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Lehti VELOITUKSETTA kotiisi - EI TILAUSMAKSUJA - LAAJALEVIKKI

 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
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Perjantai   29.7.           Olavi, Olli, Uolevi, Uoti

Lauantai  30.7.             Asta

Sunnuntai  31.7.           Helena, Elena 

Maanantai  1.8.            Maire

Tiistai  2.8.                      Kimmo

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  27.7.        Heidi

27 Heinäkuu     2022        04:29                      22:34 

28 Heinäkuu     2022        04:32                      22:31 

29 Heinäkuu     2022        04:35                      22:28  

30 Heinäkuu     2022        04:38                      22:25 

31 Heinäkuu     2022        04:41                      22:22 

01 Elokuu          2022        04:44                      22:19 

02 Elokuu          2022        04:46                      22:16 

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    28.7.              Atso 

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

-50%-50%

-50%-50%
-50%

AURINKOLASIT

HEINÄKUUSSA
avoinna

RILLIALE

tai

tarjoukset voimassa 
14.8.22 saakka

VIELÄ EHTII N  LOPPURYTINÖILLE!

-50%-50%

-50%-50%-50%

KEHYKSET LINSSIT

-20%-20%

-20%-20%-20%

-30%-30%

-30%-30%-30%
Aina

 ILMAINEN 
optikon 

näöntarkistus 
silmälasien 

ostajalle

Älä anna pahan voit-
taa itseäsi, vaan voi-
ta sinä paha hyvällä.

Room. 12:21

       RUKOILE.

Rukoile aamuin ja illoin,
rukoile kesken päivänkin .
Asiat Herralle aina vie,
pyydä: Tasoita eteeni tie.
Päivä monesti touhuinen,
siksi Herra,apuas tarvitsen.
Rukoukseen aikaasi anna,
kaikki huolet Hälle kanna.
Herrasi korva kuuntelee,
Hän myös tänään suojelee.
Tarvitsen tänään auttajaa,
joka askeliin varjelijaa.
Siksi kädet ristiin vie,
muista aina rukouksen tie.
Illoin tuon taas kiitoksen,
kun olit Herrani armoinen.
Varjelus on valtavaa,
jos Herra saa johdattaa.
Kulje päiväsi rukoillen,
Kaikki hetkesi kiitellen.  

     Alli Kulju       16.7.-22 

Illan houseband on tänä kesänä Ziggy Beat Band suoraan Pohjois-Jamaikalta Runaway 
Bayn kaupungista kotoisin soittajin ja solistein. Kuva: Suninsalmi Soi

Suninsalmi Soi-lähimusiikin 
festivaali järjestetään jäl-
leen heinäkuun viimeisenä 
lauantaina 30. heinäkuuta. 
Lehtimäen Suninsalmella 
kuullaan monenlaista live-
musiikkia koko iltayöhön 
saakka.
    Tapahtuma järjestetään 
kuudetta kertaa nykymuo-
dossaan. Tänä vuonna lan-
seerataan, todennäköisesti 
ensimmäisenä koko maail-
massa, slogan ”lähimusiikin 
festivaali”, koska se kuvas-
taa järjestäjien mukaan ta-
pahtuman luonnetta erin-
omaisesti.
   Ideana on, että esiintyjil-
lä tai jollain kokoonpanon 
muusikolla tulee olla jokin 
side Lehtimäelle, vaikka sit-
ten löyhempikin, ja kaikki 
illassa on itse tehtyä sekä 
lähellä tuotettua ilman iso-
ja organisaatioita taustalla.
    Tapahtuma antaa alueen 
musiikintekijöille tilaisuu-
den tuoda osaamistaan 
esille oman lähialueensa 
yleisölle ja samalla tavata 
rennoissa tunnelmissa myös 
muita musiikintekijöitä alu-
eelta ja luoda uusia kontak-
teja. Iltaa ovat tukemassa 
Lehtimäen Osuuspankki ja 
Alajärven kaupunki/Pentti 
Moision rahasto.
   Tapahtuma on kaikille 
avoin ja maksuton. Yleisöä 
toivotaan paikalle rennossa 

Suninsalmi Soi lähimusiikin festivaalina
picnic-hengessä. Mukaan 
kannattaa pakata vaikka-
pa viltti tai retkituolit sekä 
eväskori ja tulla nauttimaan 
illan tunnelmasta.
    Tapahtuman järjestelyistä 
vastaavat yksityiset harras-
tajat Pertti Ojalan ja Heikki 
Jokiahon johdolla.
  Illan houseband on tänä 
kesänä Ziggy Beat Band 
ikään kuin suoraan Pohjois-

Jamaikalta Runaway Bayn 
kaupungista.
   Ohjelman aloittaa kello 
18 Cembalo ja jatkaa Aa-
tos Vesala. Sitten esiintyvät 
J&CoDuo, Ville Kuuppelo-
mäki &Ziggy Beat Band, 
Sanna Salo & Ziggy Beat 
Band ja sitten odotettu Ant-
ti Tammilehto & Urkki Nie-
mi & Esa Haapajoki.
   Illan toiseksi viimeinen yh-

tye on Matkalaukkumiehet 
ja illan päättää vahvistetul-
la juhlakokoonpanolla vain 
tämän kerran CC/RC.
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Kömmelin terassi saatiin valmiiksi, 
samoin ikkunapääty, joten oli aika 
hetkeksi istahtaa Aki Hiipakan ja Mii-
ka Kesäniemen ja vierustalla käveli 
Juhani Haaparanta.

Miika Kesäniemi ja Ari Yhtiö katselivat 
metsään päin, josta yksi iso kuusi oli kaa-
dettu tarkalla mittauksella oikeaan suun-
taan.

Yhteispelillä se sujuu Juhani Haaparan-
nalta ja Aki Hiipakalta.

Kömmeliä on laitettu ahkerasti kesällä joka torstai-ilta. Te-
rassi tuli valmiiksi viime torstai-iltana ja sitä olivat laitta-
massa Juhani Haaparanta ja Aki Hiipakka sekä työmaata 
oli tullut katsomaan Ari Yhtiö. Nuorisotila Kömmeli on val-
miina koulujen alkuun.

Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Ari Ha-
kola näytti iskumallia, kun tuohon koh-
taan vielä tyhjään tilaan tulee nyrkinis-
kukone, joka mittaa iskua.

Kohta se on valmis, Ha-
kojärven kyläyhdistyksen 
Kömmeli, nuorisotila. Sitä 
on joka torstai-ilta kesän 
mittaan tehnyt ahkeras-
ti miesporukka, joka sai 
viime viikon torstai-iltana 
terassin valmiiksi ja Köm-
melin seinän päätypellit 
ikkuna-aukkoineen paikoil-
leen. Kömmeli on kylän en-
tinen puhelinkeskus, josta 
muistona oli vielä yksi pu-
helin lattialla.
     Kömmelissä ei ole kovin 
paljon neliöitä, mutta nuo-
ret odottavat tilojen valmis-
tumista kovasti. Tämä on 
siitä erikoinen kylän hanke, 
että siihen on saatu Ely:ltä 
rahoitusta. Moniin kylän 
hankkeisiin varoja on tullut 
Kuudestaan ry:ltä.
  Naapurustosta Erkki Tien-
suu kauppasi entistä puhe-
linkeskusta, joka on hänellä 
ollut lähinnä varastona. Nyt 
noin 16 neliöön on saatu ik-
kuna sekä seinään laitetaan 
ilmalämpöpumppu. Valot 
ovat aivan hyvät, mutta ky-

Hakojärven Kömmeli on pian valmiina

läyhdistyksen puheenjoh-
taja Ari Hakola uskoo, että 
lamput vielä vaihdetaan 
led-valoihin. 
    - Tähän tulee nyrkinis-
kukone, sanoo Hakola, 
joka näytti iskuista mallia. 
Kömmelissä pidetään dis-
koiltoja, sillä sinne saadaan 
kiinteästi diskovalot neljään 
kiskoon ja niiden alle soitti-
mia. Seinien vierustoille tu-
lee käännettäviä istuimia.
  -  Täällä oli paljon paikoil-
laan katossa rautakiskoja, 
puhelinkeskuksen perua. 
   Vielä saadaan uusi lat-
tiapinta. Seinät maalataan 
aurinkoisen keltaiseksi. 
Sisäkaton uusimisesta jou-
dutaan tinkimään, se maa-
lataan.
   Hakola arvelee, että kou-
lujen alkaessa Kömmeli on 
valmiina.

Ahkeria työmiehiä
    
    Tämä oli jo kuudes torstai-
ilta, milloin miesporukka oli 
uurastamassa Kömmelin 

työmaalla. Heidän ei tarvin-
nut edes näyttää ahkerilta, 
kun he olivat sitä. Paikalla 
oli vakioporukkaa: Juhani 
Haaparanta, Aki Hiipakka ja 
paikalle kiirehti vielä Miika 
Kesäniemi sekä tietenkin 
mukana oli Ari Hakola.
   -  Mitä, kun tätä tekee am-
matikseenkin, ei tämä ole 
sen kummempaa, tuumaa 
Juhani Haaparanta.
    Hän sekä Aki Hiipakka 
ovat kirvesmiehiä ja Miika 
Kesäniemi sähkömies, jo-
ten kylältä löytyy talkoisiin 
omasta takaa tekijöitä.
  Terassi on laaja, sitä riittää 
noin 33 neliön verran. Te-
rasseille tulee jatkossa pöy-
tiä ja tuoleja.
  Entinen omistaja, Erkki 
Tiensuu ehätti korjata katon 
siksi, että sen päälle kaatui 
puu. Alun pitäen Kömmelis-
sä oli tiilikatto.
   Muilla kylillä ei ole täl-
laista Kömmeliä. Siihen 
Haaparanta tuumaa, että 
pitäähän jonkun olla suun-
nannäyttäjä.

  Sääsket ja paarmat ovat 
hätyytelleet rakennusmie-
hiä. Ympärillä on puustoa. 
Komea kuusi lähti aivan 
Kömmelin vierustalta.
    - Näet, että tämä on ryh-
mätyötä, eikä tätä olisikaan 
mukava tehdä yksistään, 
sanovat miehet.
   Usein he ovat tulleet 
työmaalle viiden, kuuden 
maissa, ja talkootyöilta on 
venähtänyt puoli yhteen-
toista. Kun laavu on lähellä, 
siellä on paistettu vielä työ-
illan päätteeksi makkaraa.
   Hakojärvelle on saatu pai-
nball-peli välineineen. Ehkä 
kylään perustetaan kerho 
tätä varten. Kiinnostusta on 
Kesäniemen mukaan ollut 
kauempaakin.
   Kömmelille pidetään ko-
meat avajaiset. Taas on yksi 
talkookohde saatu Hakojär-
vellä kohta valmiiksi. Mie-
het vitsailivat, että kyläyh-
distyksen puheenjohtaja 
kehittelee jo jotain uutta.
   Koululle voisi alle 15 000 
asukkaiden kaupungit ha-
kea varoja tietokoneisiin ja 
yhteyksiin. Valokuitu niin 
koululle kuin kylätalolle jo 
tulee.
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Silta-kappaleella aloittivat musiikin 
Asko Ylinen ja Marko Haapamäki.Sillan vihkiäisissä oli paljon yleisöä.

Kansanedustaja Pasi Kivisaari tuumi, että uusi silta 
on ilon päivä kyläkunnalle. Katseet kääntyivät hei-
kossa kunnossa olevaan Hynniläntiehen, jonka tar-
peista kerrottiin kansanedustajalle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Anne Haapa-aho toteaa, että uusi 
Heikkilän silta on osaltaan lisäämässä turvallisuutta. Entisen puisen 
sillan sijasta nyt on painorajoittamaton terässilta.

Nyt ei ole enää painorajoi-
tuksia, kun ylitetään Kuor-
taneella Heikkilän siltaa. 
Aurinko paahtoi kuumasti, 
kun silta vihittiin viime vii-
kon keskiviikkona. Väkeä oli 
runsaasti paikalla, kun uut-
ta siltaa juhlittiin. Kansan-
edustaja Pasi Kivisaari tosin 
totesi, että tekemistä vielä 
riittää, esimerkiksi takana 
menevässä Hynniläntiessä. 
Hynniläntien korjaustar-
peesta muistutti myös tek-
nisen lautakunnan puheen-
johtaja Antti Yli-Hynnilä.
  Kivisaari sanoi, että tie-
asiat ovat yleensä monen 
mutkan takana. Siksi hän 
kertoi kantavansa ylpeyt-
tä, että Rantala-Heikkilän 
tietoimikunta on toiminut 
taustalla ja ollut asiassa 
aloitteellinen. Heikkilän 
kylä on tyylikäs, maatalous-
valtainen alue, ja uusi silta 
mahdollistaa maatalousko-
neilla sillan ylityksen.
   -  Silta, ehkä joskus oi-
kukkaastikin tulvivan Lapu-

Heikkilän silta on nyt painorajoitukseton

anjoen ylle ei ole mikään 
helppo ja yksinkertainen 
tehtävä, jossa laatua ja 
osaamista tarvitaan, sanoo 
Kivisaari, joka kertoo ole-
vansa ylpeä Kuortaneesta 
osin lapsuuden ja nuoruu-
den yleisurheiluvuosien 
takia ja myös siksi, että hän 
on monet kesät viettänyt 
heidän kesäpaikassaan Län-
sirannalla.
   -  Silta symboloi siirtymää 
yhdestä elämänvaiheesta 
toiseen. Aikansa palvellut 
puusilta sai väistyä ja tilalle 
tuli nähtävillä olevat teräs-
rungot. Siltarakentaminen 
viestii aina esteiden ylittä-
mistä ja ongelmaratkaisu-
kykyä eli yhteistä tahtoa, 
mistä Kuortane on tunnet-
tu.
   Hän oli iloinen siitä, että 
perustienpidon määräraho-
ja on korotettu vuositasolla 
300 miljoonalla eurolla. 
Näin teiden ja monien sil-
tojen korjaushankkeita on 
pystytty aloittamaan, ja 

tämä näkyy myös maakun-
nissa. Myös yksityisteiden 
määrärahoja on ollut ja-
ossa. Korjausvelan kanssa 
ollaan kuitenkin jatkuvasti 
helisemässä.
   Kivisaari oli vielä illalla 
tervahaudan sytytystilai-
suudessa kunnan isäntien 
seurassa. Nyt kuitenkin 
mentiin ”sillan yli, että hei-
lahtaa”.

Lisää turvallisuutta

    Kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Anne Haapa-
aho avasi juhlallisen tilai-
suuden ja muistutti, että 
tätä ennen on kunnostettu 
Kärpän silta ja Sarvikkaan 
silta. Ne ja nyt valmistunut 
Heikkilän silta parantavat 
oleellisesti turvallisuutta, 
kun ylitetään Lapuanjokea.
   -  Heikkilän silta sitoo ky-
län yhteen ihan uusilla mah-
dollisuuksilla. Esimerkiksi 
se mahdollistaa maatalou-
den sekä muun lähialueen 

yritystoiminnan sekä yh-
teistyön molemmin puo-
lin jokea puhumattakaan 
vapaa-ajan liikuntamahdol-
lisuuksista, toteaa teknisen 
lautakunnan puheenjohta-
ja Antti Yli-Hynnilä.
   Hän muistutti, että uusi 
silta antaa kulkuyhteyden 
kantatie 66:lta Hynnilän-
tielle.
  - Kuten me kaikki tiedäm-
me, Hynniläntie suorastaan 
huutaa kunnostusta, joten 
Hynniläntie on varmasti 
yksi seuraavista tiehank-
keista, johon valtion pitäisi 
kohdentaa uusia määrära-
hoja, sanoo Yli-Hynnilä. 
   Rakentajan puheenvuo-
ron esitti työpäällikkö Ari 
Välimaa Kreatesta. Hän 
selvitti sillan rakentamisen 
historiaa. Vanhan puusillan 
purkamisessa ei mennyt 
kuin päivä.
  Välimaa muistaa päivän 
hyvin, 6.4, kun kovassa lu-
mimyräkässä ajettiin run-
koa rantaan. Hänellä on 

projekteja ympäri maan, 
mutta oli itse paikan päällä 
ja liukastui. Käsi lähti pois 
paikalta.
  Toukokuun loppuun saa-
tiin silta valmiiksi. Välimaa 
kiitteli Petri Rantalaa, joka 
antoi hyvät tilat ja sähkön 
sekä Hannu Heikkilää, josta 
on ollut iso apu siltatöissä.
      
800 000 euron silta

   Lapuanjoen ylittävästä 
Heikkilän sillasta tehtiin 
vuonna 2018 kuntoarvio, 
jonka perusteella
päädyttiin uuden sillan ra-
kentamiseen. Sillan suun-
nittelutyön on toteuttanut 
Vahanen Suunnittelupal-
velut Oy, ja rakentajana on 
toiminut Kreate Oy. Uusi 
silta on rakennettu syksyn 
2021 ja kesän 2022 välise-
nä aikana.
     Rakentamisen rahoitus 
on toteutettu Etelä-Poh-
janmaan Elinkeino-, liiken-
ne- ja

ympäristökeskuksen (val-
tionavustus 75 prosenttia 
ja Kuortaneen kunnan (25 
prosenttia) välisenä yh-
teistyönä. Aloitteen sillan 
uudistamiseen ja valtion-
avustuksen hakemiseen on 
tehnyt Rantala-Heikkilän 
yksityistien tiekunta. Yh-
teensä uuden sillan kustan-
nukseksi muodostui noin 
800 000 euroa ilman arvon-
lisäveroa.
   Vanhan sillan 4 tonnin 
painorajoitteisuuden sijaan 
uusi silta on painorajoit-
tamaton ja edistää kulkua 
joen yli molempiin suun-
tiin.
    Siltajuhla ei olisi ollut mi-
tään ilman musiikkia, jonka 
aloituskappaleeksi Asko 
Ylinen oli valinnut Katrii-
na Honkasen alun pitäen 
esittämän Sillan, joka oli 
saanut vähän uudenlaista 
sanamuotoa. Ylistä säesti 
Marko Haapamäki.

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Annu Ridanpää-
Taittonen ja kansanedustaja Pasi Kivisaari saksivat 
vihkiäisnauhasta sopivia pätkiä yleisölle. Nauhaa 
pitelemässä oli lisäksi kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Anne Haapa-aho ja kunnanjohtaja Teemu Puoli-
joki. Nauhaa pitelivät päistä kiinni Hannu Heikkilä ja 
Arto Ojala.
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Niila Kiviniemi näytti uutta tuotetta, 
joka oli tervasiirappi. Tervankusta oli 
kaupan muun muassa suihkepullos-
sa. 

Lionsveljien yhteis-
kuvassa eivät olleet 
käsiohjelmien myyjät 
Pekka Kuusisto, Mika 
Hautaniemi ja Jussi 
Ala-Honkola, joilla ei 
ollut enää tuona het-
kenä kuin muutama 
käsiohjelma jäljellä 
tuhannesta.

LC Kuortaneen presidentti Raimo Kal-
lioniemi kertoi kynään nojaten, että 
lionsjärjestö on hyväntekeväisyysor-
ganisaatio.

Päivikki Keisala kiirehti Iltalian Viareggiosta kuvaamaan ja 
todistamaan tervahaudan palamista. Isällä, Aulis Keisalal-
la on pitkät kokemukset Kuortaneen tervahaudoista.

Kuortaneen kunnan kesäsomettaja Merja Tuukkanen jutut-
ti lapualaisia Päivi ja Antti Kangasta, jotka siirtyivät terva-
haudalta kesämökille Mutkankylään. Heidän mielestään 
tunnelma oli hyvä ja keli sopiva. Heille tämä oli kolmas 
kerta.

Tervasiira Rauno Laitila selvitti 
yleisölle tervahaudan syttymistä 
tervahaudan päällä.

Esko Hietakangas on jo konkari tervanpoltossa ja varmisteli 
isolla kepillä, että tuli alkoi palaa itse haudassa.

Jani Ylimäki ja Mika Vihma olivat 
laittelemassa tervahaudan ympärille 
helposti syttyvää puuainesta.

Tässä suurin osa LC Kuor-
taneen veljistä, jotka osal-
listuivat tervahaudan 
polttoon. Klubissa on 33 
jäsentä

Arviolta peräti 1 500 hen-
keä oli todistamassa Kuor-
taneen Aholankankaalla 
tervahaudan syttymistä 
ja syttyihän se komeasti. 
Kun tervahautapaikka oli 
avoinna koko loppuviikon, 
ja tervahaudalla oli erilaisia 
tapahtumia, voi sanoa, että 
tervahaudalla kävijöiden 
luku saattoi liikkua tuhan-
sissa.
    Kunnanjohtaja Teemu 
Puolijoki sai kunnian avata 
tervatapin perjantaina ja 
siitähän alkoi juosta ensin 
tervankusta ja sitten ehta 
aitoa tervaa, jota myydään 

Tervahaudan polttoa oli katsomassa 1 500 henkeä

Seinäjoen seurakunnalle 
Nurmon kirkon kattoon.
  -  Hyvää iltaa, toivotti ter-
vahaudan päältä tervasiira 
Rauno Laitila ja sai runsaalta 
yleisöltä samat toivotukset. 
Tervahaudan poltti Kuor-
taneen lionsklubin veljet, 
joita on 33, ja kaikki ovat 
jollain tavoin osallistuneet 
tervahaudan polttoon.
   Moniyleisöstä  nosti kä-
den ylös merkiksi siitä, että 
oli ensimmäistä kertaa ter-
vahaudan tapahtumassa. 
Laitila nojasi kynään, joka 
on keskeinen haudalle sii-
tä syystä, että tiedetään, 

että puu palaa tasaisesti eri 
puolilla hautaa.
   -  Kynä päättyy kolmen 
metrin syvyydessä olevaan 
silmään, joka on reikä, jo-
hon terva valuu. Silmästä 
menee putki halssiin ja siel-
lä on kuurna, pitkulainen 
astia, johon terva valuu.
   Päällä oli puolisen metriä 
peiteainesta siksi, ettei ter-
vahaudan saa palaa, vaan 
puuläjä saadaan sellaiseen 
tilaan, että puu hiiltyy, ja 
lämpö menee koko ajan 
keskelle, ja puun pintaker-
roksessa oleva pihka muut-
tuu tervaksi, juoksevaan 

muotoon.   
    Tervaksien ympärillä oli 
miltei puoli metriä puuta, 
jonka veljet sytyttivät. Ai-
van lähellä tervahautaa, 
eturivissä istuvien oli pak-
ko paeta, sillä kuumuus oli 
melkoinen.
  Tervahauta ei saa syttyä 
tuleen ja siitä huolehdit-
tiin, ettei niin käynytkään. 
Lionsklubin väkeä oli kel-
lonympäri vahtimassa ter-
vahautaa. 
  Kuortane on yksi harvois-
ta suomalaisista pitäjistä, 
jossa pääelinkeino on ollut 
tervanpoltto. 

   -  Siitä syystä me lionsklu-
bilaisina olemme halunneet 
vaalia ja jatkaa tätä perin-
nettä, sanoo Laitila.

Lisää nokiottia

      LC Kuortaneen presi-
dentti Raimo Kallioniemi 
asteli Laitilan jälkeen kes-
kelle tervahautaa ja muis-
tutti, että lionsjärjestö on 
hyväntekeväisyysjärjestö. 
Veera Sauna-aho, keihään-
heiton alle 18-vuotiaiden 
Euroopan mestarille luo-
vutettiin ruskea kirjekuori. 
Pieni haastattelunpoika-

nenkin kuultiin.
   Tervahaudalla oli monen-
laista tapahtumaa, lauan-
taina perinnepäivä, jossa 
oli muun muassa sepän 
taontaa ja hevosen kengi-
tystä.
  Usea sai tervakasteen, rus-
kean tervanoen otsaansa. 
Tämän jälkeen oli aito noki-
otta, vaikka ei olisikaan syn-
nynnäinen kuortanelainen.
   Nyt hetimiten ryhdytään 
valmistelemaan jo seuraa-
vaa tervahautaa, joka palaa 
vuonna 2025.
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Kuortaneen Leppälänkyläs-
sä koittavat 13. elokuuta 
Elofestarit. Maamiesseura 
kuskasi non-stoppina väkeä 
traktorilla tervahaudalle.

Tapahtumalavalla lauloi-
vat lauantaina Eläkeliiton 
Kuortaneen yhdistyksen Tu-
palaulajat.

Vapaa-aikavastaava Katja 
Kyllönen ja vapaa-aikasihtee-
ri Jonna Hakala pyörittivät 
onnenpyörää, josta Tomi Väs-
tinsalo voitti tuubin.

Jo toista kertaa karehtimi-
sen kisassa voiton vei Virpi 
Pajula-Nuydens, jolle kun-
niakirjaa ja lahjashekkiä 
oli luovuttamassa Hannu 
Sippola. Kisan juonsi ja kol-
men minuutin aikaa mittasi 
Jorma Pulkkinen. 

Maa- ja metsätalous-
ministeri Antti Kurvinen 
avustajineen sai maistaa 
Tervamarttojen kaljavelliä 
Kuortaneen kunnanhal-
lituksen puheenjohtajan 
Anne Haapa-ahon, kunnan-
johtaja Teemu Puolijoen ja 
kunnanhallituksen varapu-
heenjohtajan Riikka Varilan 
seurassa.  

Kuortaneen Kuhinoilla liik-
kui mukavasti väkeä, vaikka 
lauantaina aamupäivällä oli 
kostea keli, mutta keskipäi-
vällä jo sateet loittonivat. 
Tässä markkinatapahtu-
massa ei tarvinnut jäädä 
nälkäiseksi ja sitä ei teh-
nyt myöskään perjantaina 
maa- ja metsätalousminis-
teri Antti Kurvinen, jolle 
tarjottiin Tervamarttojen 
keittämää kaljavelliä. Vel-
li maistui, mutta ministeri 
totesi, ettei tämä nouse 
hänen ykkössuosikikseen. 
Moni kävi nauttimassa re-
serviläisten keittämää tuh-
tia hernekeittoa.

Kuhinoilla osattiin myös karehtia

  Kuortaneella saa luvan pe-
rästä kadehtia, sillä toista 
kertaa järjestettiin Karehti-
misen SM-kilpailut, joissa 
oli tosin vain kaksi osan-
ottajaa ja hekin jo viime 
kerralla osallistuneita, joita 
silloin oli kolme. Voiton vei 
toistamiseen Virpi Pajula-
Nuydens, joka toisella 
kierroksella sai vain täysiä 
kymppejä tuomaristolta, 
joka koostui kansanedusta-
ja Paula Risikosta, kunnan-
johtaja Teemu Puolijoesta 
sekä KuKun puheenjohta-
jasta Risto Riihimäestä.
    Hyväksi kakkoseksi kilvas-
sa sijoittui Tapani Mikkola. 

Molempia muistettiin lah-
jakorteilla. Pajula-Nuydens 
kyseli, saako hän tulla vielä 
kolmannen kerran, ja ylei-
sö antoi luvan. Lupsakkana 
juontajana toimi jälleen 
Jorma Pulkkinen, joka sanoi 
Arto Ylisen kutsumana käy-
neensä jo 42 vuotta sitten 
ensi kerran Kuortaneella.
  Kuten Terwaviikolle sopii, 
voitto liikeni terva-aiheella. 
Suntiona ja toimistosihtee-
rinä Isonkyrön seurakun-
nassa toimiva tiesi tervat-
tavista paanukatoista ja 
kadehti tervakauppiaiden 
hintoja.
   Risikon lisäksi liikkeellä oli 

markkinoilla muitakin kan-
sanedustajia, perjantaina 
Pasi Kivisaari ja lauantaina 
Mikko Savola, Juha Mäen-
pää ja Janne Sankelo.
   Urheilullisella paikka-
kunnalla Kuhinat avasi sen 
järjestäjän KuKun puheen-
johtaja Risto Riihimäki. 
Juhlapuheen pitäjänä oli 
Olli-Pekka Karjalainen. Pe-
rinteiseen tapaan markki-
nat siivitti matkaan Kuorta-
neen soittokunta.
     
Kojuja entiseen tapaan
   
  Markkinakojuja oli enti-
seen tapaan ja siellä kävijöi-

tä. Kuortaneen kunnalla oli 
oma osastonsa ja KuKu:n 
100-vuotiskirjaa saattoi os-
taa markkinoilta ja sitä on 
myynnissä myös Kuorta-
neen kirjakaupassa.
   Lavalla kävi kunnanval-
tuuston puheenjohtajan 
Annu Ridanpää-Taittosen 
haastattelussa niin poliitik-
koja kuin musiikillisia esiin-
tyjiäkin, joita oli lauantaina 
Canto-kuoro, Eläkeliiton 
Kuortaneen yhdistyksen 
kuoro Tupalaulajat ja Folk-
kanat.
  Yksin ei oltu ulkona, vaan 
kunnantalon valtuustosa-
liin olivat Kesäkuurtanelai-

set järjestäneet salin täyt-
täneen tilaisuuden, jossa 
eversti, valtiotieteen toh-
tori Pekka Visuri kertoi niin 
Mannerheimista kuin Paa-
sikivestäkin jatkosodassa.
  Jos halusi traktorikyydillä 
tervahaudalle, siitä huoleh-
ti Leppälänkylän maamies-
seuran kaksi traktoria, joista 
toinen starttasi keskustasta 
ja toinen urheiluopistolta. 
Samalla peräkärryissä mai-
nostettiin Leppälänkylän 
Elofestivaaleja, jotka pide-
tään 13. elokuuta.
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Kuortanelainen Sinikka Koi-
vusalo on maalannut niin 
kauan, kuin hän muistaa, 
eikä intohimo taiteeseen 
ole sammunut. Siitä on 
osoituksena parhaillaan 
oleva näyttely Kuortaneen 
kirjastossa ja lukuisat muut 
viime vuosien näyttelyt. 
Kaksi hänen teoksistaan 
on esillä 13. elokuuta asti 
Pirkanpohjan Sinisessä ta-
lossa Suomenselän Taiteili-
jaseuran näyttelyssä.
      Jos on näyttelyissä teok-
sia, hän voisi milloin tahan-
sa pitää Kuortaneen kodis-
saan taidenäyttelyn. Kodin 
seinät ovat täynnä tauluja, 
joista hän ei ole hennonnut 
luopua. Kuten hän miettii, 
seinät ovat loppuneet jo ai-
kaa sitten.
  Hänen opettajansa Lauri 
Kokkonen Kiuruvedeltä, Vii-
meisten kiusausten libreton 

Sinikka Koivusalolla on avaimia taiteeseen

Tässä kodin pienessä ateljeessa Sinik-
ka Koivusalo näyttää 12-vuotiaana 
maalaamaansa kuvaa Marri-kissas-
ta.

Ukrainan sota kirvoitti maalaamaan 
tämän taulun, jossa näkyvät Ukrai-
nan värit.

Kuortaneen kirjaston näyttelyssä on 
tämä Pillipiipari, jonka valkoiset pis-
teet soivat kuin musiikki.

Kodin seinät ovat täynnä tauluja. 
Tämä kollaasitaulu on syntynyt Ilkka-
lehden jutun kuvista Vaietut ja unoh-
detut naistaitelijat.

Sinikka Koivusalo on maalannut pal-
jon madonnamaisia kuvia. Useissa 
niissä ovat rauhan tunnukset

Sinikka Koivusalo istahti Kuortaneen 
kirjaston näyttelytilassa yhden työn-
sä ääreen. Työn nimenä on Mummin 
kukkavaasi.

kirjoittaja, lähetti hänen 
töitään eteenpäin, joten jo 
nuoresta pitäen Koivusalol-
la on ollut taiteen kipinää. 
Yksi tällainen vanha työ on 
vielä tallessa, Marri-kissas-
ta, jonka hän on maalannut 
12-vuotiaana.
  Sinikka Koivusalon muistaa 
moni opettajana, sillä hän 
on toiminut Kuortaneella 
uskonnon, psykologian ja 
filosofian lehtorina, mut-
ta hän on ollut aina siinä 
ohessa taiteilija. Nykyään 
hän maalaa ensimmäiseen 
akryyliväreillä ja välineinä 
ovat muun muassa sormet, 
rievut ja maalausveitsi. Hän 
nauttii erilaisten tekniikoi-
den kokeilemisesta.
   -  Menen aina tekniikka 
edellä ja lähden kokeile-
maan ja silloin voin löytää 
jotain ihan omaa. Esimer-
kiksi tässä työssäni olen 

käyttänyt silkkipaperia ja 
näin tulee elävää pintaa, 
selvittää Koivusalo.
    Hän on tehnyt värejä 
pulloon ja luonut taidetta 
roisketekniikalla. Koivusalo 
ei käytä sivellintä lainkaan, 
eikä hän kovin paljon suun-
nittele etukäteen työtään. 
   
Madonnoja
  
    Sinikka Koivusalo on maa-
lannut paljon madonno-
ja. Joskus aikanaan hänen 
pikkuveljensä peri sisaren-
sa oppikirjat, jotka hänen 
mielestään olivat ”täynnä 
akkojen kuvia”.
   Nyt, kun tauluja on koto-
na runsauden pulaan asti, 
hän maalaa joskus vanhan 
työn päälle. Alla olevaa te-
osta käytetään uudenkin 
pohjana.
  Nyttemmin hän ei juuri 

maalaa akvarelleja. Niiden 
pitää onnistua heti ja pal-
jon kallista akvarellipaperia 
saattaa mennä hukkaan.
   Kotona on leikekirja, jossa 
tosin ei ole kaikkia hänen 
näyttelyistään kirjoitettuja 
juttuja. Hän ei ole koskaan 
laskenut, moniinko näytte-
lyihin on osallistunut. Lu-
kuisia niitä on.
  Leikekirjaa on joskus kiva 
selata ja palauttaa mieliin 
tunnelmia eri näyttelyistä. 
Hänen teoksiaan on ollut 
näytteillä muun muassa 
Teuvalla Ars Nova Botnica- 
ja Suomen Kuvataidejärjes-
töjen Liiton näyttelyissä.
   Juhannukseen saakka Koi-
vusalolta oli keskussairaa-
lan aulassa näyttely, joka sai 
hyvän vastaanoton. Usea 
niistä töistä on nyt esillä 
Kuortaneen kirjastossa.
     Jonkin verran Sinikka 
Koivusalo on tehnyt myös 
grafiikkaa. Hänellä on val-
miiksi tehtyjä kuparilaatto-
ja, mutta ei paikkaa, missä 
vedostaa. Monipuolisuutta 
kuvaa se, että hän on teh-
nyt körttilevyihin kansia. 
    Yhteen aikaan hän maa-
lasi ruukkuja, koska ne sym-
boloivat ihmistä, särkyneitä 
ruukkuja.
      
Taulun nimi avaimena

 Kuten hän omalla kotisi-
vullaan sanoo, ”taulun nimi 
voi olla pieni avain, mutta 
kuvan sisältö löytyy katso-
jan omista muistikuvista, 

tunteista ja kokemuksista. 
Kokemus on sama, mikä voi 
syntyä musiikkia kuunnel-
taessa tai runoa luettaessa. 
Vasta silloin me voimme 
sanoa ymmärtävämme tai-
detta”.
  Näin Sinikka Koivusalo ei 
mieluusti anna nimiä tau-
luilleen. Näyttelyihin näin 
on tehtävä. 
   -  Kun on perustekniikan 
oppinut, sitä voi käyttää ja 
soveltaa monin eri tavoin, 
sanoo Sinikka Koivusalo. 
Useissa uusissa töissä on 
valutustekniikkaa.
    Ilkka-lehdessä oli juttu 
Vaietut ja unohdetut nais-
taiteilijat, josta repimiään 
tekstin ja kuvan palasia hän 
käytti taulun tekemiseen. 
Näin syntyi kollaasi.
   Hän on käyttää nykyisin 
pääasiassa akryylivärejä. 
Työvälineitäkin voi olla mo-
nia, vaikkapa puuterihuis-
ka, suihkupullo tai ham-
masharja. Puuterihuiskalla 
hän tupsutti taulua ja sai ai-
kaan ikään kuin suopursuja, 
joiksi katsoja voi ne tulkita. 
Moniin töihin tulee kolmi-
ulotteisuutta.
   Sinikka Koivusalo maalaa 
mieluusti keväällä, kun valo 
lisääntyy. Hänellä on kodis-
saan pieni ateljeehuone.
  
Kirjastossa uusimpia

    Kuortaneen kirjaston viih-
tyisässä näyttelyosastossa 
on esillä tämän heinäkuun 
ajan uusimpia töitä, muun 

muassa eri vuodenaikoja 
kuvaavia maisemia. Neljäs-
sä työssä siirrytään varjosta 
valoon ja käydään välillä 
ukkosmyrskyssä ja kohda-
taan kesässä.
  Mummin kukkavaasi on 
rehevä työ oranssine kuk-
kineen. Pillipiiparissa, soit-
tajassa kulkee valkoisia pis-
teitä, jotka ovat kuin soivaa 
musiikkia.
   Sininen on hänen mielivä-
rinsä, joka näkyy taulussa 
Koiranilma, johon hän on 
halunnut viluisen, hyisen 
vaikutelman.
   Aina, kun hän on saanut 
näyttelyn pystyyn, hän va-
kuuttaa itselleen, että tämä 
on viimeinen näyttely. Hän 
ei pitäisi näyttelyitä, jos 
hänellä ei olisi avuliasta 
miestä, Kari Koivusaloa, 
joka tekee kehyksiä hänen 
tauluihinsa ja oli pystyttä-
mässä Kuortaneenkin näyt-
telyä, jossa on 14 teosta.
  Kuortaneen kirjaston näyt-
telytila on Sinikka Koivusa-
lon mielestä hyvä paikka pi-
tää näyttelyitä. Hän toivoo, 
että tämä tila pysyy jatkos-
sakin näyttelypaikkana.

   Tarja Riihimäki
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Uusi Kunnon kuurtanelai-
nen kunnallisneuvos Pentti 
Turunen siteerasi Heikki 
Klemettiä, joka on sanout 
olevansa Kuurtaneelta ko-
toisin, eikä kehtaisi muual-
ta ollakaan. Tervahaudan 
vierustalla vietettiin sun-
nuntaina Kuurtanes-päivää, 
joka oli tervantuoksuinen. 
Aamu oli aloitettu tervakir-
kolla, jossa saarnasi pastori 
Jari Ala-Lahti.
  Juhlapäivä huipentui Kun-
non kuurtanelaisen pal-
kitsemiseen. Turunen sai 
Kuortane-mitalin, jota kun-
nanvaltuuston puheenjoh-
tajan Annu Ridanpää-Tait-
tosen mukaan kannattaa 
havitella, sillä se myönne-
tään ansiokkaasta toimin-
nasta Kuortaneen hyväksi. 
Turunen oli 45. arvonimen 
saaja.
  Ridanpää-Taittonen perus-
teli laajasti Turusen ansioi-
ta. Hän on toiminut aktii-
visesti kunnan kehittävänä 
johtajana.
   - Kuntatalouden asiantun-

Kuurtenes-seuran johtokunnan jäsen Aino-Maija Niemelä 
laski, miten paljon talkootyötä tervahaudan hyväksi ovat 
lionsveljet tehneet. Terva ei juokse itsestään.

- Hei, tervahauta ja hei tervaväki, lauloi Canto ohjaajansa Liisa Viitasaaren sanoittaman 
tervalaulun.

Kunnon kuurtanelainen on kunnallis-
neuvos Pentti Turunen, jolle kunnia-
kirjan ja kukkaset luovuttivat kun-
nanvaltuuston puheenjohtaja Annu 
Ridanpää-Taittonen, kunnanhallituk-
sen puheenjohtaja Anne Haapa-aho 
sekä kunnanjohtaja Teemu Puolijoki.

Pentti Turunen uudeksi Kunnon kuurtanelaiseksi

tijana hän on luotsannut 
Kuortanetta niin, että kun-
taan on pystytty turvaa-
maan hyvät peruspalvelut. 
Yhteistyössä Kuortaneen 
urheiluopiston kanssa hän 
on vienyt kuntaa ja opistoa 
koko Suomen tietoisuu-
teen, sanoi Ridanpää-Tait-
tonen, joka luovutti mitalin 
ja kukkia yhdessä kunnan-
hallituksen puheenjohtajan 
Anne Haapa-ahon ja kun-
nanjohtaja Teemu Puolijo-
en kanssa.
   Turunen toimi Kuorta-
neen pitkäaikaisena kun-
nanjohtajana, 20 vuotta 
ja on toiminut monissa eri 
luottamustoimissa niin seu-
tukunnassa kuin maakun-
nassakin.
   Ridanpää-Taittonen muis-
tutti, että Turusen aikana 
Kuortaneen kunta on inves-
toinut paljon peruspalvelui-
hin. Turunen oli muistellut, 
että oli esitellyt asiat kun-
nanhallituksessa noin 480 
kertaa, eikä ollut yhdestä-
kään kokouksesta pois. Vi-

rastoajan ulkopuolella on 
ollut paljon lähtöjä, ja tu-
kijana on aina ollut puoliso 
Jaana Turunen.
  Turunen korosti, että on 
saatu paljon aikaan, kun 
Kuortaneella on haluttu 
puhaltaa yhteen hiileen. 
Kuortane on ajatellut, että 
paikkakunnan etua puoltaa 
itsenäisenä kuntana jatka-
minen. Kehittämistyö ja sen 
tulokset eivät olisi hänen 
mielestään toteutuneet, 
jos Kuortane olisi ollut osa 
isompaa paikkakuntaa.
   Aina on hänen mukaan-
sa kuitenkin tilaa tarpeis-
ta lähtevälle yhteistyölle. 
Edunvalvonnassa olisi Kuu-
siokunnissa mahdollisuuk-
sia enempäänkin yhteistyö-
hön.
   
Kuurtanelaiset pärjäävät
 
   Kuortaneen pitäjähisto-
rian pääkirjoittaja ja his-
toriantutkija Teppo Ylitalo 
uskaltautui paikalle, vaikka 
vitsailikin kirveenheittoki-

soista, joita oli Tervawiikol-
la käyty.
  - Terva on synnyttänyt 
Kuortaneen ja kuurtanelai-
set, kun ennen joka talossa 
poltettiin tervaa. Se valut-
ti mukanansa vaurauksia. 
Alkoi kohota komeita kak-
sifooninkisia, joiden naa-
purustoon naapuri rakensi 
vielä komeamman, sanoi 
Ylitalo.
   Ylitalo työskentelee Keu-
ruun museon johtajana, 
mutta tutkii pohjalaisuutta 
ja pohjalaisuuden rakentu-
mista. 
   Paikat ovat jatkossakin 
erilaisia, joilla on oma tari-
nansa. Kotiseutu on etuoi-
keus.
   - Pohjalaisuus, kuurtane-
laisuus ja kotiseutu on va-
linta kehittää omaa yhtei-
söämme ja kuurtanelaisten 
joukkoon kuuluminen on 
tahtoasia. Vaikka kuurtane-
laisia yhdistääkin oma ta-
rina ittellisistä nokiottista, 
ei kuurtanelaisuus tarkoita 
sitä, että kaikkien pitäisi 
olla samaan lajihin.
  Ylitalo oli vakuuttunut siitä, 
että jos joku pärjää epävar-
massakin tulevaisuudessa, 
ainakin kuurtanelainen; ei 

lähde ensimmäisenä, mut-
ta saapuu varmasti maaliin.
   Kunnon kuurtanelainen 
vuosimallia 2015 Aino-
Maija Niemelä totesi, että 
Kuurtanes-päivää vietettiin 
”omialtaansa paikalla”, ter-
vahaudalla. Se oli hänelle 
kirkastunut, ettei terva it-
sestänsä kynän juuresta 
heru, vaan takana on vuosia 
ja ”hotalehtimatta kökkä-
meiningillä” tehtyä työtä.
    Juhlassa esiintyi Vinteliska 
ohjaajansa Sari Nevansuun 
johdolla. Canto-kuoro esitti 
johtajansa Liisa Viitasaaren 

sekä säveltämiä että sanoit-
tamia kappaleita, joista en-
simmäisenä aloitettiin lau-
lulla, miten ”tänne tullaan 
mielellään, kunhan palaa 
tervahaudan pesä”. Hai-
tarimusiikkia kuultiin Esa 
Märijärven johdolla. Juhlan 
juonsi kunnan nuoriso- ja 
kulttuurisihteeri Annukka 
Salminen.
  Tuo tervapesä oli sunnun-
taihin iltapäivään mennes-
sä lorottanut tervaa jo noin 
200 litraa ja lisää oli terva-
siira Rauno Laitilan mukaan 
vielä tulossa.

Viime viikonloppu Alavudel-
la sai improteatterin tuulah-
duksia, kun näyttelijät Sonja 
Halla-aho ja Henry Pöyhiä 
saapuivat esittämään lau-
antaina ja sunnuntaina 
Satu Hetkessä- nimisen 
improteatteri- teatteriesi-
tyksensä paikkakunnalle. 
Alajärveltä kotoisin olevan 
Sonjan, ja Hyvinkäältä saa-
puneen Henryn tavoitteena 
oli ollut jo pitkään päästä 
esittämään improteatteria 
yhdessä lapsille ja lapsiper-
heille. Heille oli tärkeätä 
päästä esittämään improa 
Etelä-Pohjanmaalle, josta 
Sonja Halla-aho on kotoisin. 
Teatterilajina improaminen 
on vielä hieman vieraampi 
esitysmuoto lakeuksilla, ja 
he toivat upeasti sitä vii-
konloppuna paikallisille uu-
dessa Monkey Island- kah-
vilassa. 

Sääkelit toivat esityksen 
Monkey Islandiin

Alkuperäisenä tarkoitukse-
na oli pitää improesitykset 
ulkona, Alavuden Osuus-
meijerin pihalla, Monkey 
Island- kahvilan edustalla. 
Luontoäiti oli toista mieltä, 

Satu Hetkessä – improvisaatioteatteria Monkey Islandissa

Improvisaatiote-
atteri saapui Ala-
vudelle, kuvassa 
Sonja Halla-aho 
ja Henry Pöyhiä

Esitys nauratti ilmeikkyy-
dellään ja monipuolisilla 
tarinoillaan

ja lauantai olikin varsin sa-
teinen päivä. Monkey Island 
päästi teatterin ovistaan- ja 
niin Satu Hetkessä- teos sai 
kunnian olla liikkeen ensim-
mäinen live-esiintyminen. 
Monkey Islandin pitäjät, 
Anu Pynttäri ja Rolle Saa-
rinen olivat innoissaan, ja 
toivovat tulevaisuudessa-
kin heidän tiloissaan tapah-
tuvan erilaisia musiikki- ja 
teatteriesityksiä. 

Satu Hetkessä luotiin ylei-
sön avustuksella

Satu Hetkessä- improvisaa-
tioesitys oli tunnin esitys, 
jonka Sonja ja Henry esitti-
vät yleisölleen. Esitys toteu-
tettiin lauantaina sekä lau-
antaina iltapäivällä. Esitys 
sisälsi useita ohjelmanume-
roita ja satuja, joiden sisäl-
töön saivat yleisöstä lapset 
ja nuoret, sekä aikuiset hei-
tellä satujen päähenkilöitä, 
nimiä ja vaikuttaa satujen 
vaatetukseen ja kulkuun. 
Sonja ja Henry heittäytyi-
vät hetkessä keksittyihin 
tarinoihin, ja mutkattoman 
yhteistyön myötä saivat 
luotua hetkessä eläväisiä, 
uusia, ilmiömäisiä esityksiä 

katsojilleen. Esityksen ede-
tessä he myös selkein esi-
merkein kertoivat yleisöl-
leen, mitä improaminen on, 
mitä kaikkea se voi olla, ja 
esimerkeillään todensivat, 
mitä kaikkea itseilmaisulla 
ja rohkealla heittäytymisel-
lä voi saada aikaiseksi. 
Esityksen rekvisiittoina 
heillä oli mukanaan iso laa-
tikollinen erilaisia vaattei-
ta, hattuja ja peruukkeja, 
jotka vahvistivat yleisölle 
mitä erilaisempia rooleja 
ja hahmoja, joita he hyvin 
näyttelivät. Lapset naurah-
telivat, kun Sonja nappasi 
pienen valkoisen ukulelen 
käteensä, ja laittoi soittaen, 
kun esityspari Henry lauloi 
yhden sadun tarinan. Teok-
sensa aikana he onnistuivat 
naurattaa, viihdyttää sekä 
samanaikaisesti opettaa 
improvisaatioteatterin mo-
ninaisuudesta. He kannus-
tivat yleisöään, että kaikki 
voivat tehdä improteatte-
ria, eikä sitä voi tehdä vää-
rin. Se on ääretön tapa il-
maista itseään, ja toteuttaa 
mielikuvitustaan. 

Improvisaatioteatteria jat-
kossakin

Sonja ja Henry olivat erit-
täin mielissään viikonlopun 
esitysten vastaanotosta, 
joita saapui katsomaan 
kymmenittäin lapsia van-
hempineen. Sonja ja Henry 
kertoivat itse valmistuvan-
sa näyttelijäsuorituksiin 
paljon yhdessä harjoitellen, 
joka myös vahvistaa yhteis-
tä lavakemiaa, - ja täten 
yhteen soljuvaa esitystä. 
Harjoitteluun sisältyy myös 
paljon kehon lämmittelyä, 
venyttelyä ja lihaskuntoa.” 
Kun keho lämpenee, mieli 
ja esitysenergia seuraavat 
perässä”- Sonja ja Henry 
komppaavat. 
Henry ja Sonja ovat teh-
neet improvisaatioteatteria 
jo 10 vuoden verran, jonka 
huomasi heidän tavastaan 
ja kyvyistään lavalla. Muu-
tenkin heillä on jo paljon 
kokemusta näyttelijöinä. 
Henry näyttelee parhaillaan 
improvisaatioteatterissa 
Snorkkelissa Tampereella, 
ja valmistautuu elokuussa 
ensi-iltaan tulevaan ”Elä-
män Uni”- näytelmään HIT 
Helsinki- nimiselle teatteril-
le. Henryn on voinut tark-
kasilmäiset huomata myös 
parista jaksosta Pirjo- nimi-

sestä tv-sarjasta. Sonja on 
tullut tutuksi näyttelijänä 
Ylellä pyörineestä Uusi päi-
vä- tv- sarjasta, ja sen lisäksi 

hän näyttelee ensi vuonna 
ensi-iltaan tulevassa LA-
PUA1976- elokuvassa. 

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

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.

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 

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 ! 
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!

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. 

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. 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.

Niinimaan Metsästysseura Ry kesäkokous 14.8 klo 18 metsästys-
majalla. Esillä sääntömääräiset asiat.
TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 28.7 Hautalahden pihasaunalle 
Hakojärvelle. Lähtö Töysän torilta klo 19.00. Tied. Markku Akon-
niemi 0400262574

Eläkeliiton Töysän Yhdistys: Tiistaina 2.8. klo 12 Iivarin kentäl-
lä TÖYSÄN YHDISTYKSEN LIIKUNTAPÄIVÄ, jossa mm. opetetaan 
FRISBEEGOLFIN ALKEITA ja omatoimista radan kiertämistä (kiek-
koja on paikan päällä). Voit myös harjoitella TonkKumin heittoa 
kentällä sekä osallistua LIHY -hankkeen LIIS RANTA-KNUUTTILAN 
VETÄMÄÄN LIIKUNTAAN, esim. musiikillinen kuntopiiri ja pieniä 
kisailuja. Kahvia saa ostaa kentän puffetista ja makkaraa Peikon-
pesä -laavulla (jos ei ole nuotiorajoituksia). ARVONTAA. Kaikki 
mukaan!

Eläkeliiton Töysän Yhdistys: Muistattehan Eläkeliiton Etelä-Poh-
janmaan piirin ensimmäiset TONKKUMIN (nännikumien heitto 
maitotonkkaan) PIIRINMESTARUUSKILPAILUT Töysässä ti 2.8. klo 
12 alkaen. Iivarinkoulu, urheilukenttä, Wilskmanintie 1, Töysä. 
ARVONTAA. Joukkuekilpailu ilmoittautuneille yhdistyksille. Tulkaa 
mukaan kannustamaan!

Alavuden Seudun Sydänyhdistys. Keski-Suomen Sydänpiiri jär-
jestää hienon 2 tuntia kestävän konsertin Jyväskylän Yliopiston 
juhlasalissa 24.9.2022 klo 15.00. Alavuden Seudun Sydänyhdis-
tys tekee retken konserttiin. Konsertissa esiintyy laulaja Hannu 
Lehtonen, jota säestää Ilmavoimien Bg Band. Linja-auto lähteee 
linja-autoasemalta klo 12.00. Matkan hinta on 50 €/hlö, joka si-
sältää matkat, lipun ja ruokailun Hotelli Keurusselässä konsertin 
jälkeen. Maksu kerätään autossa. Lippuja konserttiin on varattu 
50 kpl. Paikat jaetaan ilmoittautumisen mukaan. Ilmoittatutumi-
set 21.8.2022 mennessä Olli Mäelle 0407300095 tai Veikko Ran-
talalle 0407220353 (myös tekstiviestit). Kaikki halukkaat musiikin
ystävät (niin jäsenet kuin ei-jäsenet) voivat lähteä mukaan!! Ter-
vetuloa!

Alavuden Kristilliset Eläkeläiset ry:n Virkistyspäivä Kätkänjoen 
kylätalolla 11.8.2022 alkaen klo 12.00 osoite Kätkänjoentie 344 
mennään omilla/kimppakyyteillä, lähtö Alavuden helluntaiseu-
rakunnan pihalta klo 11.30 eli jos olet vailla kyytiä, tule ajoissa 
paikalle. Ohjelmassa: keittoruokailu, liikuntaa mahdollisuuksien 
mukaan ulkona/sisällä, seurapelejä, yhteislaulua, haastatteluja, 
pullakahvit, yhteistä aikaa rupatteluun, ym. kaikki tämä vain 10 
€ osallistuja. Ilmoittautuminen viimeistään 5.8.2022 mennessä 
Raili Rintamäki puh. 040 555 5043 Tervetuloa!

                            KOKOUSKUTSU
Kiiltomäentien vuosikokous pidetään 17.8.2022 klo 18:00 alkaen Osoitteessa 
Kiiltomäentie 889, 63450 Löyä (Tapani Takamäki)
Sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään tavanomaisten tiekunnan 
päätettävien asioitten lisäksi seuraavia asioita:

- uuden tielinjauksen esittely välillä Rinta-Pollari – Takamäki Tapani
- tielinjauksen muuttamisesta päättäminen
- avustuksen hakeminen mahdolliseen tielinjauksen muutokseen

Kiiltomäentie 27.7.2022
Hoitokunnan puheenjohtaja Asko Takamäki

ALAVUDEN KARJALA-SEURA Tervetuloa viettämään karjalaista 
kesäiltaa Alavuden, Kuortaneen, Töysän ja Ähtärin karjalaseu-
roista Vetämäjärven leirikeskukseen Veeran päivänä torstaina 
päivänä 4.8.2022 klo 18.00.Ohjelmassa : tulokahvit, saunomista, 
tarinointia, arvontaa ja iltapala. Tavataaha taas yhes !
Kätkänjoen metsästysseuran kesäkokous 7.8 sunnuntaina 
klo18.00 kylätalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Sulkavankylän metsästysseura ry,  Kesäkokous 5.8.2022 klo 19.00 
seuran metsästysmajalla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
koukseen osallistuvien kesken arvotaan Jalmarin laatikkorauta. T. 
Johtokunta

Arctic Ensemblen järjestä-
mä Katusirkuskarnevaali 
houkutteli paljon alavute-
laisia heidän pitämäänsä 
kaksipäiväiseen ilmaista-
pahtumaan Alavuden ran-
tapuistoon viikko sitten. 
Erittäin ammattitaitoinen 
sirkustaiteilijoiden ryhmä 
järjesti upeita temppuja, 
akrobaattisia esityksiä sekä 
antoivat yleisönkin kokeil-
la erilaisia sirkusvälineitä. 
Taitoa vaativat temput jä-
tettiin suosiolla esiintyjille, 
kuten taidokkaat akroba-
tiatemput. Tapahtuma sai 
suosiota ja ihmiset viihtyi-
vät hyvin. Huhtalavan kioski 
palveli tapahtuman ajan ja 
tapahtumaa oli tukemassa 
Alavuden kaupunki. 

Terhi Sytelä

Katusirkuskarnevaali täytti Alavuden 
rantapuiston viime viikolla

Arctic Ensemblen akroba-
tiaesitys 
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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

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

la 30.7.2022 klo 17 monttu

VS.

Tule kannustamaan 
APV voi� � n!

ilmainen sisäänpääsy! 
liput tarjoaa otteluisäntä

APV PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

Tule kannustamaan APV voi� � n!

info@lakeudenportti.com

LEPPOISAA KESÄÄ!
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SÄÄSTÄT ISOSTI, PARHAAT
TARJOUKSET YLI 70%:n ALENNUKSELLA. ALAVUS, Viispuistontie 4, ma-pe 10-18, la 10-16

LOPPUUNMYYNTI
SESONKI &

5 PÄIVÄÄ

PALJON KESÄKALUSTEITA, SOHVIA, SÄNKYJÄ, PATJOJA, RUOKARYHMIÄ, HYLLYJÄ, VITRIINEJÄ . . . 

Kampanja voimassa 31.7.2022 asti.

-50% -70%
LAAJA VALIKOIMA 

SESONKITUOTTEITA
Ei koske Uusi Halpa Hinta-, Brafab- ja 

Hillerstorp -tuotteita.

KESÄKALUSTEIDEN
LOPPUUNMYYNTI!

KAIKKI
ULOSHEITTOHINNOILLA!

Arttu Riihimäellä on mukanaan eri-
laisia työvälineitä. Tässä hän sahaa 
lautaa. 

Nuori yrittäjä Arttu Riihimäki oli ri-
vitalotyömaalla laittelemassa uutta 
roskakatosta ja maalasi ovia.

Harvoin näkee yhtä innos-
tunutta nuorta yrittäjää 
kuin kuortanelainen Arttu 
Riihimäki, jolla on puolisen-
toista kuukautta ollut yritys 
Rakennustyöt Riihimäki. 
Hänellä oli pitkäaikainen 
haave perustaa yritys ja 
näin hän tekikin, kun oli en-
sin ollut puolitoista vuotta 
ulkopuolisella töissä. Arttu 
täyttää elokuussa 20 vuotta, 
joten on vielä 19-vuotias.
    .Nyt juuri Arttu Riihimäki 
nikkaroi rivitalon roskaka-
tosta Kuortaneen keskus-
tassa ja oli tehnyt myös 
kyseiseen rivitaloyhtiöön 

Arttu Riihimäki taitaa nuorena yrittäjänä rakennushommat

pientä ulkotyöremontointia 
ulkoverhoiluun ja maalan-
nut sokkelia. 
  -  Lokakuun alkupuolelle 
ovat aika lailla hommat tie-
dossa. Näin alkuun tämä on 
tosi hyvä, sanoo nuori yrit-
täjä.
    Remonttityöt kasvavat 
kaiken aikaa. Uudiskohteis-
sa työt ovat vähentyneet 
maailmantilanteen takia.
   Aika paljon uudelle yrittä-
jälle on riittänyt paperitöi-
tä. Perheessä on yrittäjyyt-
tä, joten vanhemmiltakin 
on saanut niihin apua.
   Arttu Riihimäellä on ra-

kennuspuolen ammatil-
linen koulutus takanaan, 
joten hän on alan ammat-
tilainen ja osaa tarttua 
monenlaiseen työhön. Hän 
olisi päässyt lukemaan insi-
nööriksi ja pääsikin jo kou-
luun, mutta käytännön työt 
vetävät yrittäjää.
   - Aloin miettiä, mitä ha-
luan tulevaisuudelta, enkä 
ottanut paikkaa vastaan.
     Toimistotyöt eivät sovi 
hänelle, eikä kovin paljon 
paperien pyörittämiset-
kään. Hän on käytännön 
tekijä.
   Rantatien tuntumassa Ar-

tulla ovat työmaallaan kau-
niit järvimaisemat ihailtavi-
na samalla, kun hän uutteroi 
roskakatosta. Hän on valmis 
lähtemään kauemmaksikin 
töihin, ja hänellä on siitä-
kin jo kokemusta. Hän oli 
touko-kesäkuun vaihteessa 
Järvenpäässä töissä.
   Nyt hän oli maalailemassa 
roskakatoksen ovia, ja tuo-
na aamuna hän oli tehnyt 
toisen oven sekä maalasi 
tarvikkeita. Viime viikolla 
hän oli ahkeroinut kaksi 
neljäntoista tunnin päivää 
putkeen, joten nuorta yrit-
täjää eivät pitkät työpäi-
vät hirvitä. Tämä viikko oli 
mennyt yhdeksään tuntiin.
   Hän puurtaa kelien ja tar-
peen mukaan. Omana yrit-
täjänä hän tekee mieluusti 
pitempää päivää.
    Arttu Riihimäellä on jo 
ajatuksissa, että hän aikoo 
suurentaa firmaansa ja 
mieluusti työllistää muita-
kin. Yrittäjyys ei pelota. Hän 
uskoo töitä riittävän, kun 
nimi ja ammattitaito tulevat 
Kuortaneellakin tutuiksi, ja 

hän toivoo yhteydenottoja 
numeroon 040-8473131.
   Omassa pakettiautossa 
kulkevat hyvin eri työko-
neet, joita Artulla on mo-
neen eri rakennustarpee-
seen. Rakennustyöt ovat 

tuntuneet hänelle sopivilta, 
ja hän pystyy yksin teke-
mään monenlaista. Mäyrys-
sä asustava on valmis mo-
nille eri rakennustyömaille 
ja remonttikohteisiin.


