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

KINO KYNTÄJÄ SUN KINO
LUKIONTIE 3, ÄHTÄRIJÄRVILUOMANTIE 5, ALAVUS

Aina on hyvä aika aloittaa 
Kuntosaliharjoittelu! 
KERTAKORTIT: 
15 kerran kortti 85! 
10 kerran kortti 70! 

KUUKAUSIKORTIT: 
12 kuukautta 39! /kk 
   3 kuukautta 45! /kk 
   1 kuukausi 50! /kk 

Vuosikortti 1!/päivä (365!) 

KINO KYNTÄJÄ: 
PE 5.8. KLO 18.00 
LA 6.8. KLO 18.00 

KE 10.8. KLO 18.00 
K16/13, 13! 

SUN KINO: 
PE 5.8. KLO 19.00 
LA 6.8. KLO 18.15 

TO 11.8. KLO 19.30 
K16/13, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 10.8. KLO 17.30 
K7, 13! 

KINO KYNTÄJÄ: 
KE 3.8. KLO 17.30 
K12/9, 13! 

OSTA TAI VARAA LIPPUSI NETISSÄ: WWW.ELOKUVIIN.INFO  

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 6.8. KLO 17.30 
K12/9, 13! 

TOP GUN: MAVERICK

KINO KYNTÄJÄ: 
LA 6.8. KLO 15.00 
K7/4, 12! 

SUN KINO: 
TO 4.8. KLO 16.00 
K7/4, 12! 

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

KÄTYRIT: GRUN TARINA

ELVIS

SIHJA: KAPINAA ILMASSA 
KINO KYNTÄJÄ: 
PE 5.8. KLO 17.30 
LA 6.8. KLO 15.30 

SU 7.8. KLO 15.30 
K7/4, 12! 

SUN KINO: 
PE 5.8. KLO 17.00 
LA 6.8. KLO 14.00 

TO 11.8. KLO 17.30 
K7/4, 12! 

DC SUPERLEMMIKKIEN LIIGA
KINO KYNTÄJÄ: 
KE 3.8. KLO 17.00 
SU 7.8. KLO 15.00 

K7/4, 12! 
SUN KINO: 
TO 4.8. KLO 18.00 
LA 6.8. KLO 16.00 

K7/4, 12! 

JURASSIC WORLD: DOMINION
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Perjantai   5.8.             Salme, Sanelma

Lauantai  6.8.               Toimi, Keimo

Sunnuntai  7.8.             Lahja 

Maanantai  8.8.            Sylvi, Sylvia, Silva

Tiistai  9.8.                      Erja, Eira

Onnittelemme
Nimipäiväänsä viettävät

Keskiviikko  3.8.          Nea, Linnea, Neea, Vanamo

03 Elokuu          2022        04:49                      22:13  

04 Elokuu          2022        04:52                      22:10 

05 Elokuu          2022        04:55                      22:07  

06 Elokuu          2022        04:58                      22:04 

07 Elokuu          2022        05:01                      22:01 

08 Elokuu          2022        05:04                      21:58 

09 Elokuu          2022        05:06                      21:55 

Päivämäärä                         Auringonnousu                 Auringonlasku

                                      Ilmaisjakelulehti, 
                                      jakelu pvä keskiviikko 

Mainosten varaus / jättöajat
Valmistettavat / Järjestö:   Pe klo 16 mennessä,
painovalmiit Ma klo 11 mennessä

Jakelualueena: 
Alavus - Töysä - Ähtäri - Kuortane

Jakelumäärä: 10 400 taloutta

Ilmoitusmyynti: Markku / 0500 775 053
                             Mika / 0400 615 688
www.lakeudenportti.com,    info@lakeudenportti.com

Torstai    4.8.                Veera 

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
& Hautauspalvelut Töysästä ja Alavudelta

KUKKA- JA HAUTAUSPALVELU 
FLORISTIINA

TORIKATU 4, 63300 ALAVUS 
P. 040 519 9624

 
Välikatu 6, Alajärvi · (06) 557 2178 · www.laukkosen.�

RAIJA LAMMINAHON  
TÖYSÄN KUKKAKAUPPA

KESKUSTIE 8, 63600 TÖYSÄ  
P. 06 526 1142

Sillä jos sekin, mikä 
on katoavaa, sätei-
lee kirkkautta, vielä 
paljon kirkkaampaa 
on se, mikä on py-
syvää.

2. Kor. 3:11

info@lakeudenportti.com

LEPPOISAA 
   KESÄÄ!

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

Su 7.8. Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, 
                            Martikainen, Järvinen.
Su 14.8. Klo 13 Messu kirkossa, Mäki, Setälä.
La 20.8. Klo 9 isovanhempi-lapsenlapsi-päivä Vesitornilla.
Su 21.8. Klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Tuomi, 
                            Järvinen.
Ti 23.8. Klo 18 Makramee-ilta Olohuoneella, opetellaan 
tekemään avaimenperiä ja sulkakorvakoruja, tarvikemaksu 
Yhteisvastuulle.
Pe 26.8. Klo 18 Tapulikahvilan päätösseurat.
La 27.8. Klo 10 alkaen Kaikenikäisten toritapahtuma Yh-
teisvastuulle Alavuden srk-talon luona Kirkkotiellä, pomp-
pulinna, ratsastusta, kahvikärryt, arpajaiset, myyjäiset, 
makkaranpaistoa.
Su 28.8. Klo 13 Messu kirkossa, Martikainen, Setälä,
              Makasiinikahvilan päätösseurat.

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

Karoliinien joukko-osasto kävi Ala-
vudella tarkastamassa että kaikki 
on hyvin. Olivat tyytyväisiä näke-
määnsä.
Kuva Leo Ingves

      SANOMA...

Sinä siellä elämän heltees-
sä, olet aivan nääntymässä.
Olet kuin hiekkaerämaassa,
ilman vettä, turvattomuu-
dessa.
Sinua Herrasi rakastaa.
Tykösi virtansa vuodattaa.
Saat iloiten ammentaa,
pelastuksen lähde kuohu-
aa.
Tuo virta saapuu kantaen,
sinut vuoririnteelle nosta-
en.
Sinä saat ensin juoda, sitten 
kukkapeltoja katsella.
Kiipeä siitä nyt ylemmäs,
sieltä näköala on kauem-
mas.
Näet siellä viljapeltoja, 
ne kaipaa elon leikkaajaa.
Olet tässä Herran kädessä,
pyydät: minut Herra lähe-
tä.
Lähimmäistäni auttamaan,
toivoa sydämiin nosta-
maan.
Kiitos Jeesus,tästä tiestä,
millä hoidat matkamiestä.     
                    
 Alli Kulju    25.7-22  

Viikon ensi-ilta: Sihja 
-Kapinaa ilmassa

Elokuva kiltin pojan ja 
omintakeisen keijun ystä-
vyydestä.

Alfred (Justus Hentula) on 
yksinäinen kaupunkilaispoi-
ka, joka rakastaa perhosia. 
Kesäloman jälkeen kaupun-
gissa Alfred löytää auton 
takakontista keijun, joka on 
takkutukkainen, suttuinen 
ja Alfredin mielestä ihana. 
Hän on Sihja Pönttöhiitti-
nen (Elina Patrakka). Sihja 
on huonosti käyttäytyvä, 
mutta valloittava keiju, 
jonka kanssa Alfred uskal-
tautuu lentämään. Alfre-
din vanhemmat Riia (Elena 
Leeve) ja Eerik (Elmer Bäck) 
ihmettelevät tytön tapoja, 
mutta iloitsevat, että pojal-
la on kerrankin ystävä.
Isä-Eerik on töissä Lisbeth 
Lukinmaan (Pirjo Lonka) 
johtamalla lannoitetehtaal-
la, jolla on mennyt huonos-
ti. Perheen naapuri Perttu 

Nikkinen (Eero Ritala) ke-
hittää uutta Mirakulaus-
lannoitetta, joka näivettää 
samalla rikkaruohot. Siitä 
toivotaan tehtaan pelastus-
ta.

Sihja ja Alfred tempautuvat 
seikkailuun selvittäessään, 

miksi kaupungin kaduilta 
alkaa löytyä kuolleita lintu-
ja. Kekseliäällä toiminnalla 
ja keijuvoimien siivittäminä 
lapset onnistuvat estämään 
ympäristökatastrofin. 
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Miltä tuntuisi nukkua kesä-
yö tai tulevat elokuun kuu-
tamoyöt Tentsile-teltassa? 
Tämän kesäisen yön on ko-
kenut jo moni Ähtärin Hon-
kiniemessä, jossa on tällai-
nen teltan ja riippumaton 
yhdistelmä. Aivan järven 
tuntumassa olevasta Tent-
silesta olivat juuri asiakkaat 
lähteneet. Monelle kesäyö 
ilmaan viritetyssä teltassa 
on elämys ja mikä ettei syk-
synkin tullen, jolloin suosi-
tellaan itse tuotuja makuu-
pusseja.
  Tentsile on kiinnitetty vai-
jereilla kolmen puun väliin 
reilun metrin korkeuteen. 
Tämä voisi olla korkeam-
mallakin, ja Seinäjoen 
seurakunnan leirikeskus-
toiminnan johtaja Markku 
Autio on nähnyt niitä pääl-
lekkäinkin.
  -  Tämä on ollut tykätty, 
sanoo Autio. Hän on hank-
kinut jo toisenkin ja haluaa 
kehittää tähän suuntaan 
leirikeskusta. Hän arvelee, 
että heillä olisi tässä paikoin 
ensi suvena kolme telttaa. 
Tentsile on tuotemerkki, 
yleisnimitys.
   Tentsile on sijoitettu siten, 
että siitä on näkymä joka 
suuntaan, 360 astetta ylös, 
sivuille ja alas. Kun lähellä 
on uimapaikka, voi herät-
tyään pulahtaa uimaan. 

Rannassa on vuokraajan 
käytössä myös kaikki ranta-
riemu: pääsee melomaan, 
subbailemaan, polkuve-
neilemään ja mikä ettei 
soutelemaankin tavallisella 
veneellä.
   Markku Autio ottaa Tent-
silen päältä peiton, joka 
takaa sen, ettei sadekaan 
pääse säikyttämään. Ku-
kaan yöpyjistä ei ole vielä 
valittanut, että olisi kastu-
nut. Sadeöitäkin on ollut.
  Paikka on rauhallinen ran-
nassa. Teltta on kolmelle 
hengelle, mutta tällä kertaa 
siellä oli yöpynyt kaksi.
                 Keskeltä sisälle

    Sisään mennään Tentsi-
len pohjan keskeltä. Reilun 
metrin korkeus takaa sen, 
että myös kolmihenkinen 
lapsiperhe pääsee telttaan 
helposti. Sisällä ovat läm-
pimät makuualustat sekä 
lakanat peittoineen ja tyy-
nyineen, jotka ovat talon 
puolesta.
  Honkiniemen leirikeskuk-
sessa Tentsile on ollut käy-
tössä heinäkuusta. Tähän 
riippumaton ja teltan yhdis-
telmään on ollut tosi hyvin 
varauksia, joita voi tehdä 
Booking.comissa Honkinie-
men majoitustiloista. Per-
heille ja pariskunnille yöpy-
minen on elämys.

  - On ollut aivan ihanaa, 
että ihmiset ovat uskal-
taneet lähteä tätä varaa-
maan. Näitä on Suomessa 
toki muuallakin, muun mu-
assa Nuuksiossa Helsingin 
kupeessa, sanoo Autio.
   Yöpymishintakaan ei pää-
tä huimaa. Yksin tultaessa 
se on 50 euroa yö, kahdelta 
70 euroa ja 80 euroa kol-
mestaan, ja tähän hintaan 
kuuluu aamupala. Vessat ja 
suihkut ovat lähellä, päära-
kennuksessa.
  Honkiniemessä on tästä 
teltan ja riippumaton yh-
distelmästä uusin malli, 
käytännössä paras riippu-
va teltta. Lähistöllä oleva 
saunarakennuksen takka-
tila on käytössä, jos asiak-
kaalle tulee yöllä sellainen 
olo, että haluaa päästä sisä-
tiloihin.
        
Elokuun kuutamoita

     Kun teltasta näkee joka 
puolelle, taivaan tähdet 
loistavat ylös katsottaessa. 
Myös elokuun kuutamot 
näkyvät hienosti telttaan, 
puhumattakaan revontulis-
ta.
  Suomenselän Samoilijat 
järjestävät Nuku yö ulko-
na-tapahtuman elokuun 
viimeisenä viikonloppuna. 
Tähän tapahtumaan tullaan 

omilla majoitteilla, mutta 
luonnollisesti Tentsilekin 
on vuokrattavissa samaan 
tapaan kuin tavallisestikin.
  - Olen hirveän iloinen, että 
tämä Tentsile löysi niin no-
peasti paikkansa, miettii 
Autio.
    Kun Honkiniemen Tentsi-
le oli Facebookissa, sen oli 
katsonut sieltä noin 5 000 
henkilöä, mutta katsomiset 
eivät tulleet juurikaan vara-
uksiksi. Kun teltta laitettiin 
Bookingiin, parissa viikossa 
oli jo kymmenen varausta.
   Kun Tentsile on sen ver-
ran ylhäällä, sinne ei pääse 
maassa liikkuvat eläimet. 
Honkiniemen kupeessa on 
turvallista nukkua ja naut-
tia luonnon äänistä ja mai-
semista.

Makuutilat ovat kolmelle. Alla on tukeva ja lämmin alusta, jota Markku Autio näyttää. 
Riippumaton ja teltan yhdistelmä oli juuri lähteneiden asiakkaiden jäljiltä.

Tentsileen mennään kes-
keltä ja sinne on Markku 
Aution mukaan vaivatonta 
nousta.

Markku Autio otti Tentsilen päällä olleen sadetta estävän 
peiton pois ja meni sisään reilun puolen metrin korkeaudel-
la olevaan Tentsileen, joka on kiinnostanut Honkiniemessä 
yöpyjiä

Tentsile tarjoaa ulkona yöpymistä Honkiniemessä
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Pitkä projekti on takana, 
kun Heikki Klemetin urku-
nuottikirja on valmiina. Ter-
waviikon aikana järjestettiin 
urkunuottikirjan julkais-
ukonsertti, jossa soittivat 
kanttorit Johanna Vihma-
Kyyrönen, Liisa Malka-
mäki sekä Mari Järvinen, 
joka on itsekin osallistunut 
nuottikirjan kokoamiseen. 
Urkunuottikirjan tekijä, 
Kuortaneelta lähtöisin 
oleva musiikin tohtori ja 
Klemetti-seuran entinen 
puheenjohtaja Markku Le-
pistö toivoo, että kirja saa 
innokkaita käyttäjiä ympäri 
maata ja maailmaa.
   Heikki Klemetti tunnetaan 
parhaiten menestyneenä 
kuoronjohtajana. Lepistö 
pitää urkukirjahankkeensa 
inspiroijana urkutaiteilija 
Ville Urposen tohtorintut-
kinnon työtä, josta löytyy 
loistava kuvaus Klemetis-
tä urkusäveltäjänä. Omaa 
tohtorinväitöstyötään teh-
dessään Lepistö ymmärsi, 
että Klemetin sävelkynästä 
oli syntynyt paljon urkumu-
siikkia, mitä ei ollut koskaan 
julkaistu.
   Vuoden 2017 jälkeen 
lähdettiin liikkeelle. En-
simmäisenä askeleena oli 
kartoittaa se, kuinka paljon 
urkusävelyksiä on jo ylipää-
tään julkaistuina ja mistä 
kaikkialta niitä löytyy. Tässä 
suurena apuna ja innoitta-
jana oli Alavuden seurakun-
nan kanttori Mari Järvinen, 
joka lukeutuu Klemetti-
seuran hallitukseen ja on 
syntyperäisenä kuortane-
laisena tuntenut erityistä 
kiinnostusta Klemetin urku-
musiikkiin.
  Urposen kirjan innoittama-
na tuli tieto, että Klemetin 

Heikki Klemetin urkunuottikirjan
sävelet soivat eri kirkoissa

Klemetti-museo seisoo Kuortaneella vastapäätä talomu-
seota järven rannassa entisessä Armi ja Heikki Klemetin 
kesäkodissa. Kuva: Klemetti-seura. Kuva: Kyösti Kangas

Heikki Klemetin urkunuottikirjan on kokoonpannut musii-
kin tohtori Markku Lepistö, jolle tämä on ollut suuri urakka. 
Hän toivoo, että nuottikirja saa innokkaita käyttäjiä niin ko-
timaassa kuin ulkomailla. Kuva: Pirita Juppi

Heikki Klemetti – The Complete Organ Works-teoksen toi-
votaan saavan laajaa huomiota niin kotimaassa kuin ul-
komailla. Heikki Klemetti on tehnyt ison työn urkumusiikin 
hyväksi.

Uusi Klemetti-seuran puheenjohtaja Kyösti Kangas näytti 
Heikki Klemetin nuottikirjaa, jonka kansikuva on kuortane-
laisen taiteilijan Petri Ala-Maunuksen maisemateos.

Heikki Klemetin urkunuottikirjan julkaisukonsertissa soittivat urkuja kanttori Liisa Malkamäki, musii-
kinopettaja Johanna Vihma-Kyyrönen sekä kanttori Mari Järvinen. He olivat onnistuneen konsertin 
jälkeen kukkaset sylissään. Kuva: Kyösti Kangas

urkumusiikkia löytyy myös 
Helsingin arkistoista, joista 
tärkeimmät olivat Suomen 
Kirjallisuuden Seuran ar-
kisto sekä Kansallisarkisto. 
SKS:n arkistosta löytyi val-
taosa urkukäsikirjoituksis-
ta. Lepistö sanookin, että 
oli valtava kokemus nähdä 
tuo määrä aikaisemmin 
julkaisematonta Klemetin 
urkumusiikkia yhdessä ni-
pussa.
  Vaikein vaihe oli edessä; 
läytää ammattinuottigraa-
fikko, joka on tottunut käy-
mään läpi käsikirjoituksia ja 
vielä sellainen ammattilai-
nen, joka on tottunut kir-
joittamaan urkunuotteja. 
Tällaiseksi valikoitui helsin-
kiläinen Jani Kyllönen, joka 
oli juuri muutamaa vuotta 
aikaisemmin työskennellyt 
urkutaiteilija Jan Lehtolan 
kanssa Oskar Merikannon 
urkunuottikirjan parissa.
 
Klemettiin yhteyksiä

   Heikki Klemetin urkunuot-
tikirjan julkaisukonsertin 
juontajana toimi uusi Kle-
metti-seuran uusi puheen-
johtaja Kyösti Kangas, joka 
sanoo Klemetin ”kummi-
telleen” hänen elämässään 
heti sen jälkeen, kun hä-
nen lapsuuden perheensä 
muutti aikanaan Kuorta-
neelle.
   -  Tuli vuosi 1976, kun 
Klemetin syntymästä oli 
100 vuotta, koulun kuoron 
kanssa laulettiin Klemetin 
lauluja, sanoo huhtikuusta 
lähtien puheenjohtajana 
toiminut Kangas. Yhdistävä 
tekijä on sekin, että Kle-
metin äiti Eva Lovisa syntyi 
Haapaniemen pappilassa, 
jossa myös Kyösti Kangas 

on vanhempineen asunut.
  Heikki Klemetti sävelsi 
hyvin monenlaista urku-
musiikkia. Hän työskenteli 
lyhyen aikaa kanttorina Po-
rissa 1906-1908. Kuten Kan-
gas toteaa, monet Klemetin 
urkusävellyksistä syntyivät 
tarpeeseen, joten hän sä-
velsi käytännönläheistä 
urkumusiikkia jumalanpal-
veluskäyttöön. Klemetti oli 
työssään huomannut, että 
tällaista pienimuotoisem-
paa tuotantoa ei juurikaan 
ollut.
   Klemetti-seurassa oltiin in-
nostuneita Lepistön ideasta 
urkunuottikirjasta, johon 
haettiin ja saatiin rahoitus-
ta Suomen Kulttuurirahas-
tosta ja Etelä-Pohjanmaan 
rahastosta. Sopimustyötä 
oli myös, sillä aikaisemmin 
julkaistuista teoksista piti 
neuvotella aikaisempien 
musiikkikustantajien kans-
sa. Suurena apuna ja yh-
teistyökumppanina on ollut 
Suomen Laulajien ja Soitta-
jien Liitto, SULASOL.
  Urkunuottikirjan kokoami-
nen oli iso palapeli. Kaikki, 
paitsi yksi sävellys on nyt 
kirjassa ja se yksikin ehkä 
joskus jostain putkahtaa 
esiin. Kirjaan löytyi peräti 
69 ennen julkaisematonta 
urkusävellystä.
    
Hieno julkistamiskonsertti
  
    Urkunuottikirjan tekijä 
Markku Lepistö ei itse pääs-
syt julkistamiskonserttiin, 
kun oli juuri konsertin alla 
sairastunut. Kyösti Kangas 
totesi konsertin alussa, että 
kuortenlaiset sävelet on 
saatu kuortenalaisvoimin 
yksiin kansiin. Kanteen on 
saatu vielä kuortanelaisen 

taiteilijan Petri Ala-Mau-
nuksen maalaus.
  Järvisen lisäksi kaksi muu-
ta kanttoria konsertissa oli-
vat kuortanelaissyntyisiä: 
Liisa Malkamäki o.s. Aho-
Pynttäri, joka on Espoon 
Tapiolan seurakunnassa 
johtava kanttori, joka myös 
konsertoi urkurina. Johan-
na Vihma-Kyyrönen on 
puolestaan musiikinopet-
taja Hämeenkyrössä. Urku-
rit luonnehtivat Klemetin 
urkumusiikkia siten, että 
niissä on joku ”koukku”, ne-
rokas oivallus.
   Urkurit valitsivat urku-
nuottikirjasta kappaleet, 
jotka heitä eniten miellyt-
tivät. Mukana oli kaksi yh-
teisvirttäkin.
   Terwaviikolla on aina ha-
luttu pitää Heikki Klemet-
tiä esillä ja tänä kesänä oli 
tämä hieno julkistamiskon-
sertti. Eri puolille Suomea 
on tulossa lisää konsertteja, 
muun muassa Kallion kirk-
koon. Siellä kanttorina on 
alajärveläissyntyinen Tom-
mi Niskala, joka tunnustau-
tuu Klemetti-faniksi.
    Uusi Klemetti-seuran pu-
heenjohtaja ei ole niinkään 
soittaja, vaikka kitara ja pia-
no ovat olleet hänen instru-
menttejaan. Hän laulaa eri 
kuoroissa, joista tärkein on 
Ilmajoen oopperakuoro.
 
Tarja Riihimäki
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Vetämäjärven taideleirillä syntyi jälleen uutta

Suomenselän Taiteili-
jaseuran puheenjoh-
tajana jatkaa Marita 
Erkkola-Järvinen, joka 
istahti hetkeksi. Leiri 
on tiennyt paljon jär-
jestelyjä.

Alavutelaisella Birgit-
ta Rajalalla oli alussa 
akryylityö, mutta edel-
lisenä päivänä hän oli 
maalannut akvarelle-
ja. Hän on seuran uusi 
sihteeri.

Vetämäjärven taideleirillä 
saa kannustavaa palautetta. 
Tässä opasti jalasjärveläis-
tä MandaElise Mäkirantaa 
opettaja Hilla Hautanen.

Paapan saunan iso terassi sopii hy-
vin taiteenteolle ja siellä ei sadekaan 
haittaa. Taiteellisessa työn touhussa 
olivat seinäjokelainen Pia Kleimola ja 
lapualainen Hanna Laaksoharju.

Seuran varapuheenjohtajalla Senja Kortes-
niemellä oli luonnos kännykässä. Hänen 
työskentelyään seurasi ähtäriläinen Raimo 
Hirvonen, joka on ehtinyt olla 15 vuotta ai-
emmin seuran puheenjohtajana.

Jo yli kolmekymmentä ker-
taa on Suomenselän Taitei-
lijaseuran taideleiri pidetty 
Alavuden Vetämäjärvellä ja 
niin nytkin. Paikka on erin-
omainen ja siellä täällä 
koko laajalla tontilla näkyi 
taiteensa parissa olevia. 
Sadekaan ei pääse säikyt-
tämään, sillä torstaista sun-
nuntaihin asti kestäneellä 
leirillä oli katoksia, joista 
yksi erinomainen on Paa-
pan saunan katos.
  Leirin vetäjänä ahkeroi 
tälläkin kertaa seuran pu-
heenjohtaja, keuruulainen 
Marita Erkkola-Järvinen, 
joka leirin ohessa pidetyssä 
kokouksessa valittiin jatka-
maan tehtävässään. Hän 
johtaa noin sadan hengen 
Suomenselän Taiteilija-
seuraa, jonka jäsenistö on 
laajalta, kuten olivat leirin 
osanottajatkin. Pari oli lei-
rillä ensikertalaisia.
  Vain parisen kertaa on leiri 
pidetty jossain muualla kuin 

Vetämäjärvellä. Leiriläisiä 
oli tällä kertaa 15 ja henki-
lökunta päälle emäntineen.
  -  Täällä ovat hyvät tilat, ja 
paikka on kaunis. Jokainen 
ottaa aiheen ympäristöstä 
ja jopa pihapiirin kivistä, lu-
etteli Erkkola-Järvinen.
 - Olen ollut leireillä ikuisuu-
den, joten täällä on mukava 
olla, kuvaa sanoin ähtäriläi-
nen Raimo Hirvonen, joka 
on 15 vuotta ollut aiemmin 
seuran puheenjohtaja ja lo-
pun aikaakin johtokunnas-
sa. Hänkin oli paljolti järjes-
telytehtävissä, mutta sanoi 
”heittäneensä” yhden mai-
semataulun. Hän oli myös 
illan sankari, jota juhlittiin 
merkkipäivän kunniaksi.
  Seuran uusi sihteeri, ala-
vutelainen Birgitta Rajala 
oli käynyt ottamassa kuvia 
rannasta. Hän oli edellis-
päivänä maalannut akva-
relleja, sudenkorentoja ja 
kukka-aihetta. Tuolloin per-
jantaina hän alkoi maalata 

akryyliväreillä maisemaa 
Vetämäjärveltä.

Henkilökohtaista opastus-
ta

 Seuran töysäläinen varapu-
heenjohtaja Senja Kortes-
niemi oli kännykällä piirtä-
nyt Toukon, neljän ja puolen 
kuukauden ikäisen vauvan 
kuvan. Häntä äiti ikuisti ak-
ryyliväreillä. Hän ehätti olla 
vauvan vuoksi vain kahtena 
päivänä leirillä.
  Opettajana toimi Hilla 
Hautanen, joka antoi oppi-
laille kannustavaa palautet-
ta. Hän on Seinäjoen taitei-
lijaseuran puheenjohtaja 
ja toimii taidekasvattajana, 
kuvataiteilijana ja työsken-
telee myös taidehistorian 
parissa.
  -  Tämä paikka on aivan 
ihana ja maisema niin luon-
nollinen, jossa ovat kaikki 
luonnon elementit läsnä. 
Leiriläiset ovat saaneet itse 

valita ne paikat, jotka ovat 
tuntuneet heille omim-
milta. Täällä on tosi yhtei-
söllinen ja kiva tunnelma, 
luonnehtii Hautanen, jonka 
mukaan on tosi kivaa opet-
taa täällä.
 Leirillä on hänen mukaan-
sa eri taiteen tekniikoita 
käytössä. Paljon leiriläisten 
kanssa käydään läpi materi-
aalioppia.
 - Yritän antaa jokaiselle 
mahdollisimman paljon 
henkilökohtaista opetusta 
juuri siihen teokseen, joka 
hänellä on meneillään. Käy-
dään yhdessä läpi vaihtoeh-
toja ja tuumataan, kuinka 
mennään eteenpäin, sanoo 
Hautanen.
  Ensimmäinen leiripäivä 
oli vähän liiankin kuuma, 
perjantai oli sopivaa, mutta 
tuon viikon lauantai aukeni 
sateisena. Iltaisin käytiin 
päivän päätteeksi uimassa.

Useita kertoja leirillä

  Seinäjokelainen Pia Klei-
mola maalasi ystävän ret-
keilyautoon taulun, joka 
sopii heidän muuhun si-
sustukseensa. Pari työtä oli 
vierellä jo valmiina.
  Hän on ollut Suomense-
län Taiteilijaseurassa vuo-
desta 2018, mutta tämä on 
hänelle jo kahdeksas leiri. 
Hän on tutustunut seuraan 
leirien kautta. Hänellä oli 
kansalaisopistossa opetta-
jana Anna Matikainen, joka 
opetti Vetämäjärven leirillä 
ja sai houkuteltua Kleimo-
lan seuraan mukaan.
  Vieressä maalasi uimapu-
kuista naista lapualainen 
Hanna Laaksoharju. Tau-
luun hän oli ikuistanut en-
tisen työkaverin, joka saa 
taulun, jos vain kelpaa.
  Vesa Savolainen on seuran 
uusi nettisivujen pitäjä. Hän 
taitaa nämä taidot, koska 
on aiemmin toiminut SAK:n 
tietohallintopäällikkönä.
  -  Hän on meidän seural-

le aivan lottovoitto, että 
on alkanut hoitaa meidän 
nettisivuja. Nyt hän on al-
kanut järjestellä seuran 
sääntömuutosta, selvittää 
Erkkola-Järvinen.
  Seinäjokelainen Savolainen 
on jo neljättä kertaa leirillä. 
Hänen mukaansa leirillä on 
mahtavia taiteilijoita.
 - Leiripäivät ovat olleet ai-
van uskomattomia ja hyvä 
on sekin, että teokset ar-
vioidaan. Täällä on tosi 
leppoisa tunnelma, kehuu 
Vesa Savolainen.
  Edesmennyt Vetämäjärven 
leirien vakio-opettaja Veik-
ko Takala kehui jo aikanaan, 
että tämä on  Etelä-Pohjan-
maan paras taideleiri.
  Kello lähenteli iltapäivän 
kahta. Oli kahvin aika. Myös 
keittiön antimet ovat olleet 
maittavia.

Tässä on kartta tapahtumapaikoita 
ja paikoituksista.

Porin prikaatin toisen tä-
män vuoden saapumiserän 
sotilasvakuutus- ja valatilai-
suus järjestetään ensi viikon 
torstaina 11.8. Kuortaneel-
la. Valaan osallistuvia va-
rusmiehiä on paikalla noin 
350-400 ja omaisia arviolta 
1 000-1 500. Kun lisäksi kat-
somassa on väkeä, nousee 
väkimäärä Kuortaneella 
tuona päivänä isoksi.
   Valatilaisuus järjestetään 
Kuortaneen yleisurheilu-
kentällä kello 14, jolloin on 
sotilasvala ja -vakuutus ja 
kenttähartaus. Jo puolelta 

Sotilasvala kerää paljon väkeä Kuortaneelle

valatilaisuus ->

YLEISÖPAIKOITUS
P1 Kuortaneen lukio
P2 I-mediat areena

P3 Lem-Kem areena
P4 Opistotien tienvarsi

Keskustiellä pysäköintikielto!

VVanhan Alvarin koulun
pihamaa Suljettu alue!

kalustonäyttely -> <-sotku

SULJETTU
ALUE!

Ohimarssi ->

P4

P3
P2

P1päivin on kalustonäyttely 
Kuortaneen urheilukenttää 
vastapäätä olevalla hiek-
kakentällä. Sotilaskoti myy 
munkkikahvejaan urheilu-
kentän edessä teltassa.
  Sotilasvalan jälkeen on 
ohimarssi. Se lähtee ur-
heilukentältä, ja marssi 
kulkee kunnantalon ohi. 
Ohimarssin vastaanotto on 
terveyskeskuksen pihassa 
kunnantaloa vastapäätä. 
Soittokunta sijaitsee kun-
nantalon edessä.
  Marssi jatkuu Hallilantien 
ja Koulutien kautta vanhan 

Alvarin koulun pihamaalle, 
joka on yleisöltä suljettu 
alue.
   Kuortaneen Keskustiellä 
on pysäköintikielto.
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Kuntoa Kunnosta, Sata 
vuotta urheilun riemua 
Kuortaneella on nyt valmis 
ja siinä näkyy ”kukulainen 
henki”. Kirjassa on 444 si-
vua ja kirjan sivuilla kerro-
taan niin menestymisistä 
kuin tappion hetkistäkin. 
Kirjassa on runsaasti kuvia, 
niin mustavalkoisia kuin vä-
rikuviakin.
  KuKun sihteeri ja paljon 
kirjan hyväksi työtä tehnyt 
Ilpo Koivisto sanoo olevan-
sa tyytyväinen kirjaan. Tar-
koitus oli hänen mukaansa 
kertoa Kuortaneen Kunnon 
historiasta sisältä ulospäin, 
eikä niin kuin historiaa 
yleensä kirjoitetaan ulkoa-
päin.
   - Halusimme tuoda esille 
sen, miten KuKun toimin-
nassa olevat ovat oman ur-
heilunsa kokeneet. Siksi kir-
jassa on paljon muisteluita 
ja henkilökuvia, kuvailee 
Koivisto.
    Silloin kuin Koivisto oli 
KuKun puheenjohtajana 
2017 ja 2018 mietittiin jo, 
että 100-vuotiskirja pitäisi 
kirjoittaa. Työ pääsi vauh-
tiin elokuussa 2019. Korona 
änkeytyi väliin ja aineiston 
kerääminen ja haastattelu-
jen tekeminen vaikeutui.
  Kirjan ”alkuverryttelyssä” 
Ilpo Koivisto kirjoittaa näin: 
”Onneksi vuoden 2021 
alussa saimme avuksemme 
toimittajana pitkän työuran 

tehneen Juha Aho-Pynttä-
rin, joka ammattitaidollaan 
ja osaamisellaan ratkaise-
vasti vaikutti kirjan valmis-
tumiseen”. Kirjaan henki-
lökuvia kirjoittanut Juha 
on kunnostautunut KuKun 
riveissä suunnistajana.
   Erityisesti Harri Salimäki, 
Jorma Yli-Kaatiala ja Esko 
Hietakangas urakoivat val-
tavan määrän historiallises-
ti oleellista testiä yli lajira-
jojen, mutta myös omista 
lajeistaan Harri etupäässä 
painista, Jorma suunnistuk-
sesta ja Esko pesäpallosta.
-  Itselleni oli aivan huip-
pua saada haastatella erik-
seen sekä Anna että Artur 
Hämäläistä, jotka edelleen 
nuorehkoina aikuisina 
osaivat eritellä mielestäni 
poikkeuksellisen hyvin sekä 
urheilun huippuhetkiään 
että urheilusta luopumisen 
tuskaa, sanoo Aho-Pynttäri, 
jonka arkistoista on kirjan 
moni kuva.

Tarina ei ole ohi

  Valtiotieteen tohtori Har-
ri Salimäki oli kirjoittanut 
kronikan maaliskuussa 100 
vuotta juhlineelle Kuorta-
neen Kunnolle. Viestihiih-
toon Seinäjoelta Vaasaan 
tarvittiin osallisuutta ur-
heiluseuraan, ja näin pääsi 
Elias Sysilampi hiihtämään. 
KuKu perustettiin näin 

ikään kuin tarpeesta 10. 
heinäkuuta 1921.
  ”Kukun tarina ei ole ohi. Se 
jatkuu omassa vaiheessa, 
mutta taatusti se jatkuu...”, 
lopetti Salimäki kronikan.
  Kyläosastotoiminnalla oli 
alussa tärkeä merkitys kuor-
tanelaisessa urheilussa. 
Kuortaneella on ollut voi-
makkaita urheiluvaikuttajia 
kuten muun muassa Tapani 
Hakola, jota luonnehditaan 
kirjassa Kukun monipuoli-
simmaksi urheiluvaikutta-
jaksi. Leppälänkylässä sai 
paljon aikaan toinen opet-
taja Marku Ellä.
  Urheiluopiston rehtori 
Jukka Uunila teki paljon ur-
heilun hyväksi ja niin myös 
opistolle töihin tulleet Antti 
Lanamäki ja Jarmo Mäkelä.
  Valovoimaiset naiset juok-
sivat Kuortanetta maail-
mankartalle. Yksi tällainen 
oli Eeva-Liisa Kalliolahti, 
nykyisin Myllymäki. Hänen 
juoksemansa tyttöjen Suo-
men ennätys 600 metril-
lä kesti 42 vuotta. Hän oli 
junioreiden EM-kakkonen 
800 metrillä 1966 Neuvos-
toliiton Odessassa.
   Tämä menestynyt urheilija 
tarjosi omat päiväkirjamer-
kintänsä Kukun käyttöön.

Juhlakirjasta apua

  Kuortaneen Kunnosta on 
kirjoitettu ennenkin ja suu-
reksi avuksi historiankir-
joituksessa on ollut Tapani 
Hakolan kirjoittama 50-vuo-
tisjuhlakirja. Aineistoa oli 
paljon pahvilaatikoissa, jois-
ta on ollut iso työ järjestellä 
niitä. Myös leikekirjoissa on 
ollut tulostietoa 50-luvulta 
eteenpäin.
   Tärkeitä muistelijoita ovat 
olleet nyt jo edesmenneet 
Jukka Uunila ja Matti Läh-
desmäki. Tietoutta KuKun 
taipaleesta on saatu run-
saasti muun muassa Tapani 
Hakolalta, Kosti Rasinperäl-
tä ja Antti Lanamäeltä.
   Kukun juhlakirjaa oli 
myynnissä Kuortaneen Ku-
hinoilla. Juha Aho-Pynttärin 
istuessa kirjanmyynnissä 
hänen pakeillaan kävi le-
gendaarinen kukulainen 
veljeskaksikko Juhani ja 
Pekka Nummela. 

    Arizonassa hienon työ-
uran tehnyt Juhani Num-
mela heitti vuonna 1970 
keihäsennätyksensä 80,77 
ja voitti myös Suomen mes-
taruuden. Hän on yhä ikä-
luokkansa maailman par-
haimmistoa veteraanien 
keihäänheitossa. Tosin Suo-
messa pidetyissä veteraani-
en MM-kisoissa hänen jal-
kansa akillesjännevamma 
heikensi tulosta.
   Pekka Nummelan huikea 
ura pesäpallossa sai vauh-
tia, kun Arto Mäyry innosti 
hänet 11-vuotiaana opis-
ton suurleirille. KuKussa 
Pekan ura lukkarina eteni 
nopeasti Suomi-sarjassa 
pelanneen ykkösjoukkueen 
kapteeniksi, ja ura huipen-
tui kymmeneksi vuodeksi 
lukkarina Alajärven Ankku-
rien mestaruussarjajoukku-
eessa, josta hän palasi vielä 
KuKun ykkösjoukkueeseen 
seitsemäksi vuodeksi.
  Kutakin menestynyttä pe-
laajaa on otsikoissa luon-
nehdittu, esimerkiksi Arto 
Mäyryä taitavana ja nopea-
kätisenä kakkospolttajana 
ja kiinnioton mailataituri-
na.
  Kuhinoiden kirjatiskillä 
kävi Harri Lähteenmaa, joka 
välitti kirjan isälleen, koval-
le hiihtäjälle ja hiihtosuun-
nistajalle Sauli Lähteen-
maalle, joka on voittanut 
Veikko Hakulisen kahdesti. 
Niin hän kuin ampumahiih-
tomestari Erkki Ala-Honko-
la laittoivat reppuun kiviä, 
kun lähtivät treenaamaan 
aikanaan suojuoksua.
        
Yleisurheilu ja paini
   
    Yleisurheilu ja paini ovat 
olleet KuKun valtalajeja, 
jotka ovat vieneet urhei-
luseuraa maineeseen. Yksi 
tällainen viejä on ollut Risto 
Björlin, joka on olympia-
mitalisti ja häntä kirjassa 
tituleerataan Kukun vuosi-
sadan urheilijaksi. 70-luku 
oli Kuortaneella painimes-
tyksen kultainen vuosi-
kymmen. Ammunnassa ja 
ampumahiihdossa on tullut 
niissäkin hyvin menestystä.
  Urheiluseuralla ja urhei-
luopistolla on ollut aina 
tiivistä yhteistyötä. Se on 

näkynyt erityisesti juhan-
nuskisojen, sittemmin Eliit-
tikisojen ja kesän Kuortane 
Gamesin järjestelyissä, jois-
ta on takana jo 90 vuoden 
kunniakas sarka. Tero Heis-
kasta on tullut päätoiminen 
urheilumanageri. Nuori-
sosihteerinä kunnassa toi-
minut Heikki Savela teki 
pitkän työn Eliittikisojen 
pääsihteerinä.
       Ilpo Koivisto laski, että 
kirjoittajia on kirjassa perä-
ti parisenkymmentä, joten 
tyylit vähän vaihtelevat. 
Hänen mukaansa se vain 
parantaa kirjaa, kun sitä on 
kirjoitettu vähän eri lailla. 
Kirjasta on otettu noin 800 
kappaleen painos. Kirjaa on 
myynnissä Kuortaneen kir-
jakaupassa.
  - Kirja lähtee elämään vas-
ta lukijoiden käsissä, sanoo 
Koivisto, joka otti vielä kir-
jan loppumetreillä ison kir-
joittamisvastuun.
. Kirjan lopussa on lista eri 

lajien SM-mitaleista ja me-
nestyksistä sekä myös Pai-
niliiton ja olympiakomitean 
myöntämien ansiomerkki-
en luettelo. Jo yksin näissä 
on ollut iso työ.
 Kirjan tekemisestä on vas-
tannut historiatoimikunta: 
Hannu Sippola, Pauli Sali-
mäki, Arto Mäyry, Esko Hie-
takangas, Seppo Nevansuu, 
Jorma Yli-Kaatiala, Ilpo Koi-
visto, Harri Salimäki, Juha 
Aho-Pynttäri ja Heikki Save-
la. Kirja on omistettu joulun 
alla äkillisesti menehtyneen 
ja alusta asti toimikuntaan 
kuuluneen Jorma Salimäen 
muistolle.
   Kuten Harri Salimäki kir-
jan 100-vuotiskronikassa 
toteaa, Kukun tarina ei ole 
ohi. Siitä hyvänä osoituk-
sena on tältä kesältä Veera 
Sauna-ahon alle 18-vuotiai-
den EM-kulta.

Kuortaneen Kunnosta komea   satavuotisjuhlakirja

Kirjaostoksilla Kuhinoilla oli legendaarinen kukulainen 
urheilijakaksikko Pekka ja Juhani Nummela. Kuva: Juha 
Aho-Pynttäri

Kukun nykyisen puheenjohta-
jan Risto Riihimäen mukaan 
100-vuotiskirja on monipuoli-
nen ja hieno aikaansaannos.

Kuortaneen Kuhinoilla KuKun satavuotisjuhlakirja kävi 
hyvin kaupan. Kirjaa tutkivat kirjan hyväksi paljon työtä 
puurtanut Kukun sihteeri Ilpo Koivisto ja yhdessä Juha 
Aho-Pynttärin kanssa nyrkkeilyosuuden kirjaan kirjoitta-
nut Hannu Sippola.

Tulevana lauantaina Alavu-
den montulla raikaa Alavu-
den omilla kulmilla syntynyt 
yhtye. Noin neljäänkymme-
neen vuoteen on mahtunut 
paljon musiikkia, keikkoja, 
seikkailuja, kokemuksia ja 
elämää. Seinäjokelainen 
tapahtuma- ja festivaaliti-
laisuuksia tuottava yritys 
Loud´n Live Promotions Oy 
järjestää nyt nelikymppisen 
musiikkitaipaleen kunniaksi 
tapahtumafestivaalin Ala-
vuden keskustaan. 

Yhteisiä kantoja kaskessa

”Tuntuu järisyttävältä. Mi-
ten monta vuotta, erilaista 
elämänvaihetta, musiikkia, 
muistoja. Erittäin arvokas 

aika-akseli”- Pauli Hanhinie-
mi kuvailee bändin yhteistä 
elettyä elämää. Kaikkea sitä 
elettyä ja koettua, mitä tä-
hän aikaan sisältyy ei voisi 
edes osata kertoa tai ku-
vailla, ne ovat kuin kantoja 
kaskessa. 
Bändin menestynyt aika 
alkoi vuoden 1984 rockin 
SM- kisoista, joissa he tuli-
vat toiseksi. Mutta yhtye ja 
sen jäsenet ovat olleet yhtä 
jo aikaisemminkin, rakkau-
desta lajiin, ja ilosta ja in-
nosta soittamiseen. 
Yhtyeen soittajilla, Raimo 
Valkamalla, Sakari Pesolal-
la ja Pasi Kallioniemellä oli 
alkuperäisesti toinen yhtye 
perustettu jo 70- luvulla, 
joka kantoi nimeä Rasa. 

Kunnes vuosikymmenen 
vaihteessa yhtye koki mie-
hitysvaihdoksia, jolloin Rai-
mo maanitteli yhtyeeseen 
Timo Löyvää laulamaan- 
Hanhiniemi muistelee. Het-
ken emmittyään tämä lähti 
mukaan, ja samassa poru-
kassa hengannut, Alavuden 
vanhan kyntäjän edustalla 
hengailevassa poikaporu-
kassa ollut Pauli Hanhiniemi 
ehdotti ääneen, että hänkin 
voisi tulla mukaan, hänhän 
osaa soittaa koskettimia. 
”Tuu sääki sitte”- Valkama 
vastasi Paulille, jonka en-
simmäinen pesti porukassa 
löytyi siis koskettimista. 
Siitä miehitysroolitukset 
saivat vielä uusia muotte-
jaan bändin muokkautues-

sa Kolmanneksi Naiseksi.
 
Keikkoja paikallisissa juh-
lissa

Kolmannen Naisen synnyt-
tyä yhtye pääsi lähes heti 
soittelemaan paikallisille 
keikoille. Tilaisuudet olivat 
erilaisia koulujen tilaisuuk-
sia sekä kesäisin erilaisissa 
tapahtumissa. Ensimmäi-
sen keikan Hanhiniemi 
muistelee heillä olleen 80- 
luvun alussa Aulavarockis-
sa. ”Päästiin heti oikein 
kunnon lavoille”- Pauli tote-
aa. Yleisöä oli ensimmäisel-
lä keikalla ehkä kourallinen, 
mutta tärkeintä oli että ko-
koonpanon päästyä kokoon 
he saivat esiintyä, homma 

toimi ryhmällä hyvin yh-
teen, ja kokemus tuntui 
hyvältä ja antoi varmuutta 
ja valoa tulevaisuuteenkin 
musiikkihommiin. 

Kolmas Nainen noin 40 
vuotta ohjelma

Tulevana lauantaina ohjel-
man juontaa Alavuden kau-
pungin kulttuuripalveluiden 
oma kulttuurikoordinaatto-
ri Jussi Lampi. Musiikkioh-
jelman aloittaa alkuillasta 
Juliet Jonesin Sydän, jonka 
jälkeen kuullaan Dr. Feel-
goodia. Illan pääesiintyjänä 
luonnollisesti tilaisuuden 
nimensä mukaisesti Alavu-
den oma Kolmas Nainen. 
Keikalla tullaan kuulemaan 

yhtyeen klassisimpia hitte-
jä ja kappaleita, jotka ovat 
soineet monen suomalai-
sen ja etenkin alavutelaisen 
radioissa ja mielissä vuosi-
kymmenten ajan.  

Terhi Sytelä

Noin neljäkymmentä vuotta yhteistä matkaa raikaa tulevana lauantaina- Kolmas Nainen



8 Lakeuden Portti

Kummitustalossa Tuurissa 
järjestetään harvinaisen 
musikaalinen taidenäyt-
tely, kun Enstin ja Matin 
öljymaalaus- ja valokuva-
näyttely rakentuu Tuuriin. 
Armoitettuna musiikkimie-
henä ja trubaduurina tun-
nettu seinäjokelainen Aulis 
Uusi-Hakimo, Ensti, tuo 
Kummitustalon hirsiseinil-
le öljyvärimaalauksiaan ja 
alavutelainen musiikin ja 
kulttuurin monitoimimies 
Matti Katajamäki valokuvi-
aan. Näyttelypäivien aikana 
kuullaan taiteilijavierailta 
myös musiikkia, johon an-
taa sahallaan omaa vivah-
dustaan Kummitustalon 
isäntä Kai Lavila.
    Kummitustalo avautuu 
taiteeseen lauantaina 6. 
elokuuta ja sunnuntaina 7. 
elokuuta. Sisäänpääsy ja 
kahvitarjoilut ovat perintei-
sesti ilmaisia. Nämä kaksi 
päivää ovat myös makeita, 
sillä kaupan on Sanna ja 
Kai Lavilan Kummitustalon 
tuurilaista tuoretta lähihu-
najaa.
   Miten juuri nämä taiteilijat 
ovat yhdessä Kummitusta-

Ensti & Matti Kummitustalossa Tuurissa

Matti Katajamäki on kulttuurin ja musiikin monitoimimies. 
Hänen valokuviaan Tien päällä -teemalla on esillä Kum-
mitustalossa Tuurissa tulevana viikonloppuna. Hän kuvaa 
myös bändejä. 

Alavutelainen Matti Katajamäki valokuvaa sa-
malla, kun käy roudaushommissa. Tämä kesä 
on vietetty Turmion Kätilöiden matkassa. Hän 
haluaa tuoda esille bändien tärkeät taustajou-
kot.

Ensti maalaa mieluusti maisemia, mutta myös vaikkapa 
kukka-asetelmia ja maitokannuja. Tässä hän seisoo Ähtä-
rinrannalta maalatun maisemataulun ääressä, jossa hän 
on kuvannut tummenevaa kesäiltaa.

Ähtärinranta yhdistää 
Kummitustalon isäntää Kai 
Lavilaa ja Enstiä, Aulis Uusi-
Hakimoa, jonka öljyväri-
maalauksia nähdään ensi 
viikonloppuna Kummitusta-
lon seinillä

lossa? Kummitustalon hen-
kien johtaja Kai Lavila vietti 
pienenä paljon aikaa Ähtä-
rinrannalla äitinsä lapsuu-
denkodissa Teerimäessä, 
ja Enstin kotitalo oli mum-
mulan lähellä. Myös kotona 
oli Enstin taulu olohuoneen 
seinällä. Myöhemmin he 
tutustuivat soittaessaan yh-
dessä eräällä keikalla. Tämä 
johti siihen, että Lavila otti 
valokuvat Enstin levynkan-
teen ja ystävyys alkoi.
    Kai Lavila on tuntenut 
myös toisen näyttelyn tai-
teilijan, Matti Katajamäen, 
pikkupojasta asti. Kai Lavi-
la piti bändikoulua Tuurin 
Nuorisoseuralla, ja Matti 
tuli sinne ”pikkutappina”. 
Matti innostui rumpujen 
soitosta niin, että oli val-
tavan hyvä rumpali jo alle 
20-vuotiaana ja opetti mui-
takin nuoria.

Bändien taustajoukoista 
kuvia

    Nyt Matti Katajamäki on 
toiminut jo vuosia eri bän-
dien taustajoukoissa rou-
darina ja teknikkona muun 

muassa Klamydialle ja Lauri 
Tähkälle. Tämän kesän hän 
on viettänyt Turmion käti-
löiden keikkabussissa. Tien 
päällä-näyttely koostuu 
bändikuvien lisäksi myös 
tärkeiden taustajoukkojen, 
roudarien, miksaajien, kus-
kien ja teknikoiden muoto-
kuvista.
    Roudaushommia tehdään 
Katajamäen perheessä jo 
toisessa polvessa, kun isä 
on legendaarinen musiik-
kimies Timo Katajamäki. 
Matti Katajamäki on pääs-
syt kuvaamaan paljon sel-
laista, mitä yleisö ei yleensä 
näe. Hänen valokuvissaan 
on bändejä, mutta myös 
taustajoukkoja, joiden työtä 
hän haluaa myös arvostaa. 
Hän toimii itse rumpu- ja 
kitarateknikkona keikkojen 
aikana.
 - Olemme soittaneet keik-
kojakin yhdessä. Hän alkoi 
valokuvata muutama vuosi 
sitten ja näin hänen valo-
kuviaan, jotka olivat todella 
hyviä. Viime kesänä ryhdyt-
tiin ajattelemaan näyttelyä 
Kummitustaloon, selvittää 
Kai Lavila.

   Matti Katajamäki työsken-
telee myös nuorten parissa 
ja on perustamansa yhdis-
tyksen kautta järjestänyt 
ilmaista valokuvaus- ja mu-
siikkikoulutusta sekä tilo-
ja ja laitteistoja Alavuden 
nuorille.
   Hän kuuluu myös tämän 
vuoden Harrin taiteilija-
kaartiin. Matti Katajamäen 
näyttely avautuu Taidekes-
kus Harrissa 2. päivä syys-
kuuta, ja näyttely kestää 
25.9. saakka. Hänen valo-
kuvistaan saadaan näin esi-
makua Kummitustalossa.
    Matti Katajamäki oli nyt-
kin keikalla, joten hän ei 
päässyt paikan päälle ker-
tomaan etukäteen valoku-
vistaan, jotka tulevat Kum-
mitustalon yläkertaan.

Enstin öljyvärimaalauksia

   Kummitustalon näyttelyis-
sä on tarkoituksena kunni-
oittaa paikallista taidetta 
ja musiikkia. Nämä yhdis-
tyvät näissä kahdessa mie-
hessä. Ensti on soittanut jo 
50 vuotta. Hän sanoo, että 
ei ole koskaan tehnyt päi-

vätöitä, vaan on elättänyt 
itsensä musiikilla ja tehnyt 
risteilyisäntänäkin aikanaan 
muusikon töitä.
    Vaikka pääsääntöisesti 
Ensti maalaa öljyväritöitä, 
hän tekee myös akvarelle-
ja. Ähtäristä kotoisin oleva 
Ensti muutti Seinäjoelle mu-
siikin perästä jo 16-vuotiaa-
na. Hän alkoi 15-vuotiaana 
soittaa rumpuja bändissä 
nimeltä Super-Suikkis. Sit-
temmin esiintymisiä on ker-
tynyt ällistyttävät yli 6 000 
trubaduuri- ja bändikeikkaa 
niin rumpujen, kitaran kuin 
kosketinsoittimien ääressä.
   Öljyväritöiden maalaa-
misen hän aloitti vuonna 
1978, ja hänen töitään on 
ollut esillä eri näyttelyissä. 
Kummitustalon näyttelyn 
jälkeen tauluja viedään 
Seinäjoen keskussairaalan 
näyttelytiloihin. Kivijärven 
riihigalleriassa Soinissa 
hänellä on juuri päättynyt 
näyttely.
      Kauppaoppilaitoksen 
rehtori Armas Pönkä otti 
oppilaansa kuljettamaan il-
taisin taidetta, jolloin Ensti 
tutustui eri taiteilijoihin, ja 
tie taiteeseen avautui. Kun 
hän toimi risteilyisäntänä 
80-luvulla, hän kävi katso-
massa Helsingin taidenäyt-
telyt ja Pariisin Louvrea 
myöten, joten hän on näh-
nyt hyviä teoksia, jotka ovat 
puolestaan innostaneet 

häntä. Hänelle mieluisia 
taiteilijoita ovat muun mu-
assa Pekka Halonen ja Eero 
Järnefelt.
    - Tykkäsin öljyväreillä 
maalaamisesta, mutta en 
koskaan ehtinyt tehdä sitä, 
koska keikkoja oli niin run-
saasti.
    Korona-aikana, kun kei-
koista oli pidettävä taukoa, 
hän maalasi tauluja joka 
päivä, yhteensä parisataa 
taulua. Taiteesta jää hänen 
mielestään jotain elämään, 
joskin hän tuumaa, ettei 
maalaamisessaan ole kos-
kaan valmis.
     Luonto, valo sekä luon-
non oikea värimaailma ovat 
hänelle läheisiä. Hänellä 
on mökki Ähtärinrannalla, 
jossa on syntynyt maise-
matauluja. Yhden tumman 
rantamaiseman veneineen 
hän asetteli Kummitustalon 
seinälle. Tässä ei vielä ole 
raameja, mutta Ensti osaa 
tehdä niitä itsekin.
    Kummitustalon isäntään 
Kai Lavilaan on yhdistävä-
nä tekijänä Ähtärinrannan 
lisäksi Kain eno Ossi Teeri-
mäki, jonka kanssa Ensti on 
soittanut samassa bändissä. 
Ja mistä tuo Ensti tulee, sen 
nimen hän sai risteilyisän-
tänä, kun nimi sointui hyvin 
ruotsalaisten asiakkaiden 
korviin.
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Alavuden Yrittäjät ry järjes-
tivät kolmen vuoden pan-
demiatauon jälkeen viime 
lauantaina Aulavalla pidetyt 
nostalgiabileet. Paikalla jär-
jestettävän ohjelman lisäksi 
tapahtuma oli järjestänyt 
eri aikaan paikalle ajavia 
bussikyydityksiä, jotka toi-
vat juhlaväen edullisesti 
Aulavalle, sekä takaisin Ala-
vuden keskustaan. Retrobi-
leet kehottivat markkinoin-
nissaan panostamaan myös 
nostalgisesti vaatetukseen, 
ja kaikista retroimmat puki-
jat palkittiin tilaisuudessa.
 
Retrous veti puoleensa

Juhlapaikalla retrous ja 
nostalgisuus näkyivät ja 
vetivät puoleensa monin 
eri tavoin. Aulavan tanssi-
keskus, joka on rakennet-
tu kökkävoimin jo vuonna 
1967, edusti nostalgises-
ti paikan monenlaisia, jo 
edesmenneitä vauhdikkaita 
vuosiaan. Muistomerkkeinä 
paikan nostalgisista eri vuo-
sikymmenistä näkyi muun 
muassa Edesjärven äärellä, 
ja osittain vedenvallassa 
oleva Viidakkodisco, jos-
ta monella riittää paljon 
muistoja. Sen lisäksi paikan 
rakennuksista pystyssä van-
hoilta päiviltään olivat enti-
nen grilli- ja narikka- raken-
nus, kuin myös muita laajan 
tanssikeskuksen ympärillä. 
Suuri tanssirakennus ja an-
niskelualueen talo ja alue 
olivat saaneet juhlijoita 
ympärilleen, joita tuli iltaa 
myöden tiputellen enem-
män ja enemmän. Loppuil-
lasta paikka oli juhlakansaa 
täynnä, vaikkei yleisömäärä 
aivan yltänytkään samoihin 
lukemiin, mitä ne ovat ol-
leet ennen pandemiavuo-
sia. 
Monet olivat myös muka-

vasti ottaneet osaa vaa-
tetuskilpailuun, ja saapu-
neet juhlan ajan hengessä 
paikalle. Paikalla palkittiin 
parhaiten pukeutuneita, ja 
palkintona jaettiin ainakin 
pääsylippuja Viinin ja viih-
teen iltaan, joka toteute-
taan Aulavalla 20. elokuu-
ta. 
Retrovaatetusten vuosi-
kymmenet liikkuivat 70- ja 
90- lukujen välimaastossa. 
Vaatteista löytyi niin värik-
käitä kostyymeja, Kumme-
li- teemaista paitaa, leveitä 
housuja, neon- kirkkaita 
vaatteita ja paljon muuta 
näille vuosikymmenille il-
miömäisiä vaatteita, koruja, 
hiustyylejä. 
Vaatetuspalkinnon vas-
taanottivat ainakin Eija 
Mäkinen-Isokangas ja Mika 
Potila. 

Nostalgiaillan musisoinnis-
ta vastasivat DJ:t ja liveyh-
tye

Musiikista vastasi DJ:t Rip-
pe ja Jansku, sekä livemu-
siikkia soittivat läpi illan 
paikallinen, taidokas live-
yhtye Pop Jameson Band. 
Pop Jameson Band tarjosi 
tanssimusiikkia nostalgia-
kansalle, jotka tanssivat 
suuressa, tilavassa lavara-
kennuksessa. Siistissä ja 
erittäin toimivassa tilassa 
oli omat esiintymistasan-
teet niin DJ- miehille kuin 
myös bändille. Valaistus oli 
himmeän discomainen, ja 
yleisö nautti pitkään aamu-
yöhön musiikin soidessa. 
Ilta oli erittäin onnistunut 
ja tykätty, ja paikalliset oli-
vat erittäin mielissään, kun 
paikkakunnan perinteisiä, 
tuttuja tapahtumia voidaan 
jälleen alkaa pikkuhiljaa jär-
jestämään. 

Terhi Sytelä

Nostalginen tanssilavakeskus Aulava

Retroja pukeutujia: Elina Peurala, Hanna Onnela, Nina Nor-
tunen & Anna Korpela

Pukukisan voittajat Eija Mäkinen-Isokangas ja Mika Potila

Tyylikästä pukuloistoa, nahkatakit ja lasit keräsivät kehuja

Pop Jameson Band ja tanssijat viiihtyivät

Jari Eklund toimii Pop Jameson 
Bandin kitaristina

Anniskelualue toimi moitteetta ja juhlakansa viihtyi

Retroja kulkuneuvojakin oli havaittavissa parkkipaikalla

Aulavan nostalgiabileet järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen
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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 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.
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 

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

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. 

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.

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

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!

Salmen Kyläseura ry Salmen soitto Salmen kyläseura järjestää 
perinteisen Salmen soitto yhteislaulutilaisuuden sunnuntaina 
7.8.2022 klo 17 Salmirannassa, Salmentie 82, Kuortane. Tapahtu-
ma on ilmainen ja kaikki tervettulleita viihtymään. 
Sapsalammin kyläyhdistys ry SIIKINNIEMEN RANTALAVA 
13.8.2022 klo 20-01 Artisti-ilta Voice of Finlandin voittaja Sussu 
Erkinheimo & Jukka Kinnunen. Kahvio, grillimakkaraa ja olutteras-
si. Liput 15 €, maksuna kortti ja käteinen. Virtaintie 1774, Sapsa-
lampi. Tervetuloa ! 

Alavuden Tervajalkojen ja Marttojen yhteinen sienestysilta tors-
taina 25.8.22 klo 17.00 Okskodalla, os. Okslammentie 380. Ve-
täjänä toimii Kaisa Ilomäki. Iltaan voivat osallistua muutkin kuin 
jäsenet. Tarjoilua! Tervetuloa.

Töysän metsästysseura ry:n kesäkokous sunnuntaina 7.8.2022 
klo 18.00 majalla. Johtokunta klo 17. Sääntömääräiset kesäko-
kousasiat. Tervetuloa!Rantatöysän metsästysseura ry:n kesäkokous majalla su 7.8. klo 

18.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.

 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

El Kuortaneen yhdistyksen IKAALISTEN matkalle lähtijät 15.-17
.8.22 Linja-auto lähtee klo 10.00 S-Marketin pihasta maanantaina 
15.8.22. Poiketaan myös Mäyryn Nesteellä. Meno-paluukulje-
tuksen hinta 35€/hlö maksetaan menomatkalla. Majoituspaketti 
maksetaan suoraan hotelliin. Huoneen luovutus 17.8.klo 12.00, 
jonka jälkeen lähtö kotimatkalle. Tervetuloa!

Eläkeliitto Alavuden yhdistys Karaoke alkaa Aseman Konttuurilla  
kesätauon jälkeen ti 9.8.22 klo 13-16, jatkuen joka toinen viikko. 
Alueelliset karaokekilpailut ke 10.8. Kurikka, to 11.8. Lapua ja 
pe 12.8. Kuortane. Ilmoittautumiset ja tiedustelut etela-pohjan-
maa@elakeliitto.fi tai 040-4146699  7.8.22 mennessä. 

TÖYSÄN TALSIJAT: O-P pyöräily to 4.8 Helka ja Antti Lamminta-
kasen mökille Kylkiäisenrannalle, Hiirosenjärventie 101. HUOM. 
Lähtö Töysän torilta klo 18.00. O-P pyöräily to 11.8 Konnon kodal-
le Hangasmaantien varrelle. Lähtö Töysän torilta klo 18.00. Tied. 
Markku Akonniemi 0400262574Muistiyhdistys Muistinpiristysryhmä Töysässä Rimminkujan ker-

hohuoneessa alkaa taas kokoontua kuukauden toinen torstai klo 
13-14.30.Seuraava kerta 11.8.Tervetuloa tv.Liisa ja Aila.
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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 PESIS SEURAAVAT KOTIPELIT

kurkkaa tulevat pelit netistä www.apv.fi/kotipelit

Tule kannustamaan APV voi� � n!

SEURAAVA KOTIOTTELU

ke 3.8.2022 klo 18 monttu

VS.

OTTELU-
ISÄNTÄNÄ:

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

Tule kannustamaan APV voi� � n!

Alavuden ja Ähtärin
Lääkintävoimistelu Oy
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Viime lauantaina järjes-
tettiin Alavuden jäähallilla 
Pekka Tuokkolan kokoama-
na Tuokkola ALLSTARS hy-
väntekeväisyysottelun APV 
junioreiden tueksi. Hyvän-
tekeväisyysottelua oli tullut 
seuraamaan suuri joukko 
paikallisia kannattajia. Pelin 
ohessa ohjelmaan sisältyi 
myös muun muassa APV- 
historian ensimmäinen pe-
linumeron jäädytys, olym-
piamitalistille Saila Saarelle 
osoitettiin kunnianosoitus-
maininta ja kolmen erän 
jälkeen oli myös järjestetty 
ohjelmaa. 

Tuokkolan pelinumero 
APV:n historian ensimmäi-
nen jäädytys

Jäähalli täyttyi jo yhden jäl-
keen jääkiekkofaneista, ja 
paikallisen kiekkokulttuurin 
kannattajista. Hallin kanttii-
ni palveli, - sekä katsomon 
puolella viileässä jäähallis-
sa sai lämmintä makkaraa 
syödäkseen. Katsomorivit 
olivat lähes täynnä, ja hetki 
odottava.
Kello 14 tilaisuus alkoi jää-
kaukalon himmennysva-
loilla, kun musiikin soides-
sa jäälle kutsuttiin Pekka 
Tuokkola, joka saapui jäälle 
puolisonsa ja tytärtensä 
kanssa. Alavuden jääkiek-
kojaoston puheenjohtaja, 
Michael Ojala, piti puheen 
Tuokkolalle, jonka pää-
töksenä koko jäähalli sai 
seurata historiallista Alavu-
den jääkiekon hetkeä, kun 
Tuokkolan paita nostettiin 
jäähallin kattoon. Tämän 
seremonian myötä APV:n 
jääkiekossa pelinumero 18 
tuli jäädytettyä. Koko jää-
halli täyttyi koskettavasta 
tunnelmasta, joka päätyi 
paidan noustua katon ra-
jaan raikuviin aplodeihin, ja 
päivän pelaajien mailojen 
taputukseen laitaa vasten.
 
Joukkueet monipuoliset ja 
tutut

Tuokkola ALLSTARS pelissä verkot soivat 
hyväntekeväisyyspelin tahtiin

Tuokkolan perhe todisti jäällä, kun Tuokkolan pelinumero 18 jäädytettiin ja nostettiin hallin kattoon.

Keski-Suomesta tullut 
kiekkoalan podcast 
Hockey Corner Pod-
cast paikalla tekemäs-
sä haastattelua.

Pelin päätteeksi otettiin komeita yhteiskuvia. 

Olympiamitalisti , 
APV:n kasvatti Saila 
Saari oli paikalla po-
dcastin haastatelta-
vana, ja hänet näh-
tiin myös jäällä.

Jari-Matti Latvala 
nähtiin myös jäällä 
vetämässä rankkaria 
maaliin, mutta täl-
lä kertaa ei mennyt 
maaliin. 

Kanadan malja oli 
upeasti nähtävillä 
katsojille.

Itse Pekka Tuokkola oli 
koonnut päivän pelijouk-
kueet, joista toisessa toimi 
itse maalivahtina toisen 
erän puoliväliin saakka, 
kunnes omalta osaltaan 
päätti hyväntekeväisyys-
ottelunsa, jonka jälkeen 
heidän joukkueensa maa-
liin vaihtui Juho Helander. 
Pekka Tuokkolan joukkue 
kantoi keltaisia paitoja, ja 
heidän joukkuenimensä oli 
Reidet. Toisen joukkueen 
nimi oli Fobat, ja siellä maa-
lissa toimi Haverin Henri. 
Jokainen päivän pelaaja on 
pelannut jossain vaiheessa 
kiekkouraansa Tuokkolan 
kanssa, joko Tampereella, 
Jyväskylässä, maailmalla tai 
sitten ihan APV junnuissa 
25 vuotta sitten. Monet pe-
laajat pääsivät yhdessä jääl-
le pelaamaan ensimmäistä 
kertaa yli 25 vuoden tauon 
jälkeen, ja nostalgista kiek-
kotunnelmaa ja yhteishen-
keä oli havaittavissa pelin 
tiimellyksessä, kun kiekkoi-
lijat pelasivat erittäin yh-
teen menevää peliä. 
Reidet- pelijoukkueessa 
pelasi myös nuorempaa 
peliosastoa, kun hyvänte-
keväisyyspeliin osallistuivat 
myös nuoret Roinisen Lari 
ja Tarmo, sekä Tuokkolan 
Lenni, joka palkittiin myös 
pelin jälkeen pokaalein. 
Ensimmäisen erän aloitus-
kiekon saapui pudottamaan 
Alavuden kaupunginjohtaja 
Liisa Heinämäki. Heinämäki 
luovutti myös pelaajapal-
kinnot erien päätteeksi vel-
jeksille, Juho ja Jesse Helan-
derille. 
Ennen pelin aloitusta, kun 
joukkueet olivat kokoontu-
neet omille riveilleen kau-
kalon keskelle, Sanna-Kaisa 
Lindqvist lauloi vielä kau-
niisti koko jäähallin kuullen 
ja äänen kantaen Maamme 
laulun kaukalossa. 

APV:n historiallinen ensim-
mäinen livestriimi kiekko-
alan podcastin välityksellä

Paikan päällä pyöritti pe-
lin livestriimin lähetystä 
ja haastatteluita striimiin 
Hockey Corner Podcast, 
joka tallensi pelin podcastin 
tilin YouTube- kanavalleen. 
Tämä Keski-Suomesta ko-
toisin oleva podcast levitti 
toiminnallaan pelin henkeä 
jäähallin ulkopuolellekin, 
jonka kautta kuka tahansa 
kykeni seuraamaan tätä 
historiallista kiekkopeliä. 

Pelierien väleissä oheisoh-
jelmaa

Kolmen kaksikymmentä-
minuuttisen pelierien vä-
leihin oli myös järjestetty 
ohjelmaa. Ensimmäisellä 
erätauolla jäähallin kauka-
lot himmennettiin ja olym-
piamitalisti, APV:n kasvatti 
Saila Saari kuulutettiin jääl-
le, ja hänet valaistettiin, kun 
hän luisteli kaukalon ympä-
ri, ja tervehti taputtavaa 
katsomoa. Toisella erätau-
olla tehtiin rankkarikierros, 
Reidet- joukkueen maalissa 
oli Juho Helander. Rankka-
reita yrittivät vetää hänen 
maaliinsa muun muassa 
Jari-Matti Latvala, APV:n 
johtokunnan puheenjohta-
ja Arto Pantsu, Saila Saari 
ja muita pelaajia. Rankkari-
vetojen upean viihteen jäl-
keen käynnistettiin kolmas 
erä. Hyväntekeväisyysot-
telu oli nopeatempoinen, 
kiivas ja viihdyttävä, joka 
päättyi 17–6 Reidet- jouk-
kueen voitoksi. Ottelussa 
joukkueiden ja pelaajien 
väliset yhteenotot ja tun-
nelma olivat yhteishengen 
mukaiset, ja hyväntekeväi-
syyspeli toteutettiin ilolla ja 
pelaamisen riemulla. 

Pelin lopuksi huutokaup-
pa meininkiä ja arvonta & 
nimmareita

Pelin päätteeksi arvottiin 
ostettujen lippujen kesken 
lippujen istumapaikka-
numeroiden avulla neljän 

eri pelaajan mailat jollekin 
katsojista. Sen lisäksi huu-
tokaupattiin eri pelaajien 
pelivälineitä ja urheilutuot-
teita. Katsojat saivat tällä 
hetkellä myös tavata pelaa-
jia, pyytää nimikirjoituksia 
ja yhteiskuvia ja jutella hei-
dän kanssaan. 
Saila Saari oli myös muiden 
pelaajien lailla antamassa 
nimmareita ja yhteisku-
via. Sailan haastattelussa 
hän kertoi kuulumisiaan. 
Hän kertoo alle viikko sit-
ten muuttaneensa Oulusta 
Seinäjoelle, vaikka nau-
rahtaakin, että oli vanno-
nut joskus nuorempana, 
ettei palaa asumaan enää 
Etelä-Pohjanmaalle. Kuu-
den Oulu- vuoden jälkeen 
hän aloittaa syksyllä luo-
kanopettajan työt yhdessä 
Seinäjoen koululla 4- luo-
kan opettajana. Hän kertoo 
nauttineensa nykyisestä ar-
jestaan, ja odottaa innolla 
uusia rutiineja Seinäjoella. 

Terhi Sytelä


