi 
tehdä ilkivaltaa ja kaikki, 
mitä sinne viedään, pitää 
tuoda poiskin, niin roskat 
kuin juomatölkitkin.
   Pyöräilijät uskovat, että 
heillä on koko 30 kilometrin 
matkalla on selvää ajoreit-
tiä, mutta joskus pyörän-
selästä joutuu nousemaan 
poiskin.
  -  Reitillä on pehmoisia 
paikkoja, jyrkännepaikkoja 
sekä kivikoita. Näin pitkäl-
le reitille ei ole niin paljon 
varoja käyttää, että niistä 
kaikista päästäisiin, sanoo 
Kivinummi.

  -  Jos jostain kohdasta ei 
pääse ajamaan, pyörä ote-
taan kantoon. Myös toiset 
ihmiset on syytä ottaa huo-
mioon.
  Reiteillä on liikuntapaikko-
jen hoitaja Miikka Koskisen 
mukaan hyviä taukopaik-
koja. Useilla laavuilla on 
polttopuita. Suoverinaho 
muistuttaa, ettei pidettäisi 
kovaa tulta, etteivät ko-
takeittiöiden pohjat kulu 
puhki. Arpaisten kämppä 
kuuluu Metsähallitukselle, 
samoin sen puuhuolto.
   Hankkeessa on tehty hy-
vää yhteistyötä Kuuden 
tähden reitistön kanssa. 
Paja 66 on tehnyt reiteille 
karttatauluja.
  Reiteistä löytyy lisätietoa 
visitahtari-sivustolta. Sivus-
tolle tulee esille karttoja tu-
lostettaviksi sekä sähköiset 
kartat saa outdooractive-
sovelluksen kautta.
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Kari Härkönen mittaa ainesosia punamaalia var-
ten. Vierellä katselivat Taru Pekkala ja Eija-Liisa 
Härkönen. Kuva: Maiju-Riikka Vuorimäki 

Aivan nuorillekin siirtyi punamullankeiton oppeja, 
kun ruispuurokattilaa hämmensi Matilda Vuori-
mäki ja taaempana olivat kattilan ääressä ahke-
roimassa Väinö Collin ja Esa Leppävuori. Väriaine 
lisättiin puuroon. Kuva: Maiju-Riikka Vuorimäki

Kotiseutuneuvos Liisa Tallbacka jakoi 
punamaalin keittämisen perinnettä ja 
tietoutta muun muassa Kari Härkösel-
le, jonka vieressä istui.

Ähtärin museolla maalat-
tiin ruotusotamiehen aitta 
loppuun. Edellisenä per-
jantaina oli keitelty puna-
maalia. Kun aurinko paistaa 
talomuseon julkisivuun, 
senkin maali oli rapistunut 
ja myös sitä aloitettiin maa-
laamaan.
   Ruotusotamiehen aitan 
etuseinää oli maalattu jo 
edellisenä kesänä, mutta 
muut seinät jäivät. Maalit 
loppuivat, sillä yläosat ha-
luttiin saada valmiiksi maa-
lattua tallirakennuksesta.
  Edellisenä kesänä oli tehty 
samanlainen sadan litran 
satsi punamaalia museolla. 
Nyt sitä oli valmistamassa 
kuuden hengen porukka.
  - Mestarit, Liisa ja Severi 
Tallbacka siirsivät osaamis-
ta minulle ja Taru Pakkalalle 
ja sanoivat, että seuraavan 
kerran meidän pitää osata 
tehdä itse. Nyt me teimme-

Punamaalin teon perinnettä eteenpäin

kin punamaalin Tarun kans-
sa pääkokkeina, sanoi Kari 
Härkönen.
   Hyvin Härkösen mukaan 
muistettiin, miten puna-
maalin valmistus viime 
vuonna meni ja hyvin sujui 
keitteleminen. 
    -  Kun seuraavan kerran 
teemme, olemme vielä pa-
rempia, hän miettii.
   Maiju-Riikka Vuorimä-
ellä oli lapsiaan mukana. 
He viihtyivät punamullan-
keitossa erinomaisesti ja 
seurasivat ruispuuron teke-
mistä, ja Matilda kävi myös 
kauhan varteen.
   Tallbackat saapuivat maa-
lauspaikalle ja toivat pens-
seleitä. Kun kotisseututaloa 
maalataan, siihen tarvitaan 
seuraavaksi nosturia, jotta 
yläosakin saadaan maalat-
tua.
   Kotiseututalon julkisivu 
pitää olla maalattuna juh-

lien aikaan. Ähtäri-Seura 
nimittäin juhlii 6. elokuuta 
75-vuotispäiviään.
  Kotiseutuneuvos Liisa Tall-
backa laskee, että kotiseu-
tutalo on paljon tätä van-
hempi, täyttää 250 vuotta. 
Rakennus on vuodelta 
1772.
    Kotiseutumuseota ei 
ole rakennuksena siirretty 
mistään, vaan se on koko 
historiansa ajan seisonut 
nykyisellä tontillaan, sa-
moin tallirakennus. Kari 
Härkösen isovanhemmat ja 
isovanhempien isä on asus-
tanut tässä kotiseututaloksi 
sittemmin muutetussa ra-
kennuksessa.
   Nyt katsotaan, miten ko-
tiseututaloa varten maali 
riittää. Punamaalia tehdään 
ensi kesänäkin ja maalauk-
sia jatketaan.

Laura Tempakka ja Elli Jaakkola maa-
lasivat vanhaa ruotusotamiehen 
aittaa, jonka maalaukset aloitettiin 
jo viime kesänä ja nyt jatkettiin, kun 
saatiin uutta punamultaa.
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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

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!

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

KUORTANEEN KANSALLISET SENIORIT RY, Perinteiset Seniori-Lä-
tyt taas tarjolla Kuhinoilla 22-23.7. Tervetuloa nauttimaan lätyistä  
ja hyvästä seurasta teltalle OmaSp:n edessä.

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!

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 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.

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. 

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. 
ELOKUUN PÄIVÄRETKI 14.8.2022 Pirunpesälle, Alpon Savannille 
ja Kammikylään Nummijärvelle. Lähtö Kuortanehallilta klo 8:20, 
Töysätalolta klo 9:00, Tuuri OmaSp klo 9:15ja Alavuden linja-
autoasemalta klo 9:30. Aamukahvit juodaan matkalla. Juusto-
portilta kävely Pirunpesälle matka noin 7km. Linja-auton kyydis-
sä pääsee Pirunpesälle. Sieltä jatketaan Alpon Savannille, jossa 
kenttäruokailu. Viimeisenä kohteena Kammikylä. Matkan hinta 
35€ kerätään autossa. Hinta sisältää matkat, kahvin ja ruokailun. 
Tervetuloa yhteiselle päiväretkelle! Järjestää Töysän Talsijat ry ja 
Kuortaneen Latu ry. Ilmoittautumiset 11.8.2022 mennessä Mark-
ku puh. 0400 262 574, Jussi puh. 0400 366 351 tai Ulla-Riitta puh. 
050 350 8325 

TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 21.7 Ponnenjärven lintutor-
nille. Lähtö Töysän torilta klo 19.00. Tied. Markku Akonniemi 
0400262574
Alavuden Eteläpään maa- ja kotitalousnaiset. Jalkojenhoitoilta 
Sapsun kylätalolla to 28.7. klo 18.  Mukana Mirja Potila ja Virpi 
Huhta. Kahvittellaan ja laitetaan jalat kesäkuntoon. Tervetuloa ! 

Sapsalammin kyläyhdistys ry SIIKINNIEMEN RANTALAVA, Virtain-
tie 1774, Sapsalampi. 23.7. klo 20-01 lavatanssit Nelijäntähären 
Band. 26.7. päivätanssit klo 13-17 Duo Airi Hautamäki & solisti 
Mikko Niemelä. Kahvio ja olutterassi, maksut: kortti ja käteinen. 
www.sapsalampi.fi Tervetuloa!
Eläkeliiton Töysän Yhdistys: Muistathan, että TOHNIN TOUHUTE-
ATTERIIN ”Loma maatilalla” TÄNÄÄN KESKIVIIKKONA 20.7. klo 19. 
Eläkeliiton Töysän yhdistyksen jäsenet saavat lipusta ALENNUSTA 
5 € näyttämällä tämän vuoden maksetun jäsenkortin.

POLLARI-KATTELUS KALASTUSSEURA; sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään kylätalo Kolmiapilassa 8.8.2022 klo 18.00. Esillä 
sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen alussa kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa. Johtokunta

Kuortaneen metsästysseura ry sääntömääräinen kesäkokous 
28.7.2022 klo 18:00 Kuortaneen kunnantalolla. Asialistalla sään-
tömääräiset asiat ja metsästysseuran sääntömuutoksen ensim-
mäinen esittely. Tervetuloa! - Johtokunta-

Pollarin metsästysseura ry. Sääntömääräinen kesäkokous seuran 
majalla su 31.7.2022. klo 19.00 Käsitellään sääntömääräiset asiat 
ja hallituksen jäsenvalinta. Johtokunta kokoontuu tuntia aikai-
semmin.

Perinteinen PAAVONPOLKU tapahtuma Taipaleen kentällä 
to.28.07.2022. Lähtöaika lenkille 18-19.00. Myynnissä makkaraa 
ja rinkulaa. Mehutarjoilu. Arvontapalkinnot. Tervetuloa!

APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

Tule kannustamaan APV voi� � n!

Suomenselän Invalidit ry: perinteinen pihajuhla (sateella sisä-
juhla) su 7.8. klo 13 Saavutuksessa, Leppävuorentie 11, Ähtäri. 
Grilli kuumana, arvontaa ja musiikkia. Jäsenetuna elo-joulukuus-
sa 20€:n hyvitys jalkahoidosta. Yksi kerta/hlö. Kuitti Esalle 050 
4640398. 

Tervamartat ry Kuhinoilla Tervamarttojen teltalla perinteisellä 
reseptillä keitettyä kaljavelliä. Hinta 6 €/annos, käteismaksu. Ota 
kotiin vietävälle kaljavellille mielellään oma astia mukaan, Terva-
marttojen rasioista veloitus 1 euro/kpl. Tervetuloa herkuttele-
maan!ALAVUDEN ELÄKKEENSAAJAT PÄRNYN MATKA 28.8.-3.9.2022 

MAKSU PAKKALAN TOIMISTOON 29.7. MENNESSÄ HINTA 439 € 
HLÖ 2 HENGEN HUONEESSA ,HUOM TOIMISTO AVOINNA  KLO 
10 – 15.

NIEMI-HUKKALAN METSÄSTYSSEURAN Kesäkokous La 23.07.2022 
klo 10:00 kämpällä. Johtokunnankokous klo 9:00. Kokouksen jäl-
keen Haulikko harjoitukset Länsipuolen radalla. Tervetuloa. 

Patiskan Metsästysseuran varsinainen kesäkokous pidetään sun-
nuntaina 31.7.2022 klo 19:00 Patiskan majalla osoitteessa Länsi-
rannantie 816, 63130 Mäyry. Esillä sääntömääräiset asiat, ohje-
säännön muutos ja päätös lahtivajan uusimisesta. Tervetuloa.

Suomenselän Samoilijat ry järjestää jäsenilleen RUSKAMATKAN 
Saariselän Tievatuvalle la – la 3.-10.9.2022.  Majoitus Retkitievan 
3 – 4 henkilön huoneissa. Matkan hintaan kuuluu kuljetus, ma-
joitus, aamupala, retkieväät, päivällinen, sauna ja liinavaatteet. 
Matkan hinta määräytyy lähtijöiden mukaan.  Lisätiedot ja sitovat 
ilmoittautumiset 30.7.2022 mennessä sähköpostilla ullasisko.toi-
vonen@pp.inet.fi tai puh. 040 7217 505. Ilmoittakaa mahdolliset 
ruoka-aineallergiat varauksen yhteydessä. Matka toteutuu, jos 
lähtijöitä on vähintään 15 henkilöä.  Kts facebook @suomense-
lansamoilijat.

APV-historian ensimmäinen
pelinumeron jäädytys

Olympiamitalisti Saila Saari

Huutokaupassa Pekka Tuokkolan 
ja Petri Kontiolan pelipaidat, 
Pekan maski ja maila MM-kisoista

Pelaajatapaaminen 
ja nimmarien jakoa

Tapahtuman tuotto 
APV juniorijääkiekon hyväksi 
Lisätietoa: apv.fi/jaakiekko

LIPUT 20€
Myynnissä Urheiluaallossa

L A U A N T A I N A  3 0 . 7 .  K L O  1 4 : 0 0

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!
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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

Kisoissa saattaa nousta melkoisia vonkaleita kuten tässä-
kin. Kuva: Samuli Rahikainen.

Heinäkuun 30. päivä jär-
jestetään Jigi Cup Open 
kalastuskilpailu, jossa 
osallistujat voivat kalastaa 
valitsemissaan vesistöis-
sä ympäri Suomen eli voit 
osallistua kaveriporukalla 
tai perheen kesken vaikka 
omalta mökkirannaltasi. 
Joki, järvi, lampi, meri, kaik-
ki ovat sallittuja. Kilpailuai-
ka on kello 8.00–20.00 väli-
senä aikana.
    Vähimmäisvaatimukse-
na on, että joukkueella on 
käytössään vene sekä täysi-
ikäinen kapteeni. Veneessä 
tulee kalastaa vähintään 
kaksi henkilöä ja maksimis-
saan kolme henkilöä.
  Mikä on Jigi Cup? Jigi Cup 
on rento, kaikille avoin vie-
hekalastuskilpailu. Nimen-
sä mukaisesti Jigi Cup oli al-
kujaan jigivälinein käytävä 
kilpailu, joka vuonna 2016 
muuttui yleiseksi vapaka-

Jigi cup Open vaikka 
mökkijärveltäsi

lastuskilpailuksi. Nykyään 
kilpailussa sallitaan kaikki 
vapakalastusmuodot.
Kilpailukalat sekä niiden 
alamitat: Ahven-5kpl-25-
cm, kuha-2kpl-45cm, 
hauki-1kpl-60cm. Saadut 
kalat kuvataan virallisen 
mittalaudan päällä, kuva 
ladataan kisaohjelmaan ja 
lähetetään
tulospalveluun. Tämän jäl-
keen kala vapautetaan.
    Kolme parasta joukkuetta 
palkitaan saatujen kalojen 
yhteispituuden mukaan.
   Kilpailuun ilmoittaudutaan 
Tarrat24-verkkokaupan 
kautta täyttämällä tiedot 
sekä maksamalla mittatar-
ra-setti. Tämän jälkeen voit 
tehdä ohjeiden mukaisesti 
profiilisi, joukkueesi ja käy-
dä liittymässä kilpailuoh-
jelman kautta joukkueesi 
mukaan kilpailuun.
    Lisätietoja kilpailusta voit 

katsoa osoitteesta www.ji-
gicup.com
     
Syksyllä Ähtärissä
   
   Syksyllä 24.9 Ähtärissä 
järjestetään Jigi Cup Kuha 
SM. Nyt heinäkuussa järjes-
tettävä Open-kisa on hyvää 
harjoittelua syksylle.
    Jigi Cup Kuha SM 2022 
järjestetään Ähtärinreitin 
vesistöissä 24. syyskuuta. 
Kilpailukeskuksena toimii 
Saunaravintola Kiulu, ja 
kilpailijoiden majoituksen 
hoitaa kisakeskuksen naa-
puri Hotelli Mesikämmen.
    Illalla kovan kilpailun 
päätteeksi, voivat osallistu-
jat ja tukijoukot jatkaa juh-
limista Hotelli Mesikämme-
nessä sijaitsevalla Ä-klubilla 
aamuyöhön saakka.
   Voit lukea myös tästä ta-
pahtumasta lisää www.jigi-
cup.com
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Tilamyymälässä on kaupan paljon muutakin kuin mansikoi-
ta, muun muassa mansikkahilloa ja -limonadia sekä man-
sikkamehua.

Tilamyymälässä oli äitinsä Katariina Riihon kanssa myös 
Riihojen pieni Taimi-tytär.

Heikki Riiho sanoo, että satokausi on ollut hyvä sateisiin 
saakka. Silloinkin oli välillä poutaa, joten mansikoita pääs-
tiin noukkimaan, tuonakin aamuna jo neljältä aamulla.

Shamira Lindeman laitteli juuri tulleita mansikoita laatik-
koihin. Kuvausaikana oli kuumin mansikkasesonki, mutta 
mansikoita riittää vielä.

Tuona päivän satoi, mutta ei 
vielä neljältä aamulla. Niin-
pä Riihon tilan mansikan-
poimijat Tuurissa riensivät 
jo aamuneljältä poimimaan 
mansikoita. Mansikoiden 
kuumin sesonki alkaa olla 
ohi. Mansikoita Riihon ti-
lalta riittää vielä myyntiin. 
Poimijat ovat varhain muu-
toinkin liikkeellä, jotta os-
tajille saadaan tuoretta ja 
hyvää mansikkaa.
  Viime viikon loppupuolel-
le näytti sateiselta, mutta 
muutoin mansikkakausi on 
ollut hyvä, helteinenkin. 
Kausi alkoi heinäkuun alus-
sa, eikä sateista ole tähän 
asti ollut kiusaa.
  -  20-25 astetta lämmin-
tä on hyvin optimaalinen 
mansikalle. Tätä lämpötilaa 

Riihon tilalla riittää vielä mansikoita

on riittänyt ja on luvassa 
tällä viikolla puolestavälistä 
viikkoa. Mansikat ovat ol-
leet hyvälaatuisia.
  Tällä hetkellä heillä on vil-
jelyksessä mansikkaa reilut 
kuusi hehtaaria. Näin man-
sikoita on saatu riittämiin, ja 
tilamyymälässä Riihontiellä 
kävikin runsaasti mansikan-
hakijoita, vaikka ulkona jo 
sataa tihuutti. Tilamyymälä 
on näin mansikka-aikana 
avoinna joka päivä.
  Sen verran on poutaisia 
jaksoja välillä, että mansi-
koita saadaan noukittua. It-
sepoimintaa tilalla on ollut 
10. heinäkuuta lähtien, ja 
mansikoiden poimijoita on 
ollut runsaasti.
  Katariina ja Heikki Riiho 
palvelivat asiakkaita. Heitä 

tulee vähän pitemmästäkin 
matkasta, kuten Aila Kivi-
maa Kuortaneen Mäyrystä. 
Luonnollisesti myös run-
saat Tuurin turistit löytävät 
tämän mansikkapaikan hel-
posti.
   Kaupan on marjoja 4-5 
kilojen laatikoissa. Syömä-
marjoja on vähän pienem-
missä rasioissa ja mehumar-
joiksi pieniä mansikoita.
   Kun mansikoita on vähän 
erilaisia lajikkeita, satokausi 
jatkuu vielä. Poimijoita on 
ollut Riihon tilalla viitisen-
toista.
  Tilamyymälän vierustalla 
määkii lampaita, joka kiin-
nostaa lapsiperheitä, kun 
lampaita ei joka paikassa 
näy. Tilamyymälässä on 
kaupan paljon muutakin, 

muun muassa lihasäilykkei-
tä ja mansikkalimonadia. 
Myynnissä on Alavuden Öl-
jynpuristamolla puristettua 
rapsiöljyä, joka on tehty Rii-
hon tilan omasta rapsista.
  Myymälän pakastimessa 
on runsaasti lampaanlihaa 
eri vaihtoehtoina, niin karit-
sanlihana kuin jauhelihana-
kin. Näitä on myynnissä läpi 
vuoden. Kun tilamyymälä 
sulkeutuu, ovet avautuvat 
lampaanlihan ostajille soit-
tamalla. 
  Joukko pehmoisia lam-
paantaljoja on yhdellä or-
rella. Niitä menee kesällä, 
mutta erityisesti joulun ai-
kaan.

Riihon tilan mansikoita myydään muun muassa 
tilamyymälästä Riihontieltä. Asioimassa oli kuor-
tanelainen Aila Kivimaa, ja esittelemässä ja myy-
mässä olivat tilan isäntä Heikki Riiho sekä Shami-
ra Lindeman.


